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Förord 

Min avhandling är nu färdig och det är en glädje för mig att få tacka alla dem som 
på olika sätt har hjälpt mig under dess tillblivelse. 

Först går tankarna till min handledare, professor Lennart Elmevik. Han upp-
muntrade mig våren 1985, när jag stod inför ett brydsamt vägval, att välja forskar-
utbildningen och det var han som föreslog det avhandlingsämne som nu hållit mig 
sysselsatt i några år. Tack vare honom fick jag dessutom förmånen att under ett och 
ett halvt års tid arbeta inom projektet Atlas Linguarum Europae (ALE); detta gav 
mig, förutom försörjning, många värdefulla erfarenheter och framför allt en förtro-
genhet med OSD:s och ULMA:s samlingar som senare betydligt skulle underlätta 
insamlandet av materialet till avhandlingen. Han har med intresse följt mitt arbete i 
dess olika stadier, givit mig goda råd och anvisningar, läst de olika manuskriptver-
sionerna och särskilt i slutskedet ägnat stor omsorg åt att ansa och förbättra fram- 
ställningen. 

Chefen för ULMA, docent Maj Reinhammar, har läst avhandlingen i manuskript 
och korrektur och därvid lämnat många kloka råd och synpunkter. 

Under avhandlingsarbetet har jag periodvis varit daglig gäst i OSD:s och 
ULMA:s lokaler. Personalen på båda ställena har alltid bemött mig med den största 
vänlighet och hjälpsamhet och liksom självklart låtit mig ingå i sin gemenskap. Den 
betydelse som allt detta haft för mitt välbefinnande under dessa år kan knappast 
överskattas. 

Mycket väl mottagen blev jag också som tillfällig besökare vid Dialekt-, ort-
namns- och folkminnesarkivet i Göteborg och vid Byrån för svenska språket i Hel-
singfors. Under vistelsen i Helsingfors bodde jag för övrigt, tack vare ett stipen-
dium från Kulturfonden för Sverige och Finland, komfortabelt på Hanaholmen, 
Kulturcentrum för Sverige och Finland. 

Professor Inger Ejskjxr vid Institut for dansk Dialektforskning i Köpenhamn 
och forsteamanuensis Arve Borg vid Norsk MålfOrearkiv i Oslo har brevledes rikli-
gen försett mig med upplysningar och kopierat material. 

1:e byråsekreterare Inga-Lill Druvaskalns gav mig en första introduktion i kart-
ritandets svåra konst. Hennes efterträdare som kartritare vid ULMA, Gerd Grönvik, 
har bistått mig vid renritningen av kartorna. Utan hennes insats skulle det snäva 
tidsschemat knappast ha kunnat hållas. Kartsymbolerna är för övrigt ritade med 
hjälp av en ritmall som fil. lic. Mats Björkman vänligen skänkt mig. 

För utformningen av kartlegender och övrig text på kartorna svarar f. arkivche-
fen, docent Sven Söderström. Med sitt stora kunnande och med hjälp av en Macin-
tosh-dator har han tagit fram de rätta tecknen och tålmodigt ändrat och ändrat tills 
jag omsider blivit helt nöjd. 

Martin Naylor har mycket samvetsgrant översatt den engelska sammanfatt- 
ningen. 
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Fil. dr 011e Hammermo har lagt ned åtskillig tid på att hjälpa mig hantera insti-
tutionens laserskrivare och på att undsätta mig i stunder av datornöd. 

John Wilkinson vid Textgruppen i Uppsala AB har, trots en del datorrelaterade 
initialproblem, utfört sättningsarbetet snabbt och säkert. 

Till alla ovan nämnda personer samt till många onämnda framför jag härmed ett 
stort och varmt tack. 

Sist men inte minst vill jag tacka Thomas Back, min fästman, för hans tålamod 
och kärleksfulla stöd. 

Upplands Väsby i november 1991 

Anna Westerberg 
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1. Inledning 

1.1. Undersökningens syfte och omfattning 
Syftet med denna avhandling är att i detalj kartlägga hur gammalt korta har utveck-
lats framför konsonantförbindelserna id och nd i svenska dialekter, inklusive de fin-
lands- och estlandssvenska, i ett representativt urval ord samt att ge ett bidrag till 
den diskussion som förts om utvecklingens förutsättningar och förlopp. Ett lika 
ingående studium av danska och norska dialekter har av utrymmesskäl inte varit 
möjligt. Dessa behandlas därför endast översiktligt och fragmentariskt. 

Min undersökning är avsedd att ligga till grund för förståelsen av förhållandena 
i riksspråket. Att följa utvecklingen i skriftspråket under nysvensk tid fram till 
dagens stadfästa norm vore en angelägen men inom ramen för detta arbete alltför 
omfattande uppgift. 

1.2. Forskningshistorik 
1.2.1. Teorier om hur övergången a> å har gått till 
Det har inom nordisk språkvetenskap funnits flera olika åsikter om hur övergången 
a> å har gått till. Schematiskt kan teorierna sammanfattas på följande sätt: 

1. Övergång med föregående förlängning 
a>å>å>å (Kock, Noreen m.fl.) 
"å" > ä> å > å (Hultman) 

c)a> a>å> å> å (Kristensen) 

2. Övergång utan föregående förlängning 
a> ...> å (Kallstenius) 
å-haltigt a> a eller å (Widmark) 

1 a:a>å>å>å 
Enligt denna uppfattning, som utan tvivel är den mest utbredda, har det först inträtt 
en förlängning (eller åtminstone en tendens till förlängning) av kort a i ställning 
framför Id och nd, under förutsättning att dessa konsonantförbindelser varit 
ursprungliga och inte uppkommit genom synkope (Noreen 1904 § 129,1, WesAn 
1969 s. 73). Sedan har detta förlängda a övergått till å tillsammans med ursprung-
ligt långt a, varefter det förkortats. Förlängningen, som alltså måste ha skett före 
den allmänna labialiseringen av långt a, anses ha påbörjats i Danmark någon gång 
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under förra hälften av 1200-talet och därifrån spritt sig norrut (se t.ex. Bandle 1973 
s. 76). Att en förlängning ägt rum har man slutit sig till dels av att a dubbelskrivs 
framför id och nd i en del medeltida skrifter (se t.ex. Skautrup 1968 s. 245), dels av 
det faktum att vissa dialekter än i dag har lång vokal i dessa ställningar. 

1 b:"å">ä>å>å 
Hultman (1908 s. 56 ff.) anser att vokalförlängning har skett i samband med "två-
spetsig fortis". Med stöd av Kock (1884-85 s. 444) hävdar han att alla nordiska 
språk ursprungligen har haft tvåspetsig fortis inte bara i två- och flerstaviga ord med 
accent 2 utan också i enstaviga ord. Enligt Kock (a.st.) har Älvdalsmålet och got-
ländskan, "två bland de mest fornartade och geografiskt vida skilda svenska 
målen", det gemensamt att enstaviga ord i dessa får "tvåspetsig akcent". Av detta 
anser han att man kan "ledas till den förmodan, att de häri bevarat ett drag, som for-
dom förekommit äfven i öfriga dialekter". Åtminstone i gotländskan uttalas däre- 
mot tvåstaviga ord som har accent 1 alltid med enspetsig fortis, säger Hultman, var- 
vid han underförstått åberopar Noreens framställning om accent i Fårömålets ljud-
lära (Noreen 1879 s. 295 ff., 360 ff.). Därifrån ("passim") hämtar han även sina 
exempel, vilka alltså gäller Fårömålet: "Det heter alltså t.ex. båt 'båt', tr4 'trä', 
såyl 'sol' och gråta 'gråta', Mira 'lära', kåuka 'koka' — men lågyr 'låg', n4tyr 
'nätter', tåymbyr 'tom" (Hultman a.a. s. 57). 

Hultman tycks alltså mena att samtliga svenska dialekter ursprungligen har haft 
en accentväxling liknande den som enligt honom finns i Fårömålet. Denna accent- 
växling har så småningom givit upphov till en kvantitetsväxling, eftersom vokaler 
med tvåspetsig fortis förlängts. Motsättningen i nsv. rspr. mellan t.ex. and, band å 
ena sidan och stånda, vånda å den andra anser Hultman (1908 s. 58) bero på att de 
enstaviga orden antagit enspetsig accent och därmed undgått vokalförlängning. 

I sitt resonemang om gotländskans eller egentligen Fårömålets "tvåspetsiga" 
accent stöder sig Hultman som nämnt på Noreen. Dennes framställning kommente- 
ras och kritiseras av Gustavson (1948 s. 133 ff.). Han hävdar att Fårömålet inte har 
någon vare sig exspiratorisk eller musikalisk motsvarighet till den cirkumflexaccent 
som finns i många dialekter. Däremot förekommer ibland "något som påminner om 
tvåspetsig accent, nämligen en glidning som mest höres på bakre långa vokaler: 
[...], hya, hon, mat, mat". Denna glidning förekommer enligt Gustavson ofta i 
samband med en svag diftong, mest märkbar vid långt a: far 'far'. Han poängterar 
dock (s. 133) att denna diftongering även förekommer vid akut accent: åasan 
'åsen', tåaka, 'taket' . 

Vad beträffar gutniskan i övrigt säger Gustavson (a.a. s. 133) att där förekom-
mer en diftongering liknande Fårömålets i fråga om långt å och ä, "men där kan 
man knappast finna något, som alls liknar tvåspetsighet". 

Noreen (1879 s. 295) anser att orsaken till diftongeringen av långa vokaler i 
Fårömålet är "den sammansatta aksent, som tillkommer alla långa vokaler i enstaf-
viga ord". Detta är emellertid inte självklart, menar Gustavson (a.a. s.134). Han 
betvivlar att Noreen "verkligen iakttagit två exspirationsstötar på vokaler i fårömå-
let, i den utsträckning han skriver ut cirkumflex". Enligt Gustavson verkar det sna-
rare som om han hade tolkat den "dragning eller glidning på vokalen" som ofta är 
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förbunden med den svaga diftongeringen som ett slags tvåspetsighet, vilken han 
sedan generaliserat. "Vid den tid, då Kocks och Noreens anförda arbeten skrevos, 
voro tydligen tvåspetsighet och circumflex mycket tänjbara begrepp", säger Gus-
tavson (a.a. s. 135) avslutningsvis. 

1 c: a> a> å> å> å 
Också Kristensen (1933 s. 202 if.) tycks anse att övergången a> å har föregåtts av 
en vokalförlängning, men han finner det föga sannolikt att en konsonantförbindelse 
som id eller nd skulle kunna vara orsaken till förlängningen. "Det eneste naturlige, 
hvis der skulde ske noget, var da, at lang vokal forkortedes foran sådanne tunge 
konsonantforbindelser" (a.a. s. 204). I stället föreslår han en utveckling där den 
korta vokalen först har antagit motsvarande långa vokals kvalitet. Först i andra 
hand, "og rimeligvis endda ikke overalt", har detta sedan medfört att vokalen även 
ändrat kvantitet, dvs. förlängts (a.a. s. 209). 

Som en parallell till denna kvalitetsförändring nämner Kristensen (a.a. s. 209) 
den bekanta vokalförlängningen framför ng och nk i isländskan, som enligt honom 
"ikke er nogen forlwngelse men fOrst og fremmest en kvalitetsxndring". 

Slutligen bör påpekas att Kristensens teori i första hand rör danska förhållanden 
samt att min schematiska återgivning av ljudutvecklingen är en grov förenkling. 
Tecknet a används enbart för att markera skillnaden i kvalitet mellan långt och 
korta. 

2 a:a>...>å 
Kallstenius (1902 s. 177 not 2) ifrågasätter den förhärskande åsikten att övergången 
a > å nödvändigt måste ha föregåtts av en förlängning: "För övrigt synes det mig 
icke höjt över varje tvivel, att den fsv. 'förlängningen framför konsonantgrupper' 
värkligen varit en förlängnin g: jag vet intet som absolut förbjuder ett anta-
gande, att företeelsen alltigenom varit av kvalitativ art, så icke ens de gamles 
dubbelskrivna vokaler, som mycket väl kunnat beteckna samma kv al it e t 
som hos långa vokaler, ehuru kort kv anti te t." Kallstenius' åsikt tillbaka-
visas av Wigforss (1913-18 s. 514), under hänvisning till "en hel rad Skånemål", i 
vilka den förlängda vokalen bevaras "i så stor utsträckning, att en tolkning av 
vokalkvaliteten utan hänsyn härtill blir orimlig". 

2 b: å-haltigt a> a eller å 
Widmark (1959 s. 65) uttrycker ingen bestämd åsikt men framhåller möjligheten att 
i likhet med Kristensen (se ovan under 1 c) se a- och å-formerna som skilda kvalita-
tiva utvecklingar. "Kanske bör man utgå från ett å-haltigt a, som på vissa områden 
övergått till å, på andra till a", säger hon. 

Härvid vill jag påpeka att Wicimark uppfattar Kristensens teori på ett annat sätt 
än jag; min tolkning är att Kristensen visst tror på en förlängning av vokalen men 
vill förklara den på ett annat sätt än det gängse. 
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1.2.2. Betingelserna för den förmodade vokalförlängningen 
Som framgått av föregående avsnitt har flertalet forskare varit överens om att över-
gången a > å föregåtts av en vokalförlängning. Däremot har det funnits flera olika 
åsikter om under vilka betingelser denna förlängning har skett. I detta sammanhang 
bör även påpekas att det sena 1800-talets och sekelskiftets forskare härvidlag 
främst tycks ha intresserat sig för förhållandena i skriftspråket/riksspråket. Detta 
torde delvis bero på att folkmålen vid denna tid ännu var alltför ofullständigt utfors-
kade för att några säkra slutsatser skulle kunna dras utifrån dessa (se t.ex. Kock 
1906 s. 371). Både Kock och Noreen, vilka dominerade sin tids debatt om den ifrå-
gavarande ljudutvecklingen, ansåg dessutom att ett någorlunda enhetligt riksspråk 
existerade redan i fornsvensk tid (se Kock 1886 s. 489 if. och Noreen 1904 § 4,2)1  
och det är förhållandena i detta riksspråk som bildar utgångspunkt för deras forsk-
ning rörande utvecklingen av kort a framför Id och nd. 

Den mig veterligt tidigast framförda åsikten om betingelserna för övergången a 
> å framför id finner vi hos Noreen (1879 s. 354 f.). Hans teori nämns emellertid 
blott i förbigående, i ett försök att bevisa att verbet selia i fornspråket hade lång 
rotstavelse: '"I'y under det att fsv. å + 1 i lång stafvelse (eller, som man brukar 
uttrycka sig, ä+ //) med följande d ger nysv. åll åld, uppstår ur fsv. ä+ I i kort staf-
velse + d nysv. äld; t.ex. fsv. halda (= hallda), valda, vald, alder, saldi är nysv. 
hålla, vålla, våld, ålder, sålde, men fsv. valdi (= val + di) valder äro nysv. valde 
vald". Noreen tycks alltså mena att kort a övergick till å endast framför långt 1 + d. 
Åsikten att / varit långt i ord som halda m.fl. uttrycker han även i sin Altisländische 
und altnorwegische grammatik (1884 § 204): "In den urgerm. verbindungen /ö, It, 
nd — nicht aber wo sie später durch syncope entstanden sind — scheint 1 iiberall 
gedehnt worden zu sein". Bland de efterföljande exemplen från olika handskrifter 
nämns hallda och lannd. 

Kock (1886 s. 398) ansluter sig till Noreens åsikt, hänvisande till ovan anförda 
ställen hos denne. Enligt Kock är det troligt att a "åtminstone i fsv. rspr." förlängts 
framför Id endast när / var långt ("hd") och inte när 1 var kort ("id"). Han antar 
vidare att fornspråket hade "11d" i sådana ställningar där man i urgermansk tid hade 
/d, t.ex. i "hal(1)da, val(1)d etc.". På motsvarande sätt förmodas n i urgerm. nd ha 
förlängts i exempelvis ordet land. "I öfverensstämmelse härmed hafva vi i nysv. 
hålla, våld, ålder etc. och äfven impf. sålde, efter som i fsv. salde (jämte scelde) 1-
ljudet vid denna tid var långt liksom i isl. impf. sellda; däremot nysv. impff. 
valde, talde, dvaldes, kvalde, emedan deras /-ljud, efter hvilket ett i utstötts, i forn-
språket var kort." Kock anser vidare att samma förhållande synes ha rått mellan 
rspr. stånd, vånda och pret. vande (av vänja), i vilket ett i förlorats efter n, som 
alltså varit kort. Han framhåller dock (a.a. s. 399) att förlängningen av a i fsv. subst. 
stand och vande inte kan anses "urspr. hafva tillhört rspr.". 

1  Beträffande denna fråga har som bekant nya rön framkommit; se t.ex. Hesselman 1904 och Holm 
1984. 
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Drygt 20 år senare återkommer Kock (1906 s. 380) till ovanstående resone-
mang, blott med den skillnaden att termerna "lång" och "kort" nu har utbytts mot 
"dental" resp. "supradental": "I motsats till ljudutvecklingen halda > hälda > hålla 
etc. med dentalt /-ljud kvarstår i fsv. det korta a-ljudet framför supradentalt 1 + d 
(isl. lfi) i pret. valde 'valde' etc.; denna ljudförbindelse (supradentalt 1+ d) har upp-
stått därigenom, att på urnord. tid en vokal förlorats efter /-ljudet (urnord. 
*wali&)." 

För övrigt anser Kock (1886 s. 397) det "synnerligen troligt, att i fsv. (åtmins-
tone dialektiskt) samtliga vokaler förlängdes framför ng, nd, Id, rö, liksom åtmins-
tone a förlängdes framför mb". Stöd för sitt antagande finner han dels i att alla 
vokaler i "nysv. rspr." är långa framför gammalt ref (ex. vård, mord, värde, värda, 
varda), dels i att "i det fornartade Runömålet förlängning (åtminstone ofta) inträder 
så väl af i som af a och ä framför ng; samt af a, ä, u, i så väl framför Id som framför 
nd". Han tillägger dock: "En annan fråga blir, hvilka af dessa förlängningar som 
tillhörde fsv. rspr." Att a förlängts framför ng och Id inses, anser Kock, dels av att 
nsv. har å framför dessa konsonantförbindelser, t.ex. i lång, stång, våld och hålla, 
dels av de dubbelskrivningar av a som påträffas i fsv. skrifter. Däremot kan förläng-
ningen framför nd enligt Kock (a.a. s. 401) "icke i egentlig mening sägas hafva till- 
hört rspr.". 

Kock (1886 s. 399 f.) nämner även några ord som i nsv., "mot regeln", har a 
framför id och ger för vart och ett av dessa en särförklaring. Exempelvis anser han 
att den uteblivna förlängningen i ordet aldrig beror på "den äldre och ännu på 1600-
talet brukade akcentueringen aldrig" (se även Kock a.a. s. 271 och 1884-85 s. 323 
f.), med a i svagtonig ställning. Vidare säger han att a-ljudet i kall kanske beror på 
påverkan från nom. och ack. neutr. kalt och från gen. mask. och neutr., "efter som 
ds i denna senare form ljudlagsenligt öfvergick till ts" (kalds > kalz, dvs. kalts). Till 
skillnad från övriga former i paradigmet (kalder, kald osv.) antas dessa alltså ha haft 
kort vokal. Kock påpekar dock att även formen kåll förekommer i ä. nsv. 

I sin avhandling om Johan Salbergs Grammatica Svetica framför Andersson 
(1884 s. 98) åsikten att nsv. a i ordet and skulle bero på "analogibildning eller 
utländskt inflytande" (vad detta antagande grundas på framgår emellertid inte). Mot 
detta invänder Kock (1886 s. 401) att det aldrig har "ådagalagts, att fsv. -and- ljud-
lagsenligt blifvit nysv. -ånd-". Med en rad exempel visar han att rspr. tvärtom i de 
flesta ord av denna typ har bevarat a, t.ex. i hand, land, sand osv. 

Noreen (1884-85 sp. 182) gör i sin recension av Anderssons ovan anförda 
arbete följande kortfattade kommentar: "S. 98 anses nysv. and anas icke vara ljud-
lagsenligt utveckladt, trots hand, land, band o.s.v.; å i de allenastående stånda, 
vånda tarfvar fastmera förklaring (obs., att n och d här tillhöra olika stafvelser)." 
Denna antydan tolkas av Kock (1886 s. 401) så, "att nämligen -and- ljudlagsenligt 
blifvit -ånd- i flerstafviga ord: nysv. vånda, stånda, men däremot förblifvit oföränd-
radt i enstafviga: band, and etc.". Kock tillbakavisar Noreens teori på följande sätt: 
"De faktiska förhållandena tala häremot. Man har icke blott stånda utan också 
stånd, och det förra ordet kan hafva fått sitt å- eller a-ljud från det senare lika väl 
som tvärtom. Intet af orden är för öfrigt bevisande, efter som de båda hafva kunnat 
påverkas af så med urspr. långt a. Men då återstår blott vånda, och på detta enda 
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ord kan man icke bygga en ljudlag, i synnerhet då vi omvändt hafva t.ex. ande, 
andas, blanda." 

Tamm (1887 s. 14) ger uttryck för en åsikt liknande Noreens, nämligen att över-
gången a > å framför id, nd och mb "ljudlagsenligt endast inträdde i tvåstafviga for-
mer med en omedelbart följande vokal (sonant?), såsom bevisas af sådana fall som 
adj. kall af fsv. kald-, hand, lamm, af fsv. lamb". 

Tamms uppfattning bemöts av Kock (1887 s. 47 f.) på samma sätt som Noreens, 
åtminstone beträffande utvecklingen av a framför nd; i fråga om Id yttrar han sig 
något försiktigare. 

I samband med sin kritik mot Noreens teori framlägger Kock (1886 s. 401 f.) 
också ett eget förslag till förklaring. Han påpekar att även andra en- och flerstaviga 
ord än stånd, stånda och vånda i "flera äldre svenska skrifter" har å eller aa framför 
nd och ger därefter ett antal exempel härpå. "Häraf framgår, att fsv. -and- oftast i 
nysv. motsvaras af -and- men stundom af -ånd-, utan att någon regel för denna väx- 
ling kan spåras, och vidare att i vissa dylika ord a och å fordom användts nästan 
eller fullständigt samtidigt: både ånd och and af Salberg [...J Enligt min mening 
har man att — åtminstone tills vidare — förklara saken så, att i vissa trakter a öfverallt 
framför nd förlängdes och senare öfvergick till å, under det att i andra bygder a 
öfverallt förblef kort framför nd. Den förra ståndpunkten representerar [...] flera 
östsvenska bygdemål (med brånd 'brand', hånd 'hand', lånd, sånd etc.). Det nysv. 
rspr. representerar den senare ståndpunkten." Formerna med å eller aa i äldre och 
nyare riksspråk bör enligt Kock uppfattas "såsom införda i rspr. från någon dialekt, 
där -ä nd- öfvergått till -änd-". 

Några år senare tycks Noreen (1891 § 147 a) åtminstone delvis ha anslutit sig 
till Kocks uppfattning. Han anser nu att förlängning ofta inträtt i starktonig stavelse 
framför bl.a. umord. Id, "dialektisch auch vor urnord. nd (besonders im Adän.)". 
Som exempel härpå anges skrivningarna vaald och haand. 

Kock själv ändrar emellertid så småningom ståndpunkt i denna fråga. I en upp-
sats (1893 s. 62) framhåller han att det är "vanskligt att med full bestämdhet i 
dylika fall avgöra, hvad som är en ljudlagsenlig värkan, och hvad som kan bero på 
dialektiska inflytelser". Han fortsätter: "Emellertid lär oss nu undersökningen av y-
ljudets behandling, att åtminstone detta ljudlagsenligt förlängts i rspr. under vissa 
förhållanden framför nd, och [... ] även framför mb. Fastän det ej är visst, att a och 
y behandlats lika framför dessa konsonantförbindelser, talar dock, så vitt man för 
närvarande kan se, sannolikheten kanske snarast därför, eller med andra ord: 
härav blir i viss mån troligt att, såsom Tamm antagit, förlängningen av a i stånda, 
vånda, våmb tillhör riksspråket, så att växlingen å : a framför nd, mb (och då kan-
ske ock framför Id) bestämts därav, huruvida en sonant efterföljde konsonanterna 
eller icke." 

Även Noreen tycks ha anammat Tamms teori, att döma av hans formulering i 
Altschwedische grammatik (1904 § 129,1): "Kaschw. ist die dehnung vor ng, rp 
und urspriinglichem (d.h. nicht durch synkope entstandenem, also aisl. Id, nd, nicht 
aber 43, n entsprechendem) antesonantischem id, mb, nd". 

Under en tid var således Tamm, Kock och Noreen tämligen överens om beting-
elserna för förlängningen av gammalt kort a framför Id och nd. 
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Hesselman gör i en uppsats (1905a s. 103 f.) en anmärkning som tycks ge ny 
fart åt debatten. Han yttrar där, i samband med en diskussion angående motsätt-
ningen bånden : banden mellan NT 1526 och den mera genomfört uppsvenska 
Bibeln 1541, följande: "Den gängse regeln om utvecklingen af å framför nd och mb 
(troligen också Id) är nämligen oriktig. Vi ha också här att se dialektala differenser: 
å i s. Sverige t.o.m. Närke och delar af Södermanland, a norr därom." Därmed har 
Hesselman i princip formulerat dagens gängse uppfattning i frågan (se även Hessel-
man 1905b s. 31, 51, 65). 

Så småningom anlägger även Noreen ett dialektgeografiskt synsätt på proble-
met. Den förmodade förlängningen av a före ursprungligt Id har enligt honom 
(1918 s. 82) inträtt — utom före fsv. Idr (i t.ex. aldrig, skvallra) — "åtminstone i syd-
liga Sverge till och med Södermanland och Närke samt i vissa delar av Norrland". I 
de "östnordsvenska" (Noreens term för östsvenska) dialekterna har förlängningen 
emellertid inträtt först efter övergången ä > å (utom på Dagö, Nuckö, Ormsö och 
Runö). Enligt Noreen har förlängningen däremot inte ägt rum i delar av Värmland 
och Västmanland, i större delen av Uppland, Gästrikland och Hälsingland samt på 
Gotland. 

Beträffande förlängningen av a före ursprungligt nd säger Noreen (a.a. s. 90 f.) 
att den "i en och annan dialekt, t.e. P. Swarts västmanländska" kanske har ägt rum 
endast när nd följts av en vokal. Den har enligt Noreen inträtt endast i södra Sverige 
(utom på Gotland) till och med Västergötland, Närke, östligaste Värmland, västra 
och delvis södra Västmanland samt i västra och södra Södermanland. Däremot har 
förlängningen före nd inte inträtt i större delen av "det för riksspråket särskilt norm-
givande Mälarprovins-området" och är därför att betrakta såsom "väsentligen dia-
lektal". 

Noreen tycks nu i huvudsak ha nått fram till Hesselmans ståndpunkt och han 
hänvisar också (a.a. s. 90 not 6) till dennes ovan citerade uppsats (1905a). 

Kock däremot håller fast vid sin åsikt (1906 s. 371 f.): "Även om frågan tarvar 
ytterligare utredning, och även om olika dialekt-inflytelser gjort sig gällande i rspr., 
så kan dock sägas, att i detta (resp. i de dialekter, som härvid spelat en roll) förläng-
ningen åtminstone till god del så reglerats, att a ljudlagsenligt förlängdes framför 
dentalt 1+ d, dentalt n + d och mb, när sonant omedelbart följde dessa ljudgrupper." 
Även om Kock erkänner att "dialekt-inflytelser" kan ha gjort sig gällande i rspr., 
vill han tona ned dessas betydelse: "Emellertid finner man i nsv. a-ljud i icke så få 
ord, där man enligt nyss uppställda regel väntar å-ljud. Att antaga inflytande från 
bygdemål, där vokalförlängningen uteblivit, är naturligtvis nästan alltid möjligt, 
men ett dylikt antagande är ofta obehövligt, mången gång oberättigat." 

Som illustration till sitt resonemang anför Kock (a.a. s. 378 ff.) en rad exempel 
på ord vilkas vokalism kan förklaras utifrån hans tes. Avvikelser från regeln sägs 
huvudsakligen bero på analogi och växlande accentuering. Den icke ljudlagsenliga 
nsv. formen håll (fsv. hald) har således fått sitt å (< å) från tvåstaviga former som 
håldit osv, och den i ä. nsv. förekommande infinitivformen halla (fsv. halda) har 
enligt Kock uppkommit i uttryck med betonad partikel, t.ex. halda fråm. 

WesAns (1969 s. 73 f.) förklaring till skriftspråkets vacklan mellan former med 
å och a är att det bygger på "de mellansvenska målen i övergångsområdet", där ten-
densen a > å avtar. 
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Den inhemska debatten om den förmodade förlängningen av fsv. a framför Id och 
nd m.fl. konsonantförbindelser tycks ha avsomnat redan i början av detta sekel. 
Genom docent Karl Inge Sandred, Uppsala, har jag emellertid fått kännedom om en 
amerikansk forskare, Norman E. Eliason, som har intresserat sig för problemet och 
grundligt utrett det i en uppsats (Eliason 1975). Hans utgångspunkt är visserligen 
förhållandena i fornengelskan, men han anser att hans huvudtes torde gälla även för 
övriga väst- och nordgermanska språk. Jag finner hans framställning så värdefull att 
den förtjänar ett rätt utförligt referat. 

Att vokaler förlängdes framför id, nd osv, har enligt Eliason aldrig ifrågasatts. 
Det är, menar han (s. 253), "an elementary fact deducible in the history of a fairly 
large number of words the vowels of which are etymologically short but appear 
later as demonstrably long". Utöver dessa finns många mindre klara belägg, vilka 
kan användas till att bestämma när och under vilka förhållanden vokalförläng-
ningen uppträdde samt vilken utbredning den fick. Bland de germanska språken 
erbjuder, menar Eliason, engelskan den bästa källan för sådana belägg, i fråga om 
både mängd och ålder. 

För såväl engelskan som övriga germanska språk gäller i allmänhet att de tidi-
gaste beläggen på vokalförlängning är osäkra och att de senare är svårtolkade där-
för att man hos dessa också måste räkna med en annan kvantitetsförändring, nämli-
gen förkortningen av vokaler framför två eller flera konsonanter. Enligt en seglivad 
uppfattning inträdde denna förkortning i engelskan efter förlängningen; mera 
härom nedan. 

Enligt Eliason visar det tillgängliga materialet att förlängningen i övriga ger-
manska språk var av samma typ som den som förekom i fomengelskan. Störst är 
likheten i fomfrisiskan och fomdanskan, minst i fornisländskan. Däremellan faller 
fomnorskan, fornsvenskan, medelhögtyskan och medellågtyskan med olika grader 
av likhet. 

Även om likheten i fråga om vokalförlängningen i nord- och västgermanska 
språk har påpekats tidigare, tycks den inte ha betraktats som väsentlig vid sökandet 
efter en förklaring till förlängningens uppkomst. Eliason noterar i detta samman-
hang (s. 255 not 13) att denna ljudförändring i kända verk som exempelvis Noreens 
Altschwedische Grammatik vanligen diskuteras utan någon hänvisning till samma 
förändring i andra språk. Enligt somliga är förlängningen i själva verket en serie av 
sinsemellan mer eller mindre oberoende förändringar, så att förlängningen framför 
Id skiljer sig från den framför nd osv. Detta synsätt är, enligt Eliason, i varierande 
grad förhärskande i praktiskt taget alla diskussioner om denna typ av vokalförläng-
ning i andra germanska språk än engelskan. För sin egen del anser han att vokalför-
längningen väsentligen är densamma i alla dessa språk, trots olikheter beträffande 
dess ursprungliga räckvidd eller dess slutliga resultat. 

I fornengelskan förlängdes alla vokaler framför sådana konsonantförbindelser 
som av Eliason definieras såsom bestående av "all nasals and liquids plus such voi-
ced homorganic consonants as combirie with them to produce normal OE [Old Eng-
lish] final consonant clusters", dvs. Id, rd, mb, nd, ng, rl och rn samt även ra och rs 
ifall dessa följdes av vokal (s. 256 if.). Om vokalen däremot följdes av tre konso-
nanter uteblev förlängningen, en regel som enligt Eliason torde ha gällt även för 
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övriga germanska språk. Undantag sägs kunna förklaras som analogiska. För forn-
engelskan och övriga germanska språk gällde vidare att förlängningen uteblev om 
vokalen följdes av två obetonande stavelser. Däremot förekom förlängning i såväl 
enstaviga som tvåstaviga ord. 

En skillnad mellan fornengelskan och övriga germanska språk är att förläng-
ningen i vissa av de senare inte påverkade alla vokaler. Enligt Eliason betyder detta 
faktum emellertid knappast mer än att förlängningen av olika orsaker inte genom-
fördes lika fullständigt eller konsekvent i alla de andra språken som i engelskan. 

Eliason förkastar den traditionella uppfattningen att förkortningen av vokaler 
framför två eller flera konsonanter i fornengelskan skulle ha inträtt först efter för-
längningen framför Id, nd osv. I stället hävdar han att dessa två ljudförändringar bör 
ha inträtt samtidigt och att de, som en logisk följd härav, måste förklaras såsom 
komplementära snarare än antitetiska. Ett par tidigare forskares teorier refereras (s. 
260 ff.) men avvisas med motiveringen att de varken klargör orsaken till de båda 
ljudförändringarna eller påvisar sambandet mellan dem. 

Med stöd av E.A. Meyers forskningsrön beträffande kvantiteten hos vokaler och 
konsonanter i modern engelska gör Eliason gällande att vokalförkortning inträdde 
framför konsonantgrupper vilkas uttal var så energikrävande att vokalen fick stå 
tillbaka. Framför Id, nd osv, uteblev förkortningen däremot, eftersom sådana konso-
nantkombinationer kräver mindre energi än andra. Enligt Meyer är vokaler framför 
Id, nd osv., alltså likvida eller nasal plus tonande homorgan konsonant, varken 
längre eller kortare än framför en enkel konsonant. 

Den uteblivna förkortningen framför Id, nd osv, kan alltså förklaras fonetiskt. 
Förlängningen av vokaler framför sådana konsonantförbindelser måste däremot, 
menar Eliason (s. 265), förstås som ett resultat av analogi. Han föreslår följande två 
olika utvecklingsvägar. 1) När vokaler förkortades före två konsonanter uppstod ett 
partiellt sammanfall mellan långa och korta vokalfonem i denna ställning. Detta 
partiella sammanfall före konsonantgrupper utsträcktes analogiskt till vokaler fram-
för konsonantgrupper som id, nd osv. På grund av att sådana vokaler var längre, 
skedde emellertid sammanfallet hos dem till förmån för det långa vokalfonemet 
snarare än för det korta. 2) Till följd av den fonetiska förkortningen av vokaler 
framför två konsonanter, vilken uteblev om konsonanterna var Id, nd osv., "the 
changed quantity of originally long vowels before two consonants approximated 
the unchanged quantity of originally short vowels before nd" [dvs, id, nd osv.]. De 
senare kom därför att uppfattas såsom tillhörande det långa snarare än det korta 
vokalfonemet. I båda fallen är förlängningen framför Id, nd osv, att betrakta som en 
återspegling av förkortningen framför andra konsonantförbindelser. 

Slutligen ger Eliason sin syn på det som enligt honom är problemets kärna, 
nämligen orsaken till vokalförkortningen framför två eller flera konsonanter. Han 
anser att förkortningen i tvåstaviga ord inträdde ifall konsonanterna i förbindelsen 
tillhörde olika stavelser men uteblev ifall de tillhörde samma stavelse. Den senare 
typen av konsonantförbindelse kräver nämligen mindre energi än den förra. Härav 
följer att motsvarande förkortning i enstaviga ord måste ha uppstått genom analogi. 
Konsonantgrupperna Id, nd osv, är, som förut nämnts, redan på grund av de däri 
ingående konsonanternas fonetiska egenskaper mindre energikrävande. Enligt Elia- 
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son torde de sistnämndas inbördes likhet dessutom ha gjort dylika konsonantförbin-
delser mindre benägna att fördela sig på olika stavelser. 

Kontentan av Eliasons resonemang är alltså att vokalförlängningen framför id, 
nd osv, är sekundär i förhållande till vokalförkortningen framför två eller flera kon-
sonanter. 

1.2.3. Handböckernas behandling av utvecklingen av fsv. kort a fram-
för Id och nd 

Hittills har ingen heltäckande kartläggning av de ifrågavarande ljudövergångarna 
företagits. Trots detta behandlas de i våra vanligaste handböcker i svensk språkhis-
toria och dialektologi som om de vore tämligen väl undersökta företeelser och inte 
mera komplicerade än att de kan beskrivas på några få rader. 

I WesAns Svensk språkhistoria (1969 s. 73) får vi veta att kort a framför id bli-
vit å i götiska och mellansvenska mål men däremot inte i uppsvenska och att över- 
gången före nd ägt rum i götiska och delvis i mellansvenska mål. "Man antager i 
allmänhet", säger WesAn, att a först har förlängts, därefter deltagit i den allmänna 
övergången ä> å och slutligen förkortats. 

Samma uppfattning om utvecklingsgången förmedlas av Pamp i Svensk språk-
och stilhistoria (1971 s. 81). Beträffande a framför Id påpekar Pamp att övergången 
bara sker "i de sydligare svenska målen upp till Mälarlandskapen" och att den inte 
alltid har trängt in i riksspråket. Enligt Pamp har labialiseringen av a framför nd 
skett inom samma område som den av a framför Id, men däremot inte "slagit ige-
nom i riksspråket". Inom parentes påpekas att förkortningen av å inte är "helt all-
mänt genomförd". 

I Bergmans Kortfattad svensk språkhistoria (1970 s. 73) meddelas helt kort att 
gammalt kort a i "delar av Sverige" uppträder som kort å framför vissa konsonant- 
förbindelser, bl.a. Id och nd. "Om å här beror på tidigare inträffad förlängning av 
kort a eller på spontan förskjutning av vokalkvaliteten är ovisst", tillägger Berg-
man. Detta är alltså den enda av handböckerna som vidkänns någon osäkerhet 
beträffande ljudövergångens förlopp. 

Ingen av dessa tre handboksförfattare nämner med ett ord möjligheten att resul-
tatet av ljudövergången någonstans kunde bli någon annan vokal än å. 

I Våra folkmål (1970 s. 30 f.) framställer WessM saken lika kort och lättvindigt 
som i Svensk språkhistoria; bland kännetecknen för de uppsvenska målen nämner 
han där att ursprungligt a-ljud är bevarat framför bl.a. id och nd, medan "göt. och 
delvis mellansv." mål i denna ställning fått övergång till å. I avsnittet om de norr-
ländska målen ägnar WesAn särskild uppmärksamhet åt dem i Norrbotten. Han 
nämner bl.a. (s. 44) att "vokalen är förlängd framför de ursprungliga konsonant-
grupper[na] Id, mb, nd, ng, som i sydligare svenska dialekter har verkat övergång 
av ursprungligt å till å-ljud". Som exempel anför han formerna "käl (kål)" och 
"händ". Jag vet inte varifrån WesAn har hämtat dessa former, men det är lätt att 
konstatera att de är felaktiga; det enda som stämmer med verkligheten är att formen 
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kål — som Wess&I satt inom parentes — är allmän i hela Norrbotten. För övrigt hän-
visar jag till min genomgång av utvecklingsmönstren i detta landskap (nedan avsn. 
3.1.7). 

Den senaste av våra dialekthandböcker, Pamps Svenska dialekter (1978 s. 22), 
är föga mera upplysande. Vi får veta att fsv. hand "dialektalt" kan bli hånd (senare 
hånn). "Utvecklingen har inte slagit igenom i riksspråket men omfattar framför allt 
ett stort sydsvenskt område upp till Mälarlandskapen", fortsätter Pamp. Fsv. halda 
har blivit nsv. hålla. "Också här går gränsen ungefär som den för utvecklingen hand 
till hånd (hånn), men i Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten före-
kommer också uttal med å. Utvecklingen har långt ifrån alltid slagit igenom i riks-
språket." Pamp medger alltså att å-former förekommer även norr om Mälarland-
skapen, men för övrigt är hans framställning lika grovt förenklad som de övriga 
handboksförfattamas. 

Det är uppenbart att framställningen i de här presenterade handböckema med 
avseende på utvecklingen av gammalt kort a framför Id och nd vilar tungt på tradi-
tionen från Kocks och Noreens dagar. 

Den mest detaljerade redogörelsen för den aktuella ljudövergångens spridning 
finner vii Bandles Die Gliederung des Nordgermanischen (1973 s. 76). Bland syd-
liga novationer som från Danmark utbrett sig norrut nämner han övergången av 
gammalt kort a till å framför Id och nd, "eine Entwicklung, die den gröBten Teil 
von Dänemark erfaBt hat und in Schweden bis zum Mälaren und z.T. noch etwas 
daMber hinaus (å vor Id in geringem AusmaB auch in Uppland, vor nd im westl. 
Västmanland), im Westen (wenigstens in einigen Wörtem und an der Peripherie 
z.T. nur mit schwacher Labialisierung) bis Bohuslän, Dalsland und Värmland, im 
Osten bis ins Estlandschwed. (dagegen nur in sehr beschränktem AusmaB nach 
Finnland) vorgestoBen ist". Med facit i hand kan vi emellertid konstatera att inte 
heller denna redogörelse ger någon rättvisande uppfattning om företeelsens kom-
plexitet. 

1.2.4. Tidigare ansatser till kartläggning 
Såvitt jag känner till finns bara två tidigare arbeten med huvudsyfte att kartlägga 
utvecklingen av gammalt kort a framför nd (och Id): en proseminarieuppsats i 
nordiska språk höstterminen 1939 av Sven (G.) Svenson om övergång a > å fram-
för nd och mb i de sörmländska målen och en licentiatavhandling från omkr. 1940 
av Sune Lindqvist om utvecklingen av äldre a framför nd. Inget av dessa berör hela 
det svenska språkområdet. 

Svenson kartlägger i sin uppsats de i målen förekommande vokalkvalitetema i 
ett antal typord, nämligen and, ande, band och sand. Han räknar också upp flera 
andra ord på nd som han undersökt, men resultaten redovisas inte i uppsatsen. 
Materialet åskådliggörs genom kartor med olikfärgade symboler. Svenson har 
använt sig dels av ULMA:s material, dels av egna uppteckningar. 

Lindqvist hade för sin avhandling excerperat ett rätt stort dialektmaterial, ca 
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20 000 sedeslappar, som han sedermera donerade till ULMA (acc. 28697). Själva 
avhandlingen finns däremot inte arkiverad vare sig i ULMA eller vid institutionen 
för nordiska språk i Uppsala och Lindqvist har själv meddelat mig att hans eget 
exemplar dessvärre tycks vara förkommet. 

Materialet rör till största delen ord med gammalt kort a (i enstaka fall även långt 
a) framför nd, men i viss utsträckning även framför Id, mb och ng. Samlingen 
omfattar hela Svealand och Götaland, med undantag av Gotland och Söderman-
land. De norrländska och östsvenska dialekterna är inte alls representerade. 

Slutligen bör också nämnas Kungl. Gustav Adolfs Akademiens planerade Atlas 
över svensk folkkultur, Språkliga delen, vilken bl.a. skulle behandla utvecklingen 
av gammalt kort a framför Id och nd. Excerptsamlingar och kartutkast till denna 
finns sedan 1986 deponerade i ULMA. Jag har tagit del av materialet men ej funnit 
något av intresse för mitt arbete. 

1.3. Ordurval 

Allt som allt har jag för denna undersökning samlat in material för ett 40-tal ord. En 
stor del av dessa lät jag på ett tidigt stadium utgå, framför allt på grund av materia-
lets knapphet. I några fall visade sig orden också vara etymologiskt oklara. 

Efter denna första gallring återstod 24 ord. Av dessa valde jag sedan ut de 17 
som nu utgör basen för detta arbete och som beskrivs utförligt i text och på kartor. 
De övriga sju - våld, land 'kourin', strand, stånd, vånda, våndas och vånna - 
behandlas inte på samma sätt, av skäl som redovisas i avsn. 4.1. Vid urvalet har jag 
främst sett till ordens frekvens i språket (i den mån denna nu kan bedömas) och 
deras representation i det befintliga dialektmaterialet. 

Vid excerperingen av materialet har i princip endast simplexformer kommit i 
fråga. Ett undantag är sms. ekollon, som ibland fått ersätta saknade belägg på sim-
plex ollon. 

Orden med a framför id och nd kommer jag i fortsättningen att benämna ald-
orden resp. and-orden. I den förra gruppen ingår fåll, gall, hålla, kall, ollon, vålla 
och ålder, i den senare and, andas, band, blanda, brand, grand, hand, land, rand 
och sand. 

1.4. Material 

Det dialektmaterial som ligger till grund för min avhandling är excerperat ur 
sedessamlingar, oktavordböcker och typordlistor i Arkivet för Ordbok över Sveri-
ges dialekter (OSD), Uppsala, Dialekt- och follcminnesarkivet i Uppsala (ULMA) 
och Dialekt-, ortnamns- och folluninnesarkivet i Göteborg (DAG). Därtill kommer 
ett antal tryckta och otryckta dialektordböcker, vilka anges i käll- och litteraturför- 
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teckningen. Det finlandssvenska materialet har jag hämtat ur Dialektordsregistret 
för Ordbok över Finlands svenska folkmål (FOreg) vid Byrån för svenska språket 
inom Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors, under jämförelse 
med publicerade och ännu opublicerade delar av ordboken (FO resp. FOms). I tvek-
samma fall har jag ofta låtit de senare vara vägledande. 

Avsnittet om förhållandena i norska dialekter bygger på material som jag fått 
mig tillsänt från Norsk Målferearkiv i Oslo (NMA). Beträffande de danska dialek-
tema har jag förlitat mig på uppgifter hos Bennike & Kristensen (1898-1912). 

1.5. Materialredovisning 
I materialsamlingen ingår endast det svenska materialet. 

Det faller sig naturligt att redovisa a/d-orden och and-orden var för sig. Inom 
varje grupp är orden ordnade alfabetiskt efter sina nutida riksspråksformer; dialekt-
former som går tillbaka på fsv. falder finns således under FÅLL osv. 

För varje ord redovisas beläggen landskapsvis, för Sveriges del från söder till 
norr och från väster till öster. Inom varje landskap presenteras de förekommande 
formerna av det aktuella ordet en i taget. Efter varje form anges i förkortning de 
socknar i vilka formen belagts. För överskådlighetens skull har socknarna, utom de 
norrländska och östsvenska, grupperats under sina resp. härader (för Upplands del 
även skeppslag). Dalarna har i stället på traditionellt vis delats in i Dalabergslagen, 
Nedansiljan, Ovansiljan, Västerdalarna och övriga Dalarna. 

För att spara utrymme och samtidigt göra materialsamlingen mera lättläst har 
jag komprimerat redovisningen i fråga om vissa landskap, nämligen Skåne, Små-
land, Västergötland och Värmland. Vad de tre förstnämnda beträffar, gör det stora 
antalet socknar där i kombination med den vanligen goda materialtillgången för just 
dem att en fullständig redovisning av materialet skulle bli mycket utrymmeskrä-
vande och dessutom svåröverskådlig. Värmland rymmer visserligen inte anmärk-
ningsvärt många socknar inom sina gränser, men materialbeståndet för detta land-
skap är ofta så rikligt att så gott som samtliga socknar täcks in. I de fall där det 
enligt min bedömning är uppenbart att det i ett visst härad bara förekommer en enda 
uttalsform har jag därför utelämnat sockennamnen och enbart angett häradsnamnet. 
Så snart flera former är belagda, eller kan förmodas finnas, anges däremot samtliga 
belägg. Detsamma gäller i de fall där materialtillgången allmänt sett är mindre god. 

Sockennamnen redovisas i förkortad form (se särskild förteckning). 

1.6. Principer för ljudbeteckning och kartering 
De uppteckningar jag använt i denna undersökning är i regel utförda med lands-
målsalfabetets tecken i varierande finhetsgrad. Av kostnadsskäl men även, och inte 
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minst, för överskådlighetens skull har det varit nödvändigt att tillämpa ett system 
för grov beteckning, enligt vilket likartade ljudkvaliteter slås ihop under ett gemen-
samt tecken. Eftersom det i detta fall är beteckningen av stamvokalen som är 
väsentlig, redovisar jag endast denna. 

grov bet. 	lmalf. 	grov bet. 	ltnalf. 

a 	a, a, v 	ii 	0, e, a 
a 	a, cv 	ä 	x, a 
w 	a, V 	e 	e 
å 	a, o 	au 	ay o.d. 
o 	o, e, u 	ä ' 	ceg o.d. 
8 	 8, 8, 0 	oa 	 va 
å 	1,I 	 08 	 140 o.d. 
u 	tt 	 at o.d. 

Vokallängd markeras med ett streck över vokalen, konsonantlängd genom dubbel-
teckning. Dubbeltecknad vokal anger cirkumflexaccent (t.ex. hååll 'hålla'). Akut 
och grav accent markeras däremot inte. 

Att på detta sätt förenkla ett ljudskriftssystem är naturligtvis inte oproblema-
tiskt. Jag skall här redogöra för några fall som ter sig särskilt besvärliga. 

Som framgår av uppställningen ovan, har jag förenat lmalf. a och a under 
beteckningen a. Denna förenkling har visat sig vara ändamålsenlig i de flesta fall, 
men undantag finns. På vissa håll, i synnerhet i Dalarna, är det nämligen uppenbart 
att a skulle ha varit mera adekvat som grov beteckning för lmalf. a. 

Ett problem av samma slag är att lmalf. CO av vissa upptecknare tycks användas 
för att beteckna ett ljud som ligger närmare å än a. Detta är särskilt tydligt i södra 
Halland. 

Ytterligare en svårighet som beror på skiftande praxis hos upptecknarna är att 
a/d-orden i några socknar i Ovansiljan enligt somliga har å-vokal (lmalf. o eller a), 
enligt andra o-vokal (lmalf. e). 

Det är således flera faktorer som spelar in: dialekternas olika fonemförråd, olika 
upptecknarvanor osv. Att ta hänsyn till allt sådant vore en omöjlighet, varför jag fin-
ner det riktigast att vara helt konsekvent i tillämpningen av mitt system för grov 
beteckning. Detta innebär bl.a. att jag i många fall har måst acceptera två endast 
skenbart olika vokalkvaliteter i belägg från en och samma ort. 

Där behov funnits har jag kompletterat den grova beteckningen med enstaka 
landsmålstecken inom parentes. 

På kartorna 1-17 redovisas de olika vokalkvaliteterna genom symboler. Varje 
symbol representerar samma ljud på alla kartorna. 

Kartornas främsta uppgift är att åskådliggöra materialet, inte att redovisa vart-
enda belägg. För att undvika gyttrighet har jag alltså gallrat en del när jag ritat in 
kartsymbolerna. I fråga om mycket beläggtäta områden, särskilt Skåne och Väster- 
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götland, har det också varit nödvändigt att i viss mån stilisera kartbilden för att 
huvuddragen skall framträda. 

Vid karteringen har jag följt Manne Erikssons kommunförteckning; varje ort 
som i denna har en egen koordinatpunkt får också en egen symbol på kartan. Såle-
des har Bingsjö kap. (Rättviks sn, Dalarna) och Risbäcks kap. (Dorotea sn, Lapp- 
land) karterats för sig, trots att de inte utgör egna socknar. 
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2. Materialsamling 

2.1. Ord med fsv. a framför Id 

F Å L L1  (fsv. falder m.) 
SVERIGE 

Skåne 
fil(a) Bara hd (Ly Sk), Färs hd (Fr), Herrestads hd (SK), Järrestads hd (Si), Skytts 
hd (Hå), Torna hd (Ve), Vemmenhögs hd (Sv ÖV); fåll(a) Frosta hd (Fu Hb Ly Mu 
Äs), Harjagers hd (VS), Ingelstads hd (Tra), Onsjö hd (Ha), Rönnebergs hd (Hä), 
Torna hd (Lu); fa" ll(a) o.d. Luggude hd (Br), N. Åsbo hd (Fä), S. Åsbo hd (Kv), 
Villands hd (No Nä Ös), V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
fa" ll(a) o.d. Bräkne hd (As Hä), Listers hd (Jä), Östra hd (Kr Rö Tj); fålla Medel-
stads hd (Tv). 

Halland 
fåll(a) Faurås hd (Fa), Fjäre hd (Fr Fö La Li Va), Halmstads hd (Ha), Himle hd (Gö 
St Tr), Höks hd (Kn Ve Ys), Törmersjö hd (Br En), Viske hd (Ve), Årstads hd (Kr). 

Småland 
fa" ll(a) Allbo hd (Vs), Kinnevalds hd (Jä Öj), Konga hd (Ho Lj Lå SS ÖT), Sun-
nerbo hd (Hr), S. Möre hd (To), Västbo hd (Bu); fåll Allbo hd (Si), Aspelands hd 
(Mö), Mo hd (An St), N. Möre hd (Bä Kr), N. Tjusts hd (Da Gä Ha Lh Tr VE ÖE), 
N. Vedbo hd (Ad Bä Li), Sevede hd (Dj Fr Pe SV Ve), Sunnerbo hd (Gö Vi), S. 
Möre hd (Ma), S. Tjusts hd (Bl Ga Ha Hj Vä), S. Vedbo hd (Fl NS), Tunaläns hd 
(Mi Tu), Tveta hd (Må), Västbo hd (An SH Vå), Östbo hd (By Fr To), Östra hd (Al). 

Öland 
fåll, fåld Möckleby hd (Gå), Åkerbo hd (Kä Pe). 

Gotland 
fald Gotlands n. hd (Få Go), Gotlands s. hd (Es Gr Hh La Vb). 

I  I Skåne, Blekinge, Halland och Småland förekommer även den svaga formen FÅLLA. 
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Västergötland 
fåll hela landskapet. 

Östergötland 
fåll Bankekinds hd (Bj), Bobergs hd (Br Ek Kl Kr Va), Finspånga läns hd (Hä Re 
Sk Tj Vå), Gullbergs hd (Lj Stj Vk), Göstrings hd (Vä), Hammarkinds hd (Gr SA 
Skä Skö), Kinda hd (Ho Hy Ki Op Ti Tj Vå VE), Lysings hd (SÅ Sv Öd), Lösings 
hd (Kr), Valkebo hd (Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (Su YR), Östkinds hd (Jo). 

Bohuslän 
fåll Inlands Fräkne hd (Fo Re), Inlands Nordre hd (So Sp Uck Öd), Inlands Södre 
hd (Ro Yt), Inlands Torpe hd (Hj), Lane hd (Bo), Orusts v. hd (Sk Te), Orusts ö. hd 
(To), V. Hisings hd (Bj Öck); fall Bullarens hd (Mo Na), Kville hd (Kv), Sotenäs 
hd (As To), Stångenäs hd (Bs Br), Sörbygdens hd (Kr Sa), Tanums hd (Lu), Tunge 
hd (Fo), Vette hd (Ho Nä Sk Tj); 	Kville hd (Kv), Lane hd (Hö), Sotenäs hd 
(To), Tanums hd (Ta), Vette hd (Ho Nä); 	Orusts v. hd (Fi), Stångenäs hd (Br), 
Tunge hd (Fo); få! Tjörns hd (St). 

Dalsland 
fall Nordals hd (Da Gu Ho Jä Ör), Sundals hd (Fr Ge Gr SR), Tössbo hd (Ån), 
Valbo hd (Fä Le YR Öd), Vedbo hd (Bä DE Ge Hå Rö Ti Tö Är Öd); fall Sundals 
hd (Bo Fr), Tössbo hd (Ty). 

Närke 
fåll Askers hd (As), Edsbergs hd (Ed Kn Kv Sk), Glanshammars hd (Gö Li), 
Grimstens hd (Vi), Hardemo hd (Kr), Kumla hd (Ku), Sköllersta hd (Gä), Sundbo 
hd (Ha), Örebro hd (Gr Ho Tä). 

Södermanland 
fåll Oppunda hd (Ju SM VV ÖV), Rönö hd (Ru), Selebo hd (As YE YS ÖE ÖS), 
Villåttinge hd (Me År), Västerrekarne hd (RR Tu Vä Öj), Åkers hd (Va), Österre- 
karne hd (Ba Nä Va). 

Värmland 
fall Fryksdals hd, Gillbergs hd (Gl Hö St), Jösse hd, Nordmarks hd, Älvdals hd (Da 
Ek NF NN NR Su); fåll Edsbergs hd (Ny), Kils hd (NU), Färnebo hd, Karlskoga 
hd, Karlstads hd (Ha) Nyeds hd (Ä1), Visnums hd, Väse hd, Ölme hd; fall Grums 
hd, Gillbergs hd (Gi Lå Sv Vä), Kils hd (ÖU), Nyeds hd (Ny), Näs hd (Bo Es Ki Mi 
Öl), Älvdals hd (SF). 

Västmanland 
fåll G:a Norbergs bg (Vf Vv), Grythytte o. Hällefors hd (Hä), Lindes o. Ramsbergs 
hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (No), Norrbo hd (Fl Ro), Siende hd (Ti), Skinnskat-
tebergs hd (He), Åkerbo hd (Me), Övertjurbo hd (Ki Ku); fall Nya Kopparbergs hd 
(4); fall Nya Kopparbergs hd (Lj). 

25 



Uppland 
fall Bälinge hd (Sk), Lyhundra hd (Lo), Våla hd (Öv), Väddö o. Häverö sg (Hä), 
Örbyhus hd (Ti); fwIl Bro o. Vätö sg (Vä); fåll Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Ha), 
Rasbo hd (Rk) Simtuna hd (No). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
fåll By Fo Gu Lu Ma No Su Sn Sö To Vi; fwIl En Gg No Si Sv; fall Gn He Sö; fall 
SSk. 
Nedansiljan 
fx11 Bj Bo Dj Le Rä Ål. 
Ovansiljan 
fold VA Äl; fåld Mo So Ve; f8/d Oe Oa. 
Västerdalarna 
f&11 Jä; fall Äp; fr21 Ma; f81 Li Tr. 
Övriga Dalarna 
fx11 Sä. 

Gästrikland 
fall Ha He Hi Hö Ob Ov Va Åm År Öf; fall Jä Ov To. 

Hälsingland 
fall Be Bj Bo De Fo Fä Gn Jä Lj No Sk; fåll Al En Vo. 

Härjedalen 
fall, fald Ld Tä Äl; f8/d He. 

Medelpad 
fall At Bo Ha Lj Se To Tu; fall Ho IL. 

Jämtland 
fall Hs Hn Ov Re St; fall Hd; fåll Hg Ky År; f811 Ra. 

Ångermanland 
fåll Ed Ra Re; fall An Ar Bh Gu Hö Mo No Nm Si Sj Tr;fwil An Mu Ng Ul. 

Västerbotten 
fall Lö Sä Vä; fall Bt Um; fåll Ny. 

Norrbotten 
fål Nk Ni No Pi Rå Tö Ök. 

Lappland 
fall Ly St fall Do; fåll Ap Fr So; fwil Vi. 
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FINLAND 

Österbotten 
fäld Kh Kn Lf Ma Nä PI Pö Re Sv; fald Ee Kb Kr Kv Mm Mu Or Pe Pu Vö. 

Satakunda 
fäld Vb. 

Åland 
fäld Ku Kö; fald Bö; fåll Ge Vå. 

Åboland 
fäld Df Fb Hi Ho Iö Ki Ko Na Pa Vf; fald Na. 

Nyland 
fäld Bo Lt Li Mö Py Pä Si St; fald, fall Br En Es He Iå Ky Lo Po Sj Sn Te Tu; fåld, 
fåll Bo Br Ka Lt Si Sn St. 

ESTLAND 

fäld Rå Vi; fåld Da Ga Nu Or; fåll Na; fald Ru. 

GALL adj. (fsv. galder) 

SVERIGE 

Skåne 
gå! Bara hd (Bj Bu Ge Lo Ly To), Färs hd (Ra SÅ Vsj), Ingelstads hd (Be Kv Lö On 
Sm Sp Öl), Järrestads hd (Gl St Va ÖN), Ljunits hd (Vi), Skytts hd (Da FA Ha Rä 
Ve), Torna hd (Bl Fj Gö), Vemmenhögs hd (Gr Gä LI Sku Sv Ön ÖV); gå!! Albo hd 
(An Br Få Rö SO SM), Bjäre hd (Ba Gr), Frosta hd (Bo Ham Hb Ly Mu Äs), Färs 
hd (Fr Lå Lö To), Ingelstads hd (Tra), Järrestads hd (Gl ÖV), Luggude hd (Al Br Fa 
Ha Jo Kr), Onsjö hd (Bi Ha Ko Rö), Rönnebergs hd (Ti), Toma hd (Fj Fl); gaull 
Frosta hd (NR Sv SR), Gärds hd (Li VV), Luggude hd (Fl NV Vi), N. Åsbo hd (Fä 
Od Pe Ri Ör), S. Åsbo hd (Kv), Villands hd (It Nä), V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
gaull Brälcne hd (As Hä), Listers hd (Jä), Medelstads hd (As Si Tv), Östra hd (Jä Kr 
St); gå!! Bräkne hd (BH), Listers hd (Sö), Medelstads hd (Li); gå! Medelstads hd 
(Er). 

27 



Halland 
gaull Höks hd (Hi); gåll Faurås hd (Fa Gu Kä Lj), Fjäre hd (Fö La Li Va), Halm-
stads hd (Ge Ho Kv To), Himle hd (Gr Gö Sk), Höks hd (Kn Ve), Viske hd (Ve Vä 
Ås), Årstads hd (Asi Kr Si Ve). 

Småland 
gaull Kinnevalds hd (Al Jä Ka Ve), Konga hd (Ho LA Al), Norrvidinge hd (As Or), 
Sunnerbo hd (Hr), S. Möre hd (To Vi), Uppvidinge hd (Al Dä Al); gåll(er) Allbo 
hd (V1), Aspelands hd (Lä Mö), Handbörds hd (Fl Kr), Mo hd (Bt Br Ör), N. Möre 
hd (Dö Åb), N. Vedbo hd (Li), Norrvidinge hd (Be Sö Tj), Sevede hd (Ve), Sun-
nerbo hd (Ag Ang Be Gö Hi Ma Vi), S. Möre hd (Ho Ka SS), S. Tjusts hd (Bl Vä), 
S. Vedbo hd (Ek Hä NS), Tunaläns hd (Mi), Tveta hd (Jt Sa), Uppvidinge hd (Hä), 
Vista hd (Gr Vi), Västbo hd (Br Fo Fä Gn LA SH Ås), Västra hd (Br Hjr NS Sv Öd), 
Östbo hd (Fr Ry), Östra hd (Al Bj Ski); g& Kinnevalds hd (Ur), Sunnerbo hd (Pj 
Tr), S. Möre (Vi). 

Öland 
gå!!, gåld Algutsrums hd (Re To), Gräsgårds hd (Ka Se SM), Möckleby hd (Gå 
Hu), Runstens hd (Br Ek Gä LA), Slättbo hd (Kö Rä), Åkerbo hd (Bö Pe). 

Gotland 
gald Gotlands n. hd (Få Go Ög), Gotlands s. hd (At Es Gr La Nr Ns Vb). 

Västergötland 
gå!! Ale hd (AS Hå), Bollebygds hd (Bo), Gudhems hd (Bt St), Kinds hd (Ho), 
Kinne hd (Kl Lu), Kåkinds hd (Ha), Kållands hd (Gs), Marks hd (Hy Äl), Redvägs 
hd (Hu), Vadsbo hd (Fi To Ub), Valle hd (Ög), Vartofta hd (Ba Bj Ha Hj Kbg Ås), 
Vedens hd (Fs), Vättle hd (Sk); g811 Barne hd (Es Ry), Kållands hd (Hä), Laske hd 
(Vm ÖB), Vartofta hd (Dt), Väne hd (Gh VT). 

Östergötland 
gå!! Aska hd (Fi Ha Mo Or St Va VS), Bankekinds hd (VA), Björkekinds hd (ÖN), 
Bobergs hd (Ek Va), Bråbo hd (ÖE), Finspånga läns hd (Go Hä Re Ri Tj Vå), 
Göstrings hd (Vä Ås), Hammarkinds hd (Dr Gr), Hanelcinds hd (Vi), Kinda hd (Tj), 
Lysings hd (Rö), Skärkinds hd (ÖR), Valkebo hd (Ul Vi), Vifollca hd (VH), Ydre hd 
(Su To YR), Åkerbo hd (ÖS), Östkinds hd (Hä OH). 

Bohuslän 
Bullarens hd (Na), Inlands Fräkne hd (Fo Re), Kville hd (Kv), Lane hd (Bo 

Sk), Orusts v. hd (Te), Orusts ö. hd (LA To), Sotenäs hd (To), Stångenäs hd (Bs Br), 
Sörbygdens hd (Kr Sa), Tanums hd (Lu Ta), Tjörns hd (St Va), Tunge hd (Fo Sv), 
Vette hd (Ho Sk), V. Hisings hd (Öck); gå!! Inlands Nordre hd (Hå), Inlands Södre 
hd (Ly), V. Hisings hd (Ba Rö). 
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Dalsland 
g8ll Nordals hd (Ho), Sundals hd (SR), Valbo hd (Le Öd), Vedbo hd (Hå); gåll 
Nordals hd (Ör); gall Vedbo hd (La). 

Närke 
gåll Askers hd (As), Edsbergs hd (Hi), Hardemo hd (Kr), Kumla hd (Le), Sköller- 
sta hd (Gä), Sundbo hd (Sn), Örebro hd (Gr); gall Edsbergs hd (Sk), Sundbo hd 
(Sn). 

Södermanland 
gall Daga hd (Gå), Rönö hd (RR), Sotholms hd (So), Österrekame hd (Nä); gall 
Jönåkers hd (Tb); gåll Oppunda hd (VV). 

Värmland 
gall Fryksdals hd (Su), Fämebo hd (Fä No), Grums hd (Bo Gr), Jösse hd (Bn Ed 
Kö Ny), Kils hd (Ra SK), Näs hd (Öl), Älvdals hd (Da GA NR Su); gåll Karlskoga 
hd (Ka). 

Västmanland 
gall Fellingsbro hd (Fe), Nora o. Hjulsjö hd (Jä No), Norrbo hd (Fl), Snevringe hd 
(Ko), Övertjurbo hd (Ku). 

Uppland 
gall Bro o. Vätö sg (RB), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Gr Ha), Frötuna o. Länna 
sg (Bl Fr), Lyhundra hd (Es Ma), Olands hd (Hå St), Simtuna hd (No), Vaksala hd 
(Va), Våla hd (Öv), Värmdö sg (Mö), Åkers sg (Lj), Örbyhus hd (Ve); g.xll Bro o. 
Vätö sg (RB Vä), Frötuna o. Länna sg (Bl). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
gwll ST. 
Nedansiljan 
gell Bj Bo Le. 
Västerdalarna 
gx11 Jä; gall Ma. 

Gästrikland 
gall Ha; gall Jä To. 

Hälsingland 
gall Be Bj Bo De En Fä Gn Jä Lj; gwll Be. 

Härjedalen 
gll He Al. 
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Medelpad 
gall Ho Hä In Se To Tu Ty. 

Jämtland 
gåll Fö Hg Ky Li Mb Ra Rö; gall Be Re St; gall Hd; gEell Ov. 

Ångermanland 
gall An Ar Bjö Gs Gu Hö Nm Si Sj Sg Tr Vi; gwIl Mu Ng Vi; gåll Ed Es Gr Re. 

Västerbotten 
gall De Ho Jö Lä Nsj Sk; gall Bt Sä Um. 

Norrbotten 
gäl Ed Nk Ni No Pi RåTö. 

Lappland 
gall Ap Fr Ly So; gall Aj Do; gxll Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
gäld Bj Kh Lf Ma Nä PI Pö Re Sv Öv; gald, gall Ee Kv Mm Mu Nb Pe Tj. 

Satakunda 
gäld Vb. 

Åland 
gäld(är) Bö Ec Ge Ha Ku Kö VA; gald(år), gall Fi Ge Jo Le Su. 

Åboland 
gäld(år) Hi Kl Ko Na Po; göldär Ho. 

Nyland 
gäld(år), gäl Bo Es He Li Py Sj St; gald(är) He Sn Te. 

ESTLAND 

gäld(år) Na Rå Vi; Old Da Ga Nu Od Or; eald Ru. 
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HÅLLA v. (fsv. halda) 
SVERIGE 

Skåne 
håla o.d. Bara hd (Ba Bu Ge Hy Ly Mö Sk To), Färs hd (Br SÅ Sö Vo), Herrestads 
hd, Ingelstads hd, Järrestads hd, Ljunits hd, Oxie hd, Skytts hd, Torna hd (Bl Ev 
Ve), Vemmenhögs hd; hålla Albo hd, Bara hd (Br Es Fl Gö Kn Ky Lo Ne Up), 
Bjäre hd, Frosta hd (Bo Gu Gå Ham Har Ho Hu Hr Hb Hö Mu Sh Sk Sv Äs ÖSa), 
Färs hd (Fr Lå Lö To Va Vsj Vä Öb ÖK), Gärds hd (De Ev Hu Hö Ma Vi), Harja-
gers hd (Ba Kä Lö Sa VK VS Ör), Luggude hd (Al Bj Bå Ek Fj Fl Ha Jo Ka Kr Kv 
Mö NV Ot Vä Vv Vb), Onsjö hd (As Bo Ha Ko NS Re Rö St Tr), Rönnebergs hd, S. 
Åsbo hd (Au Hö St), Torna hd (Bj Da Fj Fl Gö Ha Ig La Lu NN Od SR Sb St SS 
Va), Villands hd (Åh); haulla Frosta hd (Hb NR Sv SR), Gärds hd (Dj Ev Hu Kö Li 
Sk Vä Äs), Luggude hd (Al Br Bå Kå Vb), N. Åsbo hd, Onsjö hd (As Bi Ko Re 
Rö), S. Åsbo hd (Au Bj Kv Ss VB), Villands hd, V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
haulla Brälcne hd (As Hä Ri År Öl), Listers hd (Ga Jä Ky Mj Mö Ys), Medelstads 
hd (As Ba Fr Fö Ha Hj Ro Si Tv), Östra hd (Au Jä Kr Ra Rö St To); hålla Bräkne 
hd (BH). 

Halland 
hålla Faurås hd (Al), Halmstads hd (Ge Ha Ho Rä Si Sö To), Höks hd (Ha Hi Kn 
La Rä Sk Tj Ve Vå Ys), Tönnersjö hd (Br El En Sn Tr Tö), Årstads hd (Dr Et); h8lla 
Faurås hd (Al Fa Gu Kä Mo Ok Si Vi), Fjäre hd (Fr Fö Id La Li Va Äl), Halmstads 
hd (Ge), Himle hd (Gr Gö Li Nä Sk Sp St Tr Tv Va), Höks hd (Rä), Viske hd (Sä Ve 
Vä Ås), Årstads hd (Asi Kr Sk S1 Ve); haulla Halmstads hd (Si), Höks hd (Hi). 

Småland 
haulla Allbo hd (Hä Vs), Handbörds hd (Fa), Kinnevalds hd (Al Be Jä Ka Tä Ur 
Öj), Konga hd (Fu Ho Li Lj Lå Nö SS Ti Ur Vä ÖT), Norrvidinge hd (As Gå Or Sö 
To), Sunnerbo hd (Gö Hr Tr), S. Möre hd (Ka Sö Vi Ör), Uppvidinge hd (Al Dä Gr 
Hä No), Västbo hd (Bu); hålla Allbo hd (Hv Le S1 Vs VI VT), Aspelands hd, Hand-
börds hd (Fl Få Hö Lå), Mo hd, N. Möre hd, N. Tjusts hd, N. Vedbo hd, Sevede hd, 
Stranda hd, Sunnerbo hd (Ag Mg Be Gö Hi Ma Pj Ry 	S. Möre hd (Gu Ho Ma 
Os Sö To), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Vista hd, Västbo hd 
(Br Bå Fe Fo Gr Ku Lå Re SH Vi VA Ås), Västra hd, Östbo hd, Östra hd. 

Öland 
hååll o.d. Algutsrums hd (Al To Vi), Gräsgårds hd (Gr Se Ve), Möckleby hd (Gå 
Hu NM St), Runstens hd (Br Lå Lö Ru), Slättbo hd (Rä), Åkerbo hd (Bö Pe). 

Gotland 
halde Gotlands n. hd (Ar Br Fl Få Go Hl Hr Hm Hö Kr Lä No St), Gotlands s. hd 
(At Es Fi Fr Gr Hb Ha Hh Hd Ho La Le Nr Ro Sa Si Sk To Tr V1 Vb Öj). 
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Västergötland 
h8lla Ale hd, Askims hd, Barm hd, Bjärke hd, Bollebygds hd, Flundre hd, Frökinds 
hd, Gudhems hd, Gäsene hd, Kinds hd (Gr Gs Lp Mo Ro Tv), Kinne hd (Fh Gö Hs 
Kl Le Mp V1), Kinnefjärdings hd, Kullings hd, Kåkinds hd, Kållands hd, Laske hd, 
Marks hd, Redvägs hd (Bg Br Fi Hö Kn Kö Sm Sg St Ti), Skånings hd, Sävedals 
hd, Vadsbo hd (Bg Fi Fy Ho Ls Mt Rb Sä Tm Ti Un Äl), Valle hd, Vartofta hd (Al 
At Ba Bt Dt Di Hj Hö Kb Kbg Ky Lu Mu Ot Si VÅ Vv Ve Vt Ys Ås), Vedens hd, 
Vilske hd, Viste hd, Väne hd, Vättle hd, Ås hd, Åse hd, Ö. Hisings hd; hålla Kinds 
hd (Am Ho Ka Må Lh Rr Sj ÖF), Kinne hd (Br Lu), Redvägs hd (Fi Kö), Vadsbo hd 
(Bb Bga Bs Bf Ek Eb Es Fl Fr Ha Hs Hn Lg Od Sä To Tr Ul Un Ub Vä), Vartofta hd 
(Bj GA Ha NK Sh). 

Östergötland 
hållä o.d. Bankekinds hd (Bj Åt), Björkekinds hd (Ku Rö), Bobergs hd (Br Ek Kl 
Kr Va), Bråbo hd (Kv Si ÖE), Dals hd (Vä), Finspånga läns hd (Hä Re Ri Sk Tj 
Vå), Gullbergs hd (Lj Stj Vk), Göstrings hd (Vä Ås), Hammarkinds hd (Dr Gr Mo 
SA Skä VH), Hanekinds hd (Vi), Kinda hd (Ho Hy Hä Ki Kä Op Ti Tj Vå VE), 
Lysings hd (He Rö SÅ Sv VT Öd), Lösings hd (Kr), Skärkinds hd (ÖR), Valkebo hd 
(Ra Ul Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (As NV Su Sv To YR), Östkinds hd (Hä 
Jo). 

Bohuslän 
hslla Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd (Fo Gr), Inlands Nordre hd (Hå Jö 
No So Sp Öd), Inlands Södre hd (Ha Ka Ro To Yt), Inlands Torpe hd (Hj Vä), Lane 
hd (Bä He Hö), Orusts v. hd (Gu Kä Ml Rö Sk Te), Orusts ö. hd (Lä My St To), 
Stångenäs hd (Br Ly), Sörbygdens hd (Sa), Tanums hd (Ta), Tjörns hd (Kh Kd Rö 
St Va), Tunge hd (Fo Hå), Vette hd (Tj), V. Hisings hd (Ba Bj Sä Öck). 

Dalsland 
h8lla o.d. Nordals hd (Da Gu Ho Jä Sk Ör), Sundals hd (Bo Er Fr Ge Gr SR), 
Tössbo hd (Ed Ty Tö Ån), Valbo hd (Fä Hö Le YR Öd), Vedbo hd (Bä DE Ge Hå 
La Nö Rö St Ti Tö Vå Är Öd). 

Närke 
hållä o.d. Askers hd (As Lä SM), Edsbergs hd (Ed Hi Kn Kv Sk Tå), Glansham-
mars hd (Gö Li), Grimstens hd (Ra Vi), Hardemo hd (Ha Kr), Kumla hd (Ku), Sköl-
lersta hd (Bo Ek Gä Sk), Sundbo hd (As Ha Sn), Örebro hd (Ek Gr Ho Mo Tä). 

Södermanland 
hållä o.d. Daga hd (Bj Gr Gå), Hölebo hd (Mö Vä), Jönåkers hd (Bj Tb), Oppunda 
hd (Be Bl Fl Ju SM VV Öå ÖV), Rönö hd (Bä Ru Sv Ty), Selebo hd (As To YE YS 
ÖE ÖS), Sotholms hd (So To Ut Vh Ös), Villåttinge hd (Du Me År), Västerrekarne 
hd (RR Tu Vä Öj), Åkers hd (Hä Va), Öknebo hd (YJ Öt), Österrekame hd (Ba Nä 
St Va Är). 
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Värmland 
h811e, h88I1 Edsbergs hd (Ny), Fryksdals hd (Fr Gr Ly Su Vi VE DE), Färnebo hd 
(Br Fä Kr Lu No Rä), Gillbergs hd, Grums hd, Jösse hd, Karlskoga hd (Bj Ka), 
Karlstads hd (Gr Ha), Kils hd, Nordmarks hd, Nyeds hd, Näs hd, Visnums hd, Väse 
hd, Älvdals hd (GA Su), Ölme hd; hååll, hålle Edsbergs hd (Ny), Färnebo hd (Fä 
Gå No Rä); haall Fryksdals hd (Fr Le Ly Vi Öm), Älvdals hd (Da Ek NF NN NR). 

Västmanland 
(h)ålla o.d. Fellingsbro hd (Fe), G:a Norbergs bg (No Vf Vv), Grythytte o. Hälle-
fors hd (Gr Hä), Lindes o. Ramsbergs hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (Hj Jä No Vi), 
Norrbo hd (Fl Ha Ro Sk), Nya Kopparbergs hd (Lj), Siende hd (Ir Ti), Skinnskatte-
bergs hd (He), Snevringe hd (Ko Mu Ry), Åkerbo hd (Bj Br Me Od Sä), Övertjurbo 
hd (Ku Mö Sa). 

Uppland 
(h)ålla o.d. Bro o. Vätö sg (BA Vä), Bälinge hd (Bä Sk), Frösåkers hd (Gr Ha Va), 
Frötuna o. Länna sg (Fr), Hagunda hd (Jä Ål), Håbo hd (Sk), Lagunda hd (Gi), 
Lyhundra hd (Es HL), Långhundra hd (Kå Nä), Norunda hd (Te), Olands hd (Al Hå 
Öl), Rasbo hd (Rk), Simtuna hd (No), Sjuhundra hd (Fa), Torstuna hd (To Vi), 
Trögds hd (Ve), Ulleråkers hd (Bö UN Vä), Vaksala hd (Va), Våla hd (Hu No Öv), 
Väddö o. Häverö sg (Hä Si), Värmdö sg (Mö), Åkers sg (Ri), Åsunda hd (Te), 
Ärlinghundra hd (Kn), Örbyhus hd (Ti Ve); halla o.d. Frösåkers hd (Gr), Våla hd 
(Öv), Väddö o. Häverö sg (Hä). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
hålla o.d. As By En Fo Gu He Ma No Si SSk ST Su Sv Sö To Vi; h8lla o.d. As Gg 

Lu No; hx1lx Sn. 
Nedansiljan 
hållx Ga; h811.£ o.d. Bj Ål; (h)alle Bo Dj Ga Le Mo Rä. 
Ovansiljan 
(h)ålda Mo So Ve Vå Äl; olda Mo So Vå Äl; (h)81da De Da. 
Västerdalarna 
h811.T Nå; hell(w) Fl Jä Äp; håla Ma Äp; halla Nå; 121(a) Li Tr. 
Övriga Dalarna 
hwIle Sä. 

Gästrikland 
hålla o.d. Ha He Hi Hö Jä Ob Ov To Va Åm År Öf. 

Hälsingland 
h8lla o.d. Al Ar Be Bo En Fä Gn Hb Hs Jä Jd Lj No Se Sk Sö Vo; halla o.d. De Bj 

Lj; hall x Be; hålla Fo. 
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Härjedalen 
1181de He Li Sv Tä Ål; halde He Ld; hwlde Ve Äl; håld St. 

Medelpad 
h8lle o.d. At Bo In Lj Nj Se St To Tu Ty; hallä Ho IL. 

Jämtland 
hååll, hålle o.d. Al By Fo Fy Fr Fö Hs Hn Hå Hg Ka Ky La Li Mb Ma Mö Of Ov 
Ra Rö Ssj Su År; 118811, h8lle Be Bsj Ra Re; haall Hd St; haall Hd. 

Ångermanland 
håll(e), hååll Ed Es Fj Gr Ju Ra Re Sj Ssj Sä Tå Vsj; hall(e) An Ar Bh Bt Da Gs 
Gu Hö Mo No Ng Nm Nä Si Sj Sd Tr Ul; hxlle An Mu Ng. 

Västerbotten 
haall Bå Bt De Jö Lö Sk Sä Um Vä; haall De Jö Lö Nsj Ny Sk; hååll Bys Ho. 

Norrbotten 
håål, hed Ed Nk N1 No Pi Rå Tö Äl Ök Öl. 

Lappland 
håll Ap Ly So St Tä Vi Ör; hall Fr Vi Ås; hall, haall Ri Ma; hwll Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
håld Be Bj Kh Kn Lf Ma Nä P1 Pö Re Sb Sv Tk Öv; hald Ee Kb Kh Kr Kv La 
Mm. 

Satakunda 
!tåld Sm Vb. 

Åland 
häld(a) Kö; håll(a) Bö Ec Fi Fö Ge Jo Ku Le Sa VA. 

Åboland 
häld(a) Hi Ho Iö Ki Ko Pa; hald(a) Df Ki Na Pa Vf; håll(a), håld(a) Fb. 

Nyland 
häld(a) Bo Iå Li Mö Py Pä Si St; hald(a) Iå Si; håll(a), håld(a) Br Te Sn Ky Es Si. 
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ESTLAND 

håld Rå Vi; håld Da Ga Or; håld, håll Na Nu Od; leald Ru. 

KALL adj. (fsv. kalder) 
SVERIGE 

Skåne 
kål Bara hd (Ba Bj Bu Es Ge Gö Hy Ky Ly Mö Ne Sk To), Färs hd (Il SÅ Sö Vo), 
Herrestads hd, Ingelstads hd (Bb Hö Ing Kv Lö On Sm Va ÖHo Öl), Järrestads hd 
(GI Va ÖN), Ljunits hd, Oxie hd, Skytts hd, Torna hd (Bl Bo Da Ev Gö Ha Re Ve), 
Vemmenhögs hd; kåll Albo hd, Bara hd (Br Bu Fl Kn Lo Ne To Up), Bjäre hd, 
Frosta hd, Färs hd (Br Fr Lö SÅ To Vsj Öv), Gärds hd (Vi Vä Äs), Harjagers hd, 
Ingelstads hd (On Sm Öl), Järrestads hd (ÖV), Luggude hd (Al Bå Ek Fa Ha Jo Kr 
Kv Mö Ri Vä), N. Åsbo hd (Kä), Onsjö hd (An As Bi Bo Ha Ko NS No Re Rö St To 
Tr), Rönnebergs hd, S. Åsbo hd (St VS), Torna hd (Bj Bb Da Fj Fl Ha Lu Od Re SR 
Sb Va), Villands hd (Åh); kaull(år) o.d. Gärds hd (Sk Vä VV Äs), Luggude hd (Al 
Br Kå NV), N. Åsbo hd (Fa Fä Gr Od Pe Ri To Ör), Onsjö hd (As Ko), S. Åsbo hd 
(Kv St), Villands hd (Fs Gu It No Nä TLj Vå Ös), V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
kaull(e) o.d. Bräkne hd (As Hä Öl), Listers hd (Jä Mj Mö Ys), Medelstads hd (Ba 
Er Si), Östra hd (Kr Tj); kåll Bräkne hd (BH), Medelstads hd (Li Ro). 

Halland 
kåll(er) Faurås hd (Fa Gu Ok), Halmstads hd (Ha St Sö), Himle hd (Sk St Va), 
Höks hd (Ha Hi Kn Ve ÖK), Tönnersjö hd (Br En Tr), Årstads hd (Dr Ef År); 
kall(er) Faurås hd (Fa Kä Mo), Fjäre hd (Fr Fö Id La Li Va), Halmstads hd (Ge Rä 
Si St To), Himle hd (Li Ro St Tr Tv), Viske hd (Sä Ve Vä Ås), Årstads hd (Kr Ve). 

Småland 
lull(år ) o.d. Allbo hd (Hä), Handbörds hd (Fa), Kinnevalds hd (Al Be Jä Ka Ur), 
Konga hd (He Ho Li Lj Lå SS Ti Vä ÖT), Norrvidinge hd (As Or To), Sunnerbo hd 
(Gö Hr Ma), S. Möre hd (Gu To Vi), Uppvidinge hd (Dä Äl), Västbo hd (Bu); 
kåll(er) Allbo hd (Ar Hj Hä Hv Mi Mo SI Vs VI VT), Aspelands hd, Handbörds hd 
(Fl Få Hö Kr), Kinnevalds hd (Öb), Mo hd, N. Möre hd, N. Tjusts hd, N. Vedbo hd, 
Norrvidinge hd (An Be Sö), Sevede hd, Stranda hd, Sunnerbo hd (Ag Ang Be Gö 
Hi Li Ma Pj Ry Tr Vi), S. Möre hd (Hb Sö Ör), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tunaläns 
hd, Tveta hd, Uppvidinge hd (Sj), Vista hd, Västbo hd (Bå Fe Fo Fä Gr Jä Ku Lå Re 
SH To Vi Vå Ås), Västra hd, Östbo hd, Östra hd. 
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Öland 
kåll(e) Algutsrums hd (To), Gräsgårds hd (Ka Se Ve), Möckleby hd (Gå Hu NM), 
Runstens hd (Br Gä Lå Lö Ru), Slättbo hd (Hö Kö), Åkerbo hd (Fö Hö Kä). 

Gotland 
kald(ar) o.d. Gotlands n. hd (Br Fl Få Gg Go Hm Lä), Gotlands s. hd (At Es Gr Hh 
La Nr Vb). 

Västergötland 
kåll(er) Barne hd, Bjärke hd, Bollebygds hd, Flundre hd (Up), Frökinds hd, Gud-
hems hd, Gäsene hd, Kinds hd, Kinne hd, Kirmefjärdings hd, Kullings hd (Bb Bä 
Eg Hs He Hl Ho Le Re Si Sk), Kåkinds hd, Kållands hd, Laske hd, Marks hd (Gu 
Ku Tt Äl Öb Öv), Redvägs hd, Skånings hd, Vadsbo hd, Valle hd, Vartofta hd, 
Vedens hd (Br Fs Sa To Tä Vä), Vilske hd, Viste hd, Väne hd, Ås hd, Åse hd; 
kall(er) Ale hd, Askims hd, Bollebygds hd (Bo), Flundre hd (Fo Ro Ås), Kullings 
hd (Al Hs Öd), Marks hd (Hm Ki Öb Öv), Sävedals hd (Hä La), Vedens hd (Bo), 
Vättle hd, Ö. Hisings hd. 

Östergötland 
kåll(er) Bankekinds hd (Bj), Bobergs hd (Br Ek Kl Kr Va), Bråbo hd (ÖE), Fin-
spånga läns hd (Hä Ri Tj VA), Gullbergs hd (Lj Stj Vk), Göstrings hd (Vä), 
Hammarkinds hd (Gr SA), Hanekinds hd (Sk Vi), Kinda hd (Ho Hy Ki Op Ti Tj VA 
VE), Lysings hd (Rö SÅ Sv Tr VT Öd), Skärkinds hd (ÖR), Valkebo hd (Ul Vi), 
Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (Su To VR), Östkinds hd (Jo); kall(er) Finspånga läns 
hd (Re Sk). 

Bohuslän 
kål(e) Bullarens hd (Mo), Inlands Fräkne hd (Fo Lj Re), Inlands Nordre hd (Hå Jö 
Sp Uck), Inlands Södre hd (To Yt), Kville hd (Bo Kv), Lane hd (He Hö Sk), Orusts 
v. hd (Gu Kä Ml Rö Te), Orusts ö. hd (LA St To), Sotenäs hd (As Bä Ku To), Stånge-
näs hd (Bs Br Ly), Sörbygdens hd (Sa), Tanums hd (Lu Ta), Tjörns hd (Kh Kd St), 
Tunge hd (Fo Hå Sv), Vette hd (Ho Sk Tj), V. Hisings hd (Öck); kall(e) Bullarens 
hd (Na), Inlands Södre hd (Ka Ro), Inlands Torpe hd (Hj Vä), Lane hd (LR), V. 
Hisings hd (Ba Bj Sä To). 

Dalsland 
kall(e) Nordals hd (Da Gu Ho Jä Sk Ör), Sundals hd (Bo Er Fr Ge Gr SR), Tössbo 
hd (I'y Tö Ån), Valbo hd (Fä Hö Jä Le VR Öd), Vedbo hd (DE Ge Hå La Nö Rö Tö 
VA Är); kål Nordals hd (Da), Vedbo hd (Bä Ti Öd). 

Närke 
kall(er) Askers hd (As Lä SM), Edsbergs hd (Ed Hi Kn Sk Tå), Glanshammars hd 
(Gö Li), Grimstens hd (Ra Vi), Hardemo hd (Ha Kr), Kumla hd (Ha Ku), Sköllersta 
hd (Bo Gä Sk), Örebro hd (Ax Gr Ho Ty Tä). 
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Södermanland 
kall Daga hd (Bj), Hölebo hd (Mö), Jönåkers hd (Bj SN), Oppunda hd (Fl SM VV 
Öå ÖV), Rönö hd (Ru Sv), Selebo hd (As To YE YS ÖE ÖS), Sotholms hd (So Ut 
Vh), Villåttinge hd (Du Me År), Västerrekame hd (RR Tu Vä Öj), Åkers hd (Hä 
Va), Öknebo hd (Öt), Österrekarne hd (Ba Nä Va); kall Jönåkers hd (Tb), Oppunda 
hd (Ju), Sotholms hd (So), Västerrekame hd (Öj), Österrekame hd (Nä). 

Värmland 
kall Fryksdals hd, Färnebo hd (Br Lu), Gillbergs hd, Grums hd, Jösse hd, Karlstads 
hd, Kils hd, Nordmarks hd, Nyeds hd, Näs hd, Väse hd, Älvdals hd; kall Edsbergs 
hd (Ny), Färnebo hd (Fä Gå Kr Lu No Rä), Karlskoga hd, Visnums hd, Ölme hd. 

Västmanland 
kall Fellingsbro hd (Fe), G:a Norbergs bg (Ka Vf Vv), Grythytte o. Hällefors hd 
(Hä), Lindes o. Ramsbergs hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (Jä No Vi), Norrbo hd (Fl 
Ro), Nya Kopparbergs hd (Lj), Siende hd (Ti), Snevringe hd (Ko Mu Ry Sä), Ytter-
tjurbo hd (To Äö), Åkerbo hd (Me Od), Övertjurbo hd (Ku Mö); kall G:a Norbergs 
bg (No), Nya Kopparbergs hd (Lj), Skinnskattebergs hd (He), Tuhundra hd (Di). 

Uppland 
kall(er) Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Gr Ha), Frötuna o. 
Länna sg (Fr Lä Rå), Lyhundra hd (Es Ma), Långhundra hd (Nä), Norunda hd (Te), 
Närdinghundra hd (Un), Rasbo hd (Rk), Simtuna hd (No), Sjuhundra hd (Fa), Tors-
tina hd (Vi), Våla hd (No Öv), Väddö o. Häverö sg (Hä Si Vä), Värmdö sg (Dj 
Mö), Åkers sg (Lj Ri), Ärlinghundra hd (Kn), Örbyhus hd (Ti Ve); kall Lagunda hd 
(Fi), Olands hd (Öl), Trögds hd (Ha); kaller Bro o. Vätö sg (Vä), Frötuna o. Länna 
sg (Bl). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
kall As En Gg Gu Lu No ST Su Sv Sn To; kall He Hu SSk Sö Vi; kall By Fo He Ma. 
Nedansiljan 
kwll Bi Bj Bo Dj Ga Rä Ål. 
Ovansiljan 
kold Mo Vå Äl; kåld Mo So Ve; ksld Oe Oa. 
Västerdalarna 
kall Fl Jä Nå; kall Äp; käl Ma; kl Li Tr. 
Övriga Dalarna 
kall Sä; kall Id. 

Gästrikland 
kall Ha He Hi Hö Jä Ob To År Öf; kall Jä To. 

Hälsingland 
kall Al Ar Be Bo De En Fo Fä Gn Jä Lj No Re Se Sk Sö Yt; kall Al Vo; kxll Be 
En. 
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Härjedalen 
kald He Ld Li Tä Ve; kall, kwld Ve Äl; kald Li. 

Medelpad 
kall Bo Ha Ho Hä In Lj Se Ti To Tu Ty; kall St To. 

Jämtland 
kåll Al Fo Fö Hg Hsj Ka Li Ma Mö Of Ra Re Rö Un År; kall Bsj Fy Fr Hs Hn Hd 
Hg Ky Nä Oy St Su; kall Fy Hn Hd Ov; hell Hg. 

Ångermanland 
kall An Ar Bh Bjä Bt Da Gu Hö No Ng Nm Si Sd Tr Ul Vi; kåll Bm Ed Es Gr Hm 
Ra Re Ssj; kall Nm SSj Sä Vsj; Icw// An Mu No Ng Nä Ul. 

Västerbotten 
kall Byg De Ho L,ö Ny Sk Vä; kall Bt Lä Um. 

Norrbotten 
kål Ed Nk Ni No Pi Rå Tö Ök Öl. 

Lappland 
kall Ap Fr Jo Ly So Tä Vi Ås Ör; kall Ri; kall Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
kald Bj Kh Kn Kv Lf Ma Nä Pö Re Sy; kald Ee Kb Je La Mu Ny Nb Or Pe Tj Vö. 

Satakunda 
käld Sm Vb. 

Åland 
kiild(är) Bö Fö Ku Kö Vå; kald(är) Ge. 

Åboland 
käld(år) Df Fb Hi Ho Iö Ki Ko Na Pa. 

Nyland 
käld(år), kål(är) Bo Iå Lt Li Mö Py Pä Si St; kald(är) Br Po Sn Te. 

ESTLAND 

käldär, käl o.d. Na Rå Vi; kåldär o.d. Da Ga Nu Od Or; lealder Ru. 
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0 LLON (fsv. aldin n.) 

SVERIGE 

Skåne 
ålen Bara hd (Ba Bu Ge Ly Sk), Färs hd (Ra Sö), Herrestads hd (Br He Hö SK), 
Ingelstads hd (Bb Ing Sm Tra), Järrestads hd (G1), Ljunits hd (Sk VN), Oxie hd (Sv 
Tö), Skytts hd (Hå Rä), Torna hd (Bl Ev Gö Ve), Vemmenhögs hd (Gr Gä LI Ski 
ÖV); ållen Albo hd (An Br SO SM), Bara hd (Bu Es To Up), Bjäre hd (Ba), Frosta 
hd (Bo Gu Ham Hb Hö Mu Äs), Färs hd (Lä SÅ To Öb Öv), Gärds hd (Hu ÖS), 
Ingelstads hd (Sm), Luggude hd (Ha), Onsjö hd (Bi Bo Tr), Rönnebergs hd (Hä), 
Torna hd (Re), Villands hd (Åh); au/len  o.d. Frosta hd (Sv), Gärds hd (Ev Sk Vä 
VV), Luggude hd (Br), N. Åsbo hd (Fa Fä Od Pe Ri Ry Ör), Onsjö hd (Rö), Vii-
lands hd (Iv Nä Op Vå Ös), V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
au/len  o.d. Bräkne hd (As Hä Ri), Listers hd (Jä), Medelstads hd (Ba Tv), Östra hd 
(Kr Lä Rö); ållen Listers hd (Ky). 

Halland 
ålla, ållen o.d. Faurås hd (Gu), Fjäre hd (Fj Fr Fö La Li Va), Halmstads hd (SI), 
Himle hd (St), Höks hd (Kn Ve Vå), Tönnersjö hd (El En Tr), Viske hd (Sä Ve Vä), 
Årstads hd (Sk). 

Småland 
au/len  o.d. Handbörds hd (Fa), Kinnevalds hd (Jä), Konga hd (Lj Lå SS Ur Vä ÖT), 
Sunnerbo hd (Hr Tr), S. Möre hd (Os To Vi), Uppvidinge hd (Dä Ek He Hä Äl), 
Västbo hd (Bu); ålla, ållen o.d. Allbo hd (Hä Vs), Aspelands hd, Handbörds hd (Fl 
Få Hö Kr Lå), Kinnevalds hd (Ve Öb), Konga hd (He Ho Nä Vä ÖT), Mo hd, N. 
Möre hd, N. Tjusts hd, N. Vedbo hd, Norrvidinge hd (An Gä), Sevede hd, Stranda 
hd, Sunnerbo hd (Ag Ang Be Hi Ry Vi), S. Möre hd (Ka Ma SS To), S. Tjusts hd, S. 
Vedbo hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Uppvidinge hd (Al Dr Hä), Vista hd, Västbo hd 
(Vi Vå Ås), Västra hd, Östbo hd, Östra hd. 

Öland 
ålla, ålda, ååll Algutsrums hd (GI To Vi), Gräsgårds hd (Se Sm SM Ås), Möckleby 
hd (Gå Hu NM Sa), Runstens hd (Br Ek Gä Lå Lä Ru), Slättbo hd (Al Hö Kö Rä), 
Åkerbo hd (Bö Hö Kä Pe). 

Gotland 
alde o.d. Gotlands n. hd (Mg Ar Bo Bt Bä Fl Gg Go Hl Hm Hö Lu Lä St Og), Got- 
lands s. hd (As At Bu Es Eh Fi Ga Gr Hb Ha Hh Hd Ho La Le Ly Ns Sa Sk To VI 
Vb Öj). 
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Västergötland 
ålla, ållen o.d. Ale hd (AS Nö Ös), Askims hd, Barm hd, Bjärke hd, Bollebygds 
hd, Flundre hd, Frökinds hd, Gudhems hd, Gäsene hd, Kinds hd, Kinne hd, Kinne-
fjärdings hd, Kullings hd, Kåkinds hd, Kållands hd, Laske hd, Marks hd, Redvägs 
hd, Skånings hd, Sävedals hd, Vadsbo hd (Am Bg Bs Bf Bö Ek Eb Fi Fg Hs Hn Ho 
Le Ls Lå Od Rb Sä Tm Ti To Un Vä Äl), Valle hd, Vartofta hd, Vedens hd, Vilske 
hd, Viste hd, Väne hd (Gh VT), Vättle hd, Ås hd, Åse hd, Ö. Hisings hd (Lu); olla 
Vadsbo hd (Bga Ha Lg Od Tr Ul Un Ub); 8//a Ale hd (Ki), Väne hd (VÅ), Ö. 
Hisings hd (Lu). 

Östergötland 
ålla, ålle(n) Aska hd (VN), Bankekinds hd (Ba Bj Gr Åt), Björkekinds hd (Rö 
ÖN), Bobergs hd (Br Ek Kl Kr Va), Dals hd (Vä), Finspånga läns hd (Go Hä Re Sk 
Tj Vå), Gullbergs hd (Lj Stj Vk), Göstrings hd (Ap Ho Ma Vä Ås), Hammarkinds 
hd (Dr Gr SA Skä), Hanekinds hd (Ka Vi), Kinda hd (Ho Hy Ki Op Ti Tj Vå VE), 
Lysings hd (He Rö SÅ Sv Tr VT Öd), Lösings hd (Kr), Skärkinds hd (ÖR), Valkebo 
hd (Ny Ra Ul Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (As Su Sv To VR), Åkerbo hd 
(ÖS), Östkinds hd (Hä Jo Kv). 

Bohuslän 
8Il(n)a Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd (Fo Re), Inlands Nordre hd (Jö 
No So), Inlands Södre hd (Ka Ly Ro Yt), Inlands Torpe hd (Hj), Lane hd (LR), Sör-
bygdens hd (Kr Sa), Tunge hd (Sv), Vette hd (Ho), V. Hisings hd (Bj); alla, allne 
Kville hd (Kv Sv), Lane hd (Bo), Sotenäs hd (Bä To), Stångenäs hd (Bs Br Ly), 
Tjörns hd (Va), Tunge hd (Fo Hå), Vette hd (Sk); ålla o.d. V. Hisings hd (Ba Bj 
Öck). 

Dalsland 
8//a o.d. Nordals hd (Da Gu Ho Jä Sk Ör), Sundals hd (Er Fr Ge Gr SR), Tössbo hd 
(Ty Tö Ån), Valbo hd (Fä Hö Le Öd), Vedbo hd (Bä DE Ge Hå Rö Ti Tö Är Öd). 

Närke 
ålle o.d. Askers hd (SM), Edsbergs hd (Ed Kn Kv Sk), Glanshammars hd (G1 Gö 
Li), Grimstens hd (Ra Vi), Hardemo hd (Ha Kr), Kumla hd (Ku Le), Sköllersta hd 
(Bo), Sundbo hd (Ha), Örebro hd (Gr Ho Mo Tä); all o.d. Askers hd (As), Sköl-
lersta hd (Sk). 

Södermanland 
ållån, ållo(n) Hölebo hd (Mö Vä), Oppunda hd (Fl Ju SM VV Öå ÖV), Selebo hd 
(As To YE YS ÖE ÖS), Sotholms hd (To), Villåttinge hd (Me År), Västerrekarne hd 
(RR Tu Vä Öj), Åkers hd (Va), Österrekarne hd (Ba Jä Nä Va). 

Värmland 
811e, 81/on o.d. Gillbergs hd (Lå St Sv), Grums hd (Bo Ed Se), Jösse hd (Ä1), Karl-
stads hd (Ha), Nordmarks hd (Ka Tr), Näs hd (Bo Es Ki Mi Öl), Väse hd (ÖF); åller 
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(pl.) Edsbergs hd (Ny), Visnums hd (Ru SR Vi VK), Väse hd (Vä), Ölme hd (Va 
Öl); ollon o.d. Gillbergs hd (G1), Grums hd (No), Jösse hd (Bo). 

Västmanland 
ållån o.d. G:a Norbergs bg (Vf), Lindes o. Ramsbergs hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö 
hd (No), Norrbo hd (Fl Ro), Siende hd (Ti), Skinnskattebergs hd (Sk), Vangsbro hd 
(Vä), Övertjurbo hd (Ki Ku Sa); ålån o.d. Snevringe hd (Ko), Tuhundra hd (VB), 
Yttertjurbo hd (Bj), Åkerbo hd (KB). 

Uppland 
ållå(n) o.d. Bälinge hd (Sk), Olands hd (Al), Simtuna hd (Al Fr No Tä), Torstuna 
hd (Hä), Våla hd (Öv), Väddö o. Häverö sg (Hä), Värmdö sg (Dj Mö), Örbyhus hd 
(Ti); ålå(n) o.d. Bro o. Vätö sg (Vä), Frösåkers hd (Gr), Frötuna o. Länna sg (Fr), 
Lyhundra hd (Es Lo Ma), Närdinghundra hd (Bl), Rasbo hd (Rk), Trögds hd (Ve), 
Vaksala hd (Va), Väddö o. Häverö sg (Hä); allå(n) o.d. Frösåkers hd (Ha), Sju-
hundra hd (Fa), Våla hd (Öv); ålån o.d. Torstuna hd (To), Väddö o. Häverö sg 
(Vä). 

Gästrikland 
ållon Ha Ob To Of. 

FINLAND 

Åland 
ållån Fö. 

Nyland 
ållån Br, eikållån allm. 

ESTLAND 

ha/d, aike(h)iild Or; ållo Na; °old, eikeVald Ru. 
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VÅLLA v. (fsv. valda) 
SVERIGE 

Skåne 
volla Bara hd (Bu Ge), Herrestads hd (Br SK), Ingelstads hd (Ing), Järrestads hd 
(G1), Skytts hd (Rä), Vemmenhögs hd (Slci Sv Ön ÖV); vålla Albo hd (El SO SM 
Vi), Bjäre hd (Ho), Frosta hd (Fu Gu Ham Har Hb Hö Sv SR Äs), Färs hd (Br Sö Vo 
Öv), Gärds hd (Dj Ev Li Sk Vä Äs), Harjagers hd (Ho VK), Herrestads hd (Ba Hö), 
Ingelstads hd (ÖHe), Luggude hd (Kå NV), N. Åsbo hd (Fä Od Pe Ri), Onsjö hd 
(As No St), S. Åsbo hd (Kv), Torna hd (Ev Fl Od Ve), Villands hd (GA Nä Ös), V. 
Göinge hd (Br Ig NM Nä Rö St V1 VT); va" lla Villands hd (VA), V. Göinge hd 
(NM), Ö. Göinge hd (Em Gl Hä Os). 

Blekinge 
mulla Bräkne hd (Hä), Medelstads hd (As Tv), Östra hd (Jä Kr St); vålla Listers 
hd (Jä Mö); vålla Brälcne hd (BH). 

Halland 
vålla Faurås hd (Fa Gu Mo), Fjäre hd (La Va), Höks hd (Kn Sk), Tönnersjö hd (Br 
En), Viske hd (Vä); vålla Höks hd (Hi ÖK), Tönnersjö hd (Br); vylla Höks hd (Tj 
Ve), Tönnersjö hd (En); volla Halmstads hd (St), Tönnersjö hd (En); valla Höks hd 
(Sk). 

Småland 
vau//a Handbörds hd (Fa), Kinnevalds hd (Jä), Konga hd (Ho Li Lj SS Vä Äl ÖT), 
Norrvidinge hd (As To), S. Möre hd (Gu To Vi), Uppvidinge hd (Dä Gr Äl), Västbo 
hd (Bu); vålla Allbo hd (S1), Aspelands hd, Handbörds hd (Fl Få Hö LA), Kinne-
valds hd (Ka), N. Möre hd, N. Tjusts hd, N. Vedbo hd, Norrvidinge hd (An Or Sö), 
Sevede hd, Stranda hd, Sunnerbo hd (Ag Be Hr Hi Ma), S. Möre hd (Ho Ma Sö), S. 
Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Västbo hd (SU To VA Ås), Västra 
hd, Östbo hd, Östra hd. 

Öland 
våå// Algutsrums hd (To), Möckleby hd (Gå), Runstens hd (Lå), Åkerbo hd (Bd 
Pe). 

Gotland 
valde Gotlands n. hd (Fl Få Go), Gotlands s. hd (At Es Gr Hb La Nr Vb). 

Västergötland 
v811a Ale hd, Askims hd, Barne hd, Bjärke hd, Bollebygds hd, Flundre hd, Frökinds 
hd, Gudhems hd, Gäsene hd, Kinds hd (Gr Tv), Kinne hd (Gö Kl Le Mp V1), Kin-
nefjärdings hd (Hb Hä Kb), Kullings hd, Kåkinds hd, Kållands hd, Laske hd, Marks 
hd (Gu Hy Ki Se Sä Al Öb), Redvägs hd (Br Hö Sm Sg St Ti), Skånings hd, Vadsbo 
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hd (Bg Fi Ho Mt Rb Tm Ti Un Äl), Valle hd, Vartofta hd (Al At Ba Bt Di Hj Kb 
Kbg Lu Mu Ot Si VÅ Vv Ve Vt Ys Ås), Vedens hd, Vilske hd, Viste hd, Väne hd, 
Vättle hd, Ås hd, Åse hd, Ö. Hisings hd; vålla Kinds hd (Gr Gs Ho Hå Ka Lh Mo 
Må Rr Sj Tv ÖF), Kinne hd (Br Fh Lu), Marks hd (Ku Tt To Öv), Redvägs hd (Bg 
Kn Kö), Vadsbo hd (Bb Bga Bs Bf Ek Eb Es Fi Fr Ha Hn Ho Lg Od To Tr Ul Ub 
Vä), Vartofta hd (Bj GA Ha). 

Östergötland 
vå//ä o.d. Bankekinds hd (Bj), Bobergs hd (Br Ek Kl Kr Va), Bråbo hd (ÖE), Fin- 
spånga läns hd (Hä Re Sk Tj Vå), Gullbergs hd (Lj Stj Vk), Göstrings hd (Vä), 
Hammarkinds hd (Gr SA Skä), Kinda hd (Ho Hy Ki Op Ti Vå VE), Lysings hd (Rö 
SÅ Sv Öd), Lösings hd (Kr), Valkebo hd (Ul Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (Su 
YR), Östkinds hd (Jo). 

Bohuslän 
v8Ila Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd (Fo Re), Inlands Nordre hd (Jö Sp 
Uck Öd), Inlands Torpe hd (Hj), Kville hd (Kv), Lane hd (Bo He), Orusts v. hd 
(Ml), Orusts ö. hd (Lå My To), Sotenäs hd (As Ku To), Stångenäs hd (Bs Br Ly), 
Sörbygdens hd (Sa), Tanums hd (Lu Ta), Tjörns hd (Va), Tunge hd (Fo Hå Sv), 
Vette hd (Ho Sk Tj), V. Hisings hd (Bj Öck). 

Dalsland 
v8Ila o.d. Nordals hd (Da Gu Jä Sk), Sundals hd (Bo Er Fr Gr SR), Tössbo hd (Ty 
Tö Ån), Valbo hd (Fä Hö Le VR Öd), Vedbo hd (DE Ge Hå Rö Tö Vå Är Öd). 

Närke 
våll.T. o.d. Askers hd (As SM), Edsbergs hd (Ed Kn Kv Sk), Glanshammars hd 
(Gö), Grimstens hd (Ra Vi), Hardemo hd (Kr), Kumla hd (Ku), Sköllersta hd (Gä 
Sk), Örebro hd (Gr Ho Mo Tä). 

Södermanland 
vållw o.d. Hölebo hd (Mö), Jönåkers hd (Bj), Oppunda hd (Bl Ju SM Öå ÖV), 
Rönö hd (Ty), Selebo hd (As To YE YS ÖE ÖS), Sotholms hd (So Vh), Villåttinge 
hd (Me), Västerrekame hd (RR Tu Vä Öj), Öknebo hd (Öt), Österrekame hd (Ba 
Va). 

Värmland 
v811e, v8811 Edsbergs hd (Ny), Fryksdals hd (Gr Su VE), Färnebo hd (Fä Kr), Gill- 
bergs hd, Grums hd, Jösse hd, Karlstads hd, Kils hd (NU Ra), Nordmarks hd, 
Nyeds hd, Näs hd, Visnums hd, Väse hd (Vä ÖF), Älvdals hd (Da Ek NF NN NR 
SF); vaall Fryksdals hd (Le Su Vi Öm), Älvdals hd (Da); vålle Karlskoga hd (Ka). 

Västmanland 
vålla Fellingsbro hd (Fe), G:a Norbergs bg (VO, Lindes o. Ramsbergs hd (Gu Li 
Ra), Nora o. Hjulsjö hd (Jä No), Nya Kopparbergs hd (Lj), Skinnskattebergs hd 
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(He); valla G:a Norbergs bg (No), Norrbo hd (Fl Ha Ro St), Tuhundra hd (Di), 
Vangsbro hd (Vä), Yttertjurbo hd (Bj), Åkerbo hd (Od), Övertjurbo hd (Ki Ku Sa); 
valla G:a Norbergs bg (No). 

Uppland 
valla o.d. Bälinge hd (Ju Sk), Frötuna o. Länna sg (Fr), Lyhundra hd (Es Lo Ma), 
Norunda hd (Bj Vi Är), Närdinghundra hd (Fa), Olands hd (Da Hå Te Öl), Rasbo hd 
(Rk), Seminghundra hd (Lu Sk), Simtuna hd (Al En No), Sjuhundra hd (Fa), Tors-
tuna hd (To), Ulleråkers hd (UN), Vaksala hd (Va), Våla hd (No Öv), Väddö o. 
Häverö sg (Hä), Åkers sg (Ri), Åsunda hd (Sp Te), Ärlinghundra hd (Al Ha), Örby-
hus hd (Ti Ve Vä); vx//x Bro o. Vätö sg (Vä); vålla' o.d. Frösåkers hd (Gr), Fären-
tuna hd (Ad Mu). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
vx//x o.d. En Gg No ST Sv; valla By Fo Gn He SSk Sr; va/la o.d. Hu Sö; vålla 
o.d. As By Fo Gg Su To Vi. 
Nedansiljan 
va/la' o.d. Bj Bo Le Rä; vålla' Bi Ål. 
Ovansiljan 
wålda Mo So Ve; w811a 0a; o811a, o81da o.d. Vå Äl. 
Västerdalarna 
va/la' Fl Jä Nå; valla Ma Ap; v811a Li Ma Tr. 

Gästrikland 
vålla o.d. Ha He Hi Hö Jä Ov To Åm År Öf; valla He; va/la' Ha. 

Hälsingland 
valla Be De Lj Ov Se; v8//a o.d. Be Fä Gn Hs Jä Ov; vulla Ar Hb Se; vålla Al Bo 
En Fo Fä No Sk Sö. 

Härjedalen 
v8Ilde He Ld Li Tä Ve. 

Medelpad 
v8//e Bo Ha To Ty; vulle Se. 

Jämtland 
vååll, vålle Hs Hn Ky Mb Of Ov Ra Rö; vallene (pres. part.) Re. 

Ångermanland 
vålle Es Re; vall(e) Bh Hö No Si Tr; yxne Mu Ng. 

Västerbotten 
våå// Bt De Nsj Ny; vaall De Lö Sk. 
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Norrbotten 
våå/, vål Nk Ni Rå Tö Ök. 

Lappland 
vål/ So; weil Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
vålland (pres. part.) Ee, vållar (pres.) Lf. 

Åland 
vållar (pres.) Bö Fi. 

Åboland 
våll Na. 

ESTLAND 

Belägg saknas. 

ÅLDER (fsv. alder m.) 

SVERIGE 

Skåne 
allår Albo hd (SO), Bara hd (Bj Bu Ge To), Frosta hd (Ham ÖSt), Färs hd (Fr Lö 
Rö Sö VO Öv), Harjagers hd (Ba), Herrestads hd (Br Öj), Ingelstads hd (Bo Ing Sm 
To Try Ut Va ÖHe), Järrestads hd (Va), Ljunits hd (Vi), Oxie hd (Bu Fo Hu SS), 
Skytts hd (Rä VA), Torna hd (Bl Bb Da Ig Si SS Ve), Venunenhögs hd (Gr LI Sku 
Si Sv Ön ÖV); ållår Albo hd (Br El Få SM), Bjäre hd (Bå Gr Hj Ho VK), Frosta hd 
(Bo Fu Hb Mu NR Äs), Luggude hd (Ha Ri Vä), N. Åsbo hd (Ry Ös), Onsjö hd (Bi 
Ha Rö Tr), Rönnebergs hd (As Hä SI Si Ti); aullår Frosta hd (NR), Gärds hd (Ev 
Kö Sk Tr Vä VV Äs), Luggude hd (Br Fl), N. Åsbo hd (Fä Pe To), Onsjö hd (Ko), 
S. Åsbo hd (Kv), Villands hd, V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
aulle, aulde Bräkne hd (Hä År Öl), Listers hd (Jä Mj Mö), Medelstads hd (Fö), 
Östra hd (St To); alle, alde Medelstads hd (Fr Si), Östra hd (Au Lö Rö). 
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Halland 
åller Faurås hd (Fa Lj), Fjäre hd (Va), Halmstads hd (Ge Ha Ho Si), Himle hd (Sk 
Tr), Höks hd (Kn La Rä Ve Ys), Tönnersjö hd (Br En Tö), Viske hd (Ve Vä), 
Årstads hd (Dr Ef Ve År); aller Fjäre hd (Fr La Öl); 811er Fjäre hd (Li). 

Småland 
aullå o.d. Kinnevalds hd (Be Jä Ka Öj), Konga hd (Ho Lj Lå SS Vä ÖT), Norrvi-
dinge hd (As), Sunnerbo hd (Tr), S. Möre hd (To Vi), Uppvidinge hd (Dä), Västbo 
hd (An Bu); ålle(r) Allbo hd (Hv S1 VT), Aspelands hd, Mo hd, N. Möre hd, N. 
Tjusts hd, N. Vedbo hd, Sevede hd, Sunnerbo hd (Be Gö Ma Pj Ry), S. Möre hd 
(Ho Ma Os Sö Vå), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Uppvidinge 
hd (Dä Hä), Västbo hd (Da Fä Gr Ku Lå SH Vå Ås), Västra hd, Östbo hd, Östra hd; 
aller S. Möre hd (Gu Ka Vi). 

Öland 
ålle,ålde Möckleby hd (Gå NM St), Runstens hd (Br Gä Lå), Åkerbo hd (Bö Kä). 

Gotland 
aldar o.d. Gotlands n. hd (Få Go Ög), Gotlands s. hd (Es Hb La Nr). 

Västergötland 
811er, 81der Ale hd, Askims hd, Barne hd, Bjärke hd, Bollebygds hd (Bo Tö), 
Flundre hd, Frökinds hd, Gudhems hd, Gäsene hd, Kinds hd (Tv), Kinne hd (Gö Kl 
Le Lu Mp V1), Kinnefjärdings hd, Kullings hd, Kåkinds hd, Kållands hd, Laske hd, 
Redvägs hd (Hu), Skånings hd, Sävedals hd, Vadsbo hd (Bg Fi Hs Ho Ls Mt Rb Tm 
Ti Un Äl), Valle hd (Bm NV Sv St Vh), Vartofta hd (Bt Di Hö Kbg Lu Ti VÅ Vv Ve 
Vt Ys Ås), Vedens hd (Bo Sa), Vilske hd, Viste hd, Väne hd, Vättle hd, Ås hd (Fä 
Gr Hs Hä Kä Rå Vå), Åse hd, Ö. Hisings hd; åller Bollebygds hd (Bj), Kinds hd 
(Am Gr Gs Ho Hå Ka Lp Lh Mo Må Rr Sj Tv ÖF), Kinne hd (Br Fh Lu), Marks hd, 
Redvägs hd (Bg Br Hu Hö Kn Kö Sm Sg St Ti), Vadsbo hd (Bb Bga Bs Bf Ek Eb Es 
Fr Ha Hn Lg Od Sä To Tr Ul Ub Vä), Valle hd (Eb Ög), Vartofta hd (Al At Ba Bj Bt 
GA Ha Hj Kb Ky Mu S1 Ys), Vedens hd (To Vä), Ås hd (Br SV To). 

Östergötland 
åller Bankekinds hd (Ba Bj Gr Åt Ör), Björkekinds hd (Ko Ku Å ÖN), Bobergs hd 
(Br Ek Kl Kr Va), Finspånga läns hd (Hä Re Sk Tj Vå), Gullbergs hd (Lj Stj Vk), 
Göstrings hd (Bl Jä Vä Ås), Hammarkinds hd (Gr SA Skä), Hanekinds hd (Ka Sk 
Vi), Kinda hd (Ho Hy Ki Op Ti Tj Vå VE), Lysings hd (He Rö SÅ Sv Öd), Lösings 
hd (Kr), Skärkinds hd (ÖR), Valkebo hd (Ra Ul Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd 
(As Su To VR), Östkinds hd (Hä Jo Kv). 

Bohuslän 
8//er Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd (Fo Lj), Inlands Nordre hd (Hå No 
Sp Uck Öd), Inlands Södre hd (Ka Ly Ro To Yt), Inlands Torpe hd (Hj), Kville hd 
(Sv), Lane hd (He LR Sk), Orusts v. hd (Gu Te), Orusts ö. hd (Lå To), Sotenäs hd 
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(To), Tanums hd (Ta), Tjörns hd (Kd), Tunge hd (Fo Hå Sv), Vette hd (Tj), V. 
Hisings hd (Bj Sä Öck); aller Kville hd (Kv), Orusts v. hd (Gr Ml), Sotenäs hd (As 
Ku To), Stångenäs hd (Bs Br Ly), Tanums hd (Lu), Tjörns hd (Va), Tunge hd (Hå 
Sv), Vette hd (Ho Nä Tj). 

Dalsland 
8/ler Nordals hd (Jä Sk Ör), Sundals hd (Bo Er Fr Ge Gr SR), Tössbo hd (Ed Ån), 
Valbo hd (Fä Hö Le VR Öd), Vedbo hd (Ge Hå Tö Vå Är). 

Närke 
åller Askers hd (As Lä), Edsbergs hd (Ed Kn Kv), Glanshammars hd (Gö Li), 
Grimstens hd (Ra Vi), Hardemo hd (Kr), Kumla hd (Ku), Sköllersta hd (Bo Gä Sk), 
Örebro hd (Gr Ho Mo Tä). 

Södermanland 
åller, ålder Jönåkers hd (Bj Tb), Oppunda hd (Ju SM VV Öå ÖV), Rönö hd (Bä Ru 
Ty), Selebo hd (As To YE YS ÖE ÖS), Sotholms hd (So To Vh), Villåttinge hd (Me 
År), Västerrekame hd (RR Tu Vä Oj), Öknebo hd (Vå), Österrekame hd (Ba Jä Nä 
Va). 

Värmland 
81/er, 8/der Fryksdals hd (Gr Ly Su VE ÖE), Färnebo hd (Fä), Gillbergs hd, Grums 
hd, Jösse hd, Karlstads hd (Ha), Kils hd, Nordmarks hd, Nyeds hd, Näs hd, Väse hd 
(Al), Älvdals hd (Ek); åller, ålder Edsbergs hd (Ny), Färnebo hd (Br Fä Gå Kr Lu 
No Rä), Karlskoga hd (Bj Ka), Visnums hd (Ru SR Vi VK), Väse hd (Vä OF), Älv-
dals hd (GA Su), Ölme hd; aller Fryksdals hd (Fr Le Su Vi Öm), Älvdals hd (Da 
Ek NF NN NR); aller Älvdals hd (SF). 

Västmanland 
åller, ålder G:a Norbergs bg (Vf Vv), Lindes o. Ramsbergs hd (Li Ra), Nora o. 
Hjulsjö hd (No), Norrbo hd (Fl Ro St), Siende hd (Ti), Skinnskattebergs hd (He), 
Snevringe hd (Ra), Vangsbro hd (Vä). 

Uppland 
åller, ålder Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Gr Ha Hö), 
Norunda hd (Te), Olands hd (Öl), Rasbo hd (Ra Rk), Simtuna hd (No), Sjuhundra 
hd (Fa), Våla hd (No Öv), Väddö o. Häverö sg (Si), Värmdö sg (Mö), Åsunda hd 
(Te), Ärlinghundra hd (Al), Örbyhus hd (Ti Vä). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
ållwr By En Fo Gg Gn Gu He Lu Ma No SSk ST Su Sv Sn Sö To. 
Nedansiljan 

ålder Bj Bo Dj Ga Le Rä Ål. 
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Ovansiljan 
ålder Mo So Vå; 8lder Oe 0a; older Äl. 
Västerdalarna 
åller Fl Ap; 8/der Jä Li Nå Tr Äp; allwr Ma. 
Övriga Dalarna 
8/der- Sä. 

Gästrikland 
ål/8r, åld8r Ha Hi Hö Jä Ob Ov To Va År Öf. 

Hälsingland 
8//(e)r Al Ar Be En Fä On Hs Jä No Re Se Sö; aller, alder Be Bj De Lj Ov; åller, 
ålder Al Ar En Fo Sk Vo. 

Härjedalen 
alder He Ld Li; alder He Tä Ve; 8/der He Ve; ålder Tä. 

Medelpad 
8llr, 8/dr o.d. Bo Se To; uller, ulder Ha Se. 

Jämtland 
åller Fö Hs Hn Hg Ky Li Mb Ov Ra År; aller, alder Fy Re St; aller Hd. 

Ångermanland 
åller Ed Es Fj Hä Ra Re Vsj; aller Ar Bh Bjä Bt Gu Hö No Ng Nm Nä Si Tr Ul; 
wller Mu Ng Ul. 

Västerbotten 
aller De Lö Ny Sk; aller Bt; åller Ho Um. 

Norrbotten 
åller, ålder Nk NI No Pi Rå Tö Ök. 

Lappland 
åller, ålder Ap Fr Ly So; a'/ler Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
åldär Ee Kb Kn Kv Ma Mm Mu Ny Nä P1 Re Sv Vö; aldär Pö. 

Satakunda 
åldär Vb. 
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Åland 
åldär Ku Vå. 

Åboland 
åldär Fb Ho Ki Na Pa; aldär Pa. 

Nyland 
åldär Br Es Iå Ka Ky Lt Li Py Si Sn St; aldär allm. 

ESTLAND 

aldor o.d. Nu Or Rå; åldär o.d. Ga Rå. 

2.2. Ord med a framför nd 

AN D 'anas' (fsv. and f.) 
SVERIGE 

Skåne 
än Bara hd (Ba Bu Ge Hy Ly Mö Sk), Ljunits hd (Ka Vi VN), Oxie hd (Bu Fo Hu), 
Skytts hd (FA Fu Gy Hå Rä VA), Torna hd (Bl), Vemmenhögs hd; ån Bara hd (Bu 
Es Ky Lo Ne To Up), Färs hd (SÅ Sö Vo), Herrestads hd (Bj Br He SK Öj), Ingel-
stads hd, Järrestads hd (GI St Va ÖN), Torna hd (Bj Ev Gö Ha Re Ve); ånn Albo hd, 
Bjäre hd, Frosta hd (Bo Fu Gu Gå Ham Har Hb Ly Äs), Färs hd (Fr Lö To Vä Öb 
Öv), Gärds hd (ÖS), Harjagers hd (Ba), Luggude hd (Al Ha Vv), Onsjö hd (Bi Ko 
NS No Rö Tr), Rönnebergs hd (Bi Sv), Torna hd (Fj Fl NN SR Sb), Villands hd 
(Åh); aunn Frosta hd (NR SR), Gärds hd (Ev Li Sk Vä VV), Luggude hd (Br Vä 
Vb), N. Åsbo hd (Od Ri), S. Åsbo hd (Kv), Villands hd (No Nä Op Ri Vå Ös), V. 
Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
aunn Brälcne hd (As Hä), Listers hd (Jä Mj), Medelstads hd (Fr), Östra hd (Kr Ra 
Rö St To); ånn Listers hd (Mö), Medelstads hd (Li), Östra hd (Kr). 

Halland 
aunn Höks hd (Hi); ånn Höks hd (Hi Kn La Ve Ys); ann Faurås hd (Fa Lj St), 
Fjäre hd (Fr La Li Va), Halmstads hd (Ha Kv SI), Himle hd (Gr Hu Ro St Tr), Tön-
nersjö hd (Br). 
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Småland 
au nn Kinnevalds hd (Al Jä Ur), Konga hd (Li LA SS), Norrvidinge hd (As), Sun-
nerbo hd (Hr), S. Möre hd (Gu To Vi), Uppvidinge hd (Dr Dä), Västbo hd (Bu Gr); 
ånn Allbo hd (Ar Mi), Aspelands hd (Lö Tv), Mo hd (Br Mu NH Ås), N. Möre hd 
(Kr Ry), N. Tjusts hd (Da Lh), N. Vedbo hd (Ad Ha Li), Norrvidinge hd (An), 
Sevede hd (Fr Pe SV Ve), Sunnerbo hd (Be Ma), S. Möre hd (Os), S. Vedbo hd (Fl 
Hö Ing Me), S. Tjusts hd (Tö), Tveta hd (Bp Nä Ro Sa Ög), Vista hd (Gr Sk Vi), 
Västbo hd (Bb Bå Fo Ku Re To Vi VA Ås), Västra hd (Hjr Hjl Hy Ny Sv), Östbo hd 
(By Fr VA), Östra hd (Al Bj Bä La Ski); ann Allbo hd (Vs VD, Sunnerbo hd (Ag 
Ang Be Hi Ry Tr), Västbo hd (Fe). 

Öland 
ånn, ånd Runstens hd (Ek), Slättbo hd (Kö), Åkerbo hd (Pe). 

Gotland 
and Gotlands n. hd (Få Go), Gotlands s. hd (As At Es Ga Gr La Ns Su Vb Vg). 

Västergötland 
ånn Flundre hd (Up), Gudhems hd (Ho St), Kinds hd (Ho), Kinne hd (Gö Lu), Kul-
lings hd (Hl), Kållands hd (Os), Laske hd (ÖB), Marks hd (Ku), Redvägs hd (Sg), 
Vadsbo hd (Bb Fi Fr Hs Ho Ls Sä Un), Vartofta hd (Ha Kbg Vs Ås), Vilske hd (Fb 
Gö), Åse hd (Fl Ss Tu); ann Ale hd (AS Hå Ki Nö Sk St Tu Ös), Askims hd (St 
VF), Bollebygds hd (Bo Tö), Kullings hd (Le LA), Marks hd (Äl Öx Öv), Sävedals 
hd (Hä), Vedens hd (Sa To), Vättle hd (An Bm Le Sk SL), Ås hd (Br Fä Gi), Ö. 
Hisings hd (Tu); ån Ale hd (Nö), Flundre hd (Fo), Väne hd (VN). 

Östergötland 
ånn Bankekinds hd (As Åt Ör), Bobergs hd (Br Ek Kl Kr Va), Bråbo hd (Si), Fin-
spånga läns hd (Hä Re Tj VA), Gullbergs hd (Lj), Göstrings hd (Vä Ås), Hammar-
kinds hd (Gr), Kinda hd (Hy Ki), Lysings hd (Rö Öd), Valkebo hd (Ny Ra Ul Vi), 
Vifolka hd (VH), Ydre hd (Su To VR), Åkerbo hd (Ry), Östkinds hd (Jo ÖH). 

Bohuslän 
än Inlands Fräkne hd (Fo Re), Inlands Nordre hd (Jö So Sp Uck Öd), Inlands Södre 
hd (Ha Ka Ro To Yt), Inlands Torpe hd (Hj), Kville hd (Bo Kv Sv), Lane hd (Hö 
Sk), Orusts v. hd (Gu Ml Te), Orusts ö. hd (Lå To), Sotenäs hd (As Bä To), Stånge-
näs hd (Bs Br Ly), Sörbygdens hd (Kr Sa), Tanums hd (Ta), Tjörns hd (Kh Kd Rö St 
Va), Tunge hd (Fo Sv), Vette hd (Ho Nä Sk), V. Hisings hd (Ba Bj Sä To Öck). 

Dalsland 
än Nordals hd (Da Ho Jä Sk Ör), Sundals hd (Bo Fr Ge SR), Tössbo hd (Ed Ty Tö), 
Valbo hd (Fä Hö Le), Vedbo hd (Ge Hå Rö Tö Vå Är Öd). 

50 



Närke 
ånn Askers hd (As Lä SM), Edsbergs hd (Hi Kn Kv Sk Tå), Glanshammars hd (Gl 
Gö Li), Hardemo hd (Ha), Sköllersta hd (Ek Sk), Sundbo hd (Sn), Örebro hd (Ax 
Ki Ty Vi). 

Södermanland 
ånn Daga hd (Bj), Jönåkers hd (Bj Ki Lu Tb), Oppunda hd (Be Bl Fl HO Ju Le SM 
ÖA ÖV), Rönö hd (Bä Ru RR), Selebo hd (YE YS ÖE ÖS), Villåttinge hd (Hy År), 
Västerrekarne hd (Vä Öj), Åkers hd (Hä Lä Åk), Österrekarne hd (Ba HR Jä St Va 
Är); ann Selebo hd (As), Sotholms hd (So Ös), Öknebo hd (Tu). 

Värmland 
ån Fryksdals hd (Fr Gr Le VE ÖE), Färnebo hd (Fä), Gillbergs hd (Oj Gl Lå Sv 
Vä), Grums hd (Gr), Jösse hd (Br Ed Gu Kö Äl), Karlstads hd (Gr Ha), Kils hd (Fr 
Ra SK ÖU), Nyeds hd (Ny), Näs hd (Bo Es Ki Mi Öl), Visnums hd (Vi VK), Väse 
hd (Al), Älvdals hd (Ek NN Su SF); ånn Edsbergs hd (Ny), Färnebo hd (Br No), 
Karlskoga hd (Ka), Visnums hd (Ru SR VK), Älvdals hd (GA), Ölme hd (Va); ann 
Nordmarks hd (Jä Sk). 

Västmanland 
ånn Fellingsbro hd (Fe), Grythytte o. Hällefors hd (Gr Hä), Lindes o. Ramsbergs 
hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (Hj), Skinnskattebergs hd (Sk); ann, and G:a Nor-
bergs bg (Ka Vf Vv), Norrbo hd (Fl Ro St), Nya Kopparbergs hd (Lj), Siende hd 
(Ti), Snevringe hd (Mu Ra), Tuhundra hd (VB), Vangsbro hd (Vä), Åkerbo hd 
(Me), Övertjurbo hd (Ki Ku); and G:a Norbergs bg (No), Nya Kopparbergs hd 
(Lj). 

Uppland 
and Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Ha), Frötuna o. Länna sg 
(Bl Fr), Hagunda hd (Jä), Lyhundra hd (Es Ma), Olands hd (Al), Rasbo hd (Rk), 
Simtuna hd (No), Sjuhundra hd (Fa), Våla hd (No Öv), Väddö o. Häverö sg (Hä), 
Värmdö sg (Mö), Åkers sg (Lj), Ärlinghundra hd (Va), Örbyhus hd (Sö Ti); wnd 
Frösåkers hd (Gr), Olands hd (Hå). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
ann, and En Gg Ou Hu No Sv SSk ST Sn Sö To Vi; and By Fo On Lu Ma No Sö. 
Nedansiljan 
and Le. 
Ovansiljan 
and Oe Äl; and Mo. 
Västerdalarna 
and Fl Nå Tr. 
Övriga Dalarna 
ann Id Sä; ann Id Sä. 
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Gästrikland 
ann, and Ha Hi Hö Jä To År Öf; ann Ob Ov To. 

Hälsingland 
ann Al De En Fä Gn Jä Lj Ov Vo; ann Be Fo Lj Sk Yt; ån Al Se 

Härjedalen 
ånd He Ld Li Sv Tä Ve; ann Äl. 

Medelpad 
ann Bo Ha Hä IL Nj Se St To Ty; ann IL To. 

Jämtland 
ann Fv Fö Hs Hd Hg Ky Li Mö No Of Ra Re St År; ann Be Hd. 

Ångermanland 
ann Fj Hö No Ng SSj Sn Ul Vsj; ann Si; än An Ar Sj Tr. 

Västerbotten 
ann Byg Lö Nsj Ny Sk Vä; ann Bt Um; än Ho. 

Norrbotten 
ät Nk Tö;t Ni Öl; dend Rå; änd Ök; and No Pi. 

Lappland 
ann, and Ap Aj Jo So Ås; ann Do Ma Ri Vi; än Ly Ör. 

FINLAND 

Österbotten 
ånd Bj Ma Re Sv; and Ee Kb Kv La Mm Mu Pe Pu Oj. 

Satakunda 
ånd Vb. 

Åland 
ånd Fö Ku Kö So Vå; and Ec Su. 

Åboland 
ånd Fb Hi Ho Ki Pa; and Na. 
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Nyland 
änd Bo Py; and He Po Sn. 

ESTLAND 

-ånd Da Ga Nu Od Or Rå; and Ru. 

AN DAS v. (fsv. anda(s)) 

SVERIGE 

Skåne 
åna(s) o.d. Bara hd (Bu Ge Hy Ly To), Herrestads hd (He SH SK), Ingelstads hd 
(Bb Lö Sp), Järrestads hd (G1), Oxie hd (Hö Ox Ty), Skytts hd (FA Rä Ve), Torna 
hd (Bl Ev Gö), Vemmenhögs hd (LB Ski Sku Ön ÖV); ånna(s) Albo hd (An Br SM 
Vi), Bjäre hd (To VK), Frosta hd (Fu Har Hb Hö Ly Mu NR SR Äs), Färs hd (Lö Vä 
Öb), Harjagers hd (Ba VK), Luggude hd (Al Br), Onsjö hd (Bi Bo Ha Ko NS Re 
Tr), Rönnebergs hd (Hä), S. Åsbo hd (Ss), Torna hd (SS); aunna(s) Frosta hd (NR), 
Gärds hd (Li Sk VV), Luggude hd (Br Fa Jo NV), N. Åsbo hd (Fa Fä Od Pe Ri To 
Ör), S. Åsbo hd (Kv), Villands hd (Fs Gu No Nä Ri TLj), V. Göinge hd, Ö. Göinge 
hd. 

Blekinge 
aunna(s), aungas Bräkne hd (As), Listers hd (Ky Mj), Medelstads hd (Ba Fr Hj Si 
Tv), Östra hd (Jä Lö Ra Rö St); ånnas Medelstads hd (Hj Li). 

Halland 
ånna(s) Halmstads hd (Ha St), Höks hd (Kn La Ve Ys), Årstads hd (Asi Dr Ef År); 
anna(s) Faurås hd (Fa Gu Lj Mo), Fjäre hd (Fr Fö Id La Li Va), Halmstads hd (Si), 
Himle hd (Li Ro St Tr Tv), Höks hd (Kn La Vå ÖK), Tönnersjö hd (Br En Tr Tö), 
Viske hd (Sä Ve Vä), Årstads hd (Sk Ve). 

Småland 
aunna(s), aun  gas Kinnevalds hd (Al Be Jä Ur Ve), Konga hd (Ho Li Lå SS Vä), 
Norrvidinge hd (As), Sunnerbo hd (Gö Hr), S. Möre hd (To Vi), Uppvidinge hd (Dä 
Äl), Västbo hd (Bu); ånna(s) Allbo hd (Ar Si VD, Aspelands hd (Jä Lö Tv), Hand-
börds hd (Få Hö Lå), Mo hd (NH), N. Möre hd (Dö Kl), N. Tjusts hd (Lh Tr), N. 
Vedbo hd (Ad As Li Lo Vi), Norrvidinge hd (Be), Sevede hd (Ru SV), Stranda hd 
(Dö Ål), Sunnerbo hd (Ma), S. Möre hd (Ka Sö), S. Tjusts hd (Hj Lo Tö), S. Vedbo 
hd (Hu Hä Me), Tunaläns hd (Mi Tu), Tveta hd (Ha Jt Nä Sa), Vista hd (Gr), Västbo 
hd (Bå Fo Lå Vi Ås), Västra hd (Br Ma St), Östbo hd (By Fr Käv), Östra hd (Al Bj 
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Bä La Ski); anna(s) Allbo hd (Hä Vs VT), Sunnerbo hd (Ag Ang Gö Hi Tr), Västbo 
hd (Fä SH SU). 

Öland 
ånnes, åndes Algutsrums hd (To), Gräsgårds hd (Sm), Möckleby hd (Gå Sa), Run-
stens hd (Br Ek Gä Lå Lö), Åkerbo hd (Pe). 

Gotland 
andäs o.d. Gotlands n. hd (Få), Gotlands s. hd (At La). 

Västergötland 
ånna(s) Ale hd (AS Hå Ki Sk St Tu Ös), Barne hd (Ry), Bjärke hd (Ma), Flundre 
hd (Fo Up), Gudhems hd (St Ug), Gäsene hd (Gr Hu), Kinds hd (Ho Lp U1), Kinne 
hd (Gö Kl Lu), Kullings hd (Bb Hl), Kåkinds hd (NF), Kållands hd (Os), Laske hd 
(La Vm), Redvägs hd (Sg), Skånings hd (Hä Ju NV Sb), Vadsbo hd (Bb Fi Hs Ls To 
Un Vä), Vartofta hd (Bj Di Kbg Ky Ås), Vilske hd (Gö), Viste hd (Tr), Väne hd (Gh 
VN), Ås hd (Fä Gr Mm Vå), Åse hd (Vä); anna(s) Ale hd (AS Hå Ki Sk St Tu Ös), 
Askims hd (St VF), Bollebygds hd (Bo), Flundre hd (Fo Ro Up Ås), Kullings hd 
(Le Lå), Marks hd (Bh Gu Hy It Sk Äl), Sävedals hd (Hä La), Väne hd (VR), Vättle 
hd (An Bm Le Sk SL), Ö. Hisings hd (Lu). 

Östergötland 
ånnes o.d. Bobergs hd (Kl), Finspånga läns hd (Go Re Ri Vå), Göstrings hd (Ho), 
Hammarkinds hd (Gr Ri), Hanekinds hd (Vi), Kinda hd (Tj), Lysings hd (Rö SÅ), 
Skärkinds hd (Yx), Ydre hd (As To VR), Östkinds hd (Jo). 

Bohuslän 
åna o.d. Bullarens hd (Na), Inlands Fräkne hd (Fo), Inlands Nordre hd (Öd), 
Inlands Södre hd (Ha), Kville hd (Kv), Lane hd (Bo Sk), Orusts v. hd (Gu Ml Te), 
Orusts ö. hd (Lå To), Sotenäs hd (As Bä To), Stångenäs hd (Bs Br), Sörbygdens hd 
(Kr), Tanums hd (Lu Ta), Tjörns hd (St Va), Tunge hd (Sv), Vette hd (Ho Nä Sk Tj); 
anna(s) Inlands Fräkne hd (Re), Inlands Nordre hd (Hå Jö No So Sp Uck), Inlands 
Södre hd (Ly Ro To Yt), Inlands Torpe hd (Hj Vä), Tjörns hd (Kd), V. Hisings hd 
(Ba Bj To Öck). 

Dalsland 
anna(s) Nordals hd (Da Ho Jä Sk Ör), Sundals hd (Bo Er Fr Ge Gr SR), Valbo hd 
(Fä Hö Jä Le Rå Rä VR Öd), Vedbo hd (Hå La Tö Vå Är); åne Vedbo hd (Nö). 

Närke 
ånnws Askers hd (Lä), Edsbergs hd (Kn), Grimstens hd (Vi), Hardemo hd (Kr), 
Sköllersta hd (Gä), Örebro hd (Ki). 

Södermanland 
ands Oppunda hd (Öå ÖV), Selebo hd (YS ÖS), Sotholms hd (So), Villåttinge hd 
(Me). 
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Värmland 
anne(s), aann Fryksdals hd (Fr Le Su Öm ÖE), Färnebo hd (Fä), Gillbergs hd (Lä), 
Grums hd (Bo), Jösse hd (Br Gu Kö Ny), Kils hd (Ra), Nordmarks hd (Jä), Nyeds 
hd (Ny), Näs hd (Öl), Väse hd (Al), Älvdals hd (Da Ek); äne, aan Näs hd (Es Mi 

Öl), Älvdals hd (Da NN); ånnes Edsbergs hd (Ny), Karlskoga hd (Ka), Visnums hd 
(VK), Älvdals hd (GA). 

Västmanland 
ånnes Grythytte o. Hällefors hd (Gr Hä), Nora o. Hjulsjö hd (No); andas Norrbo 
hd (Fl), Nya Kopparbergs hd (Lj), Övertjurbo hd (Ku). 

Uppland 
andxs Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Gr Ha), Simtuna hd 
(No), Våla hd (No Öv); andxs Frötuna o. Länna sg (Fr). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
andas Hu; ands He. 
Nedansiljan 
and& Dj; xnda Le. 
Ovansiljan 
anda(s) Mo Oa Ve; anda Äl. 
Västerdalama 
anda Li Ma Tr Äp. 
Övriga Dalarna 
anna (perf. part.) Id. 

Gästrikland 
ands Jä To År Öf; annws, andxs Ha To. 

Hälsingland 
anna(s) De En Fä Gn Jä Jd Lj; ann w Be. 

Härjedalen 
annx, andx He Äl; wnde Ve. 

Medelpad 
annä(s) Se To Ty. 

Jämtland 
aann Li Ma Re St År; anne, aann Be Hd. 

Ångermanland 
anne(s) Ar Es Hö No Ng Si; anne(s) Ar Es Gs Mu; än, änes Nm. 
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Västerbotten 
aann Byg Bys Lö Nsj Ny Sk; aan, ånes De Ho Sä Um; aann Bt. 

Norrbotten 
aat Nk Tö; wwt Ed NI Öl; d't Rå; -end Ök; aartd No. 

Lappland 
ann, andes Ap So Vi Ås; ann Do Ri Vi; ån Ly Ör. 

FINLAND 

Österbotten 
ändas Kh Kn Ma Nä; andas Ee Kr Pe Pu. 

Åland 
ändas Bö Fö Ku Kö; andas Bö Fi. 

Åboland 
ändas Fb Hi Ho Ki Pa; andas Na. 

Nyland 
ändas Bo Li Py Si; andas Sj Te. 

ESTLAND 

ändas o.d. Rå; andas Da Nu; °andas Ru. 

BAND (fsv. band n.) 
SVERIGE 

Skåne 
bån Albo hd (Rö), Bara hd (Ba Bu Es Ge Hy Lo To Up), Färs hd (Il Rö SÅ Sö Vo), 
Herrestads hd, Ingelstads hd, Järrestads hd (Gl St Va), Ljunits hd, Oxie hd, Skytts 
hd, Torna hd (Bl Bo Da Ev Gö Si Ve), Vemmenhögs hd; bånn Albo hd (An Br El Få 
Ra SO SM Vi), Bjäre hd, Frosta hd (Bl Bo Fu Gu Gå Har Ho Hu Hb Hö NR Sh Sk 
SR Äs ÖSa ÖSt), Färs hd (Fr Lä Lö SÅ To Va Vsj Öb ÖK Öv), Gärds hd (De Hu 
Hö), Harjagers hd (Ba Da Sa VS), Luggude hd (Bå Ek Fa Jo Kv Kå Mö Vb), N. 
Åsbo hd (MLj), Onsjö hd, Rönnebergs hd, Torna hd (Fj Fl Ha Hå Ig La Lu NN Od 
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Re SR St SS Va VH), Villands hd (Åh); Mura? Frosta hd (NR Sv), Gärds hd (Ev Li 
Vä VV Äs ÖS), Luggude hd (Br Kå NV Vi), N. Åsbo hd (Fa Fä Od Ri Ry To Ör Ös 
ÖLj), Onsjö hd (As), S. Åsbo hd (Hö Kv Ss St), Villands hd (Fs Gu It Iv No Nä Op 
Ri TLj Ös), V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
baunn, baung Bräkne hd (As Hä Ri År Öl), Listers hd (Jä Ky Mj Ys), Medelstads 
hd (As Ba Er Si Tv), Östra hd (Jä Kr Lö Ra Tj); bånn Medelstads hd (Hj Li Nä Ro 

Tv), Östra hd (Kr). 

Halland 
baunn Höks hd (Hi); bånn Faurås hd (Fa Gu), Halmstads hd (Ge Ha Rä S1 St Sö 
Va), Himle hd (Ro Sk St), Höks hd (Ha Hi Kn La Rä Sk Ve Ys), Tönnersjö hd (Br El 
En Tr Tö), Viske hd (Sä Ve Vä), Årstads hd (Dr Ef Kr Ve År); bann Faurås hd (Al 
Fa Gu Kä Lj Mo Si Sv), Fjäre hd (Fr Fö Id La Li Va Äl), Himle hd (Gr Tr Tv), Tön-
nersjö hd (El En Sn Tö), Viske hd (Vä Ås), Årstads hd (Ef Kr Sk Ve). 

Småland 
baunn, baung Kinnevalds hd (Al Be Jä Ka Ur), Konga hd (He Ho Li Lj Lå SS Ti Vä 
Äl ÖT), Norrvidinge hd (As Gå), Sunnerbo hd (Hr), S. Möre hd (To Vi Ör), Uppvi-
dinge hd (Al Dr Dä Ek He), Västbo hd (Bu); bånn Allbo hd (Ar Hj Mi SI), Aspelands 
hd, Handbörds hd (Fl Få Hö Kr Lå), Kinnevalds hd (Öj Öb), Mo hd, N. Möre hd, N. 
Tjusts hd, N. Vedbo hd, Norrvidinge hd (An), Sevede hd, Stranda hd, Sunnerbo hd 
(Ang Be Hi Ma Ry Tr Vi Vr), S. Möre hd (Hb Ör), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tu-
naläns hd, Tveta hd, Vista hd, Västbo hd (Bb Bu Bå Fe Gr Jä Ku Lå Re SH To Vi Vå 
Ås), Västra hd, Östbo hd, Östra hd; bann Allbo hd (St Vs VT), Sunnerbo hd (Ang 

Gö Pj To). 

Öland 
bånn Algutsrums hd (Re To), Gräsgårds hd (Se SM Ås), Möckleby hd (Gå Hu NM 
Sa), Runstens hd (Br Lå Lö Ru), Slättbo hd (Kö), Åkerbo hd (Bö Pe). 

Gotland 
band Gotlands n. hd (Br Få Go Ma Ög), Gotlands s. hd (At Es Gr Hb Hh Hd Ho La 
Le Nr Ns Si VI). 

Västergötland 
bånn Ale hd (AS Hå Ki Sk St Tu Ös), Barne hd, Bjärke hd, Flundre hd, Frökinds 
hd, Gudhems hd, Gäsene hd, Kinds hd, Kinne hd, Kinnefjärdings hd, Kullings hd 
(Bb Eg Fö He Hl Ho Le Lå Re), Kåkinds hd, Kållands hd, Laske hd, Marks hd (Gr 
Gu It Ku Se Äl Öv), Redvägs hd, Skånings hd, Vadsbo hd, Valle hd, Vartofta hd, 
Vedens hd, Vilske hd, Viste hd, Väne hd (Oh VN VT), Ås hd, Åse hd; bann Ale hd 
(Nä), Askims hd (St VF), Bollebygds hd, Kullings hd (Al Öd), Marks hd (Bh Fr 
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Hm Ho Hy Kl Kr Sk Su To Öx), Sävedals hd (La Pa), Väne hd (VR), Vättle hd, Ö. 
Hisings hd. 

Östergötland 
bånn Aska hd (Fi), Bankekinds hd (Åt), Björkekinds hd (Ku Å), Bobergs hd (Ek Kl 
Kr Va), Dals hd (Vä), Finspånga läns hd (Go Hä Re Sk Tj VA), Gullbergs hd (Stj), 
Göstrings hd (Ek Vä Ås), Hammarkinds hd (Dr Gr Ri Skä), Hanekinds hd (Vi), 
Kinda hd (Ho Hy Hä Ki Op Ti Tj VA), Lysings hd (He Rö SÅ Sv Tr VT Öd), Val-
kebo hd (Ny Ra Ul Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (NV Su To YR), Östkinds hd 
(Hä Jo). 

Bohuslän 
bån Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd (Gr), Kville hd (Kv), Lane hd (Hö 
Sk), Orusts v. hd (Fi Gr Gu Kä Ms Ml Rö Te), Orusts ö. hd (Lå To), Sotenäs hd (As 
To), Stångenäs hd (Bs Br), Sörbygdens hd (Kr Sa), Tanums hd (Lu Ta), Tjörns hd 
(Kh Kd Rö St Va), Tunge hd (Fo Hå), Vette hd (Ho Lo Nä Sk Tj); bann Inlands 
Fräkne hd (Fo), Inlands Nordre hd (Hå Jö No So Sp Uck Öd), Inlands Södre hd (Ha 
Ka Ly Ro To Yt), Inlands Torpe hd, Lane hd (Bo Dr Hö LR), V. Hisings hd (Ba Bj 
Sä To Öck). 

Dalsland 
bann Nordals hd (Da Sk Ör), Sundals hd (Fr), Valbo hd (Le), Vedbo hd (DE Ge Hå 
La Tö VA Är). 

Närke 
bånn Askers hd (As Lä SM), Edsbergs hd (Ed Hi Kn Kv Sk Tå), Grimstens hd (Vi), 
Hardemo hd (Kr), Kumla hd (Ha Ku), Sköllersta hd (Bo Ek Gä Sk), Sundbo hd 
(Ha), Örebro hd (Ax Gr Ho Ty Tä). 

Södermanland 
bånn Jönåkers hd (Bj Ki), Oppunda hd (Be Bl Fl HO Ju Le SM VV ÖA ÖV), Villåt-
tinge hd (År), Österrekarne hd (Är); bann Daga hd (Bj Gå), Hölebo hd (Hö Mö Va 
Vä), Jönåkers hd (Lu SN), Rönö hd (Lu Ru To), Selebo hd (As To YE YS ÖE ÖS), 
Sotholms hd (So To Ut), Svartlösa hd (Hu), Villåttinge hd (Hy Me), Västerrekarne 
hd (RR Tu Vä Öj), Åkers hd (Hä Lä), Öknebo hd (St VA ÖJ), Österrekarne hd (Ba 
HR Jä Är); bann Jönåkers hd (St Tb), Sotholms hd (So), Österrekarne hd (Nä Va). 

Värmland 
bann Fryksdals hd, Gillbergs hd, Grums hd, Jösse hd, Karlstads hd, Kils hd, Nord-
marks hd, Nyeds hd (Ä1), Näs hd, Väse hd (Al), Älvdals hd (Da Ek NF NN NR Su 
SF); bånn Edsbergs hd (Ny), Färnebo hd, Karlskoga hd, Nyeds hd (Ny), Visnums 
hd, Väse hd (Vä ÖF), Älvdals hd (GA), Ölme hd. 

Västmanland 
bann, band Fellingsbro hd (Er Fe), G:a Norbergs bg (Vf Vv), Lindes o. Ramsbergs 
hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (Vi), Norrbo hd (Fl Ro Sk), Nya Kopparbergs hd 
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(Lj), Siende hd (Ba Ir Ti), Snevringe hd (Be Mu Ra Sv Sä), Tuhundra hd (VB), 
Vangsbro hd (Vä), Yttertjurbo hd (Bj), Åkerbo hd (Ar Br KB Me Od Sä VS), Över-
tjurbo hd (Ki Ku Mö Sa); bånn Grythytte o. Hällefors hd (Gr Hä), Nora o. Hjulsjö 

hd (Hj Jä No Vi); bann, band G:a Norbergs bg (No), Skinnskattebergs hd (He Sk). 

Uppland 
bann, band Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Gr Ha), Frötuna o. 
Länna sg (Fr), Lyhundra hd (Es SK), Norunda hd (Bj), Närdinghundra hd (Bl), 
Olands hd (Al), Rasbo hd (Rk), Seminghundra hd (Lu), Simtuna hd (No), Sju-
hundra hd (Fa), Ulleråkers hd (UN), Våla hd (No Öv), Väddö o. Häverö sg (Hä Vä), 
Värmdö sg (Dj Mö), Åkers sg (Lj), Åsunda hd (Te Vå), Örbyhus hd (Ti); bann, 

band Frösåkers hd (Fo Hö), Hagunda hd (Ål), Olands hd (Öl), Väddö o. Häverö sg 
(Hä), Åsunda hd (Sv). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
bann, band En Gg Gu He No SSk ST Su Sv Sr Sö To Vi; bann, band By En Fo He 

Lu Ma Si Sv; b.xnn Sn; bånn Sn. 
Nedansiljan 
band Dj Ga Mo Ål; band Ga Ål; bwnn, band Bi Bo Le Rä. 

Ovansiljan 
band Oe Oa Ve; band Mo So Ve Vå Äl. 
Västerdalarna 
band Fl Jä Li Ma Tr; band Äp; bwnd Nå. 
Övriga Dalarna 
bann Id Sä. 

Gästrikland 
bann Ha He Hi Hö Jä Ob Ov To Va Åm År Öf; bann Jä Ov To År. 

Hälsingland 
bann Al Be Bo En Fo Fä Jä Lj No Re Se Sk Sö Yt; bann, band Al Ar Be De En Gn 

Hb Lj Ov Re Sö Vo. 

Härjedalen 
band He Ld Li St Sv Tä Ve Al. 

Medelpad 
bann At Bo Ha Hä IL Lj Nj Se St Ti To Ty. 

Jämtland 
bwnn Br Fv Fö Hs Hn Hg Ky La Li Mb Mö No Of Ov Re Rö St Su År; bann Be 

Hd Kl Ov Ra. 
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Ångermanland 
bann Bjä Bm Bt Es Fj Gr Lå No Re Ssj Sn Sä Ul Vi Vsj; hån An Ar Bh Bjö Hö Mo 
Nm Si Sj Tr Sd; hann Ng Ra Ul. 

Västerbotten 
hän De Ho Sä Vä Um; bann Byg Lö Nsj Ny Sk; bann Bt Bys Lö Ny Sk. 

Norrbotten 
ly&t Ed Ni; båt Nk Tö; 13nd Ök; bä't Rå; band No Pi. 

Lappland 
bann, band Ap Fr Jo Ly So St Tä Vi Ås; hann Ma Ri Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
bänd Be Bj Kh Ko Lf Ma Nä PI Pö Re Sb Sv Tk Öv; band Ee Je Kb Kr Kv La Mm 
Mu Ny Nb Or Pe Pu Tj Vö. 

Satakunda 
bänd Sm Vb. 

Åland 
bänd Bö Fö Ku Kö Su Vå; hand Bö Ec Fi Ge Ha Jo Le Sa Su. 

Åboland 
bänd Df Fb Hi Ho Tö Ki Ko Pa Vf; band Ko Na. 

Nyland 
bänd Bo Tå Lt Li Py Pä Si St; band Br Tå Ka Ky Po Py Sj. 

ESTLAND 

bänd Rå Vi; Wind Da Ga Nu Od Or; band Na; b°and Ru. 
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BLANDA v.(fsv. blanda) 
SVERIGE 

Skåne 
blänna Albo hd, Bara hd, Frosta hd (Bl Bo Fu Gu Gå Ham Har Hr Hb Hö Ly NR 
Sh Sv SR Äs ÖSa), Färs hd, Gärds hd, Harjagers hd (VS Ör), Herrestads hd, Ingel-
stads hd, Järrestads hd, Ljunits hd, N. Åsbo hd (Fa Od Ry Ör), Onsjö hd (Bi St), 
Oxie hd, Skytts hd, Torna hd (Bj Bl Da Gö Ha Lu Od Re Si SS), Vemmenhögs hd, 
Villands hd, V. Göinge hd, Ö. Göinge hd (Fä Hj Hä Kn Lo); blånna Bjäre hd (Ba 
Fö Hj), Frosta hd (Bo Hö Mu NR), Harjagers hd (Da LH SH VK VS), Luggude hd, 
N. Åsbo hd (Fa Fä MLj Od Pe Ri Ry Ör), Onsjö hd (As Bi Bo Ha Ko NS Re St Tr), 
Rönnebergs hd, S. Åsbo hd (Kv Ss), Torna hd (Bb Fj Fl Ig NN Sb St Va VH), V. 
Göinge hd (VT); blainna Villands hd (Nä), Ö. Göinge hd (Gl Gr Hj Os Ör ÖB); 
blönna Albo hd (SO SM Vi), Bjäre hd (Gr VK), Färs hd (Sö), Harjagers hd (Ba Ho 
Lö VS), Ingelstads hd (Bb), V. Göinge hd (Rö), Ö. Göinge hd (G1). 

Blekinge 
blänna Bräkne hd (As Hä Ri År Öl), Listers hd (Jä Ky Mj Mö Sö Ys), Medelstads 
hd (Ba Ro); blaunna, blaunga Medelstads hd (As Ba Er Ha Si Tv), Östra hd (Jä Kr 
Lö Ra Rö St Tj); blånna Medelstads hd (Li). 

Halland 
blanna Faurås hd (Fa Kä Lj Mo Sv), Fjäre hd (Fr Id La Li Va), Halmstads hd (Ha 
To), Himle hd (Gr Gö Li Ro Sk St Tr Tv Va), Viske hd (Sä Ve Vä Ås), Årstads hd 
(Ef Sk Ve); blönna Halmstads hd (Si St), Höks hd (Hi Kn Rä Tj Ve), Tönnersjö hd 
(El En Sn Tr Tö), Årstads hd (Et); bl8nna Halmstads hd (Ha), Höks hd (Ys ÖK), 
Årstads hd (Asi); blånna Faurås hd (Gu), Höks hd (Ha Rä Vå), Tönnersjö hd (Br 
En), Årstads hd (Dr År); blänna Höks hd (Hi); blunna Höks hd (ÖK). 

Småland 
blaunna, blaunga Kinnevalds hd (Be Jä Ka Ur), Konga hd (Ho Li Lj Lå Vä ÖT), 
Norrvidinge hd (As Gå Tj), S. Möre hd (Gu To Vi), Uppvidinge hd (Dä Ek), Västbo 
hd (Bu); blänna Allbo hd (Hä Vs), Sunnerbo hd (Ma Pj); blainna, blainga Sun-

nerbo hd (Hr); blånna Allbo hd (Hj Mi Mo S1 VD, Aspelands hd, Handbörds hd (Fl 
Få Hö Lå), Kinnevalds hd (Ka), Mo hd, N. Möre hd, S. Möre hd (To), N. Tjusts hd, 
Sunnerbo hd (Be Vi), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Vista hd, 
Västbo hd, Västra hd, Östbo hd, Östra hd; blanna Sunnerbo hd (Ag Ang Gö Hi Pj 
Tr). 

Öland 
blåånn o.d. Algutsrums hd (Al To), Gräsgårds hd (Se), Möckleby hd (Hu Sa St), 
Runstens hd (Br Ek Gä Lå Lö Ru), Slättbo hd (Kö Rä), Åkerbo hd (Pe). 
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Gotland 
blande Gotlands n. hd (Br Ga Go Ög), Gotlands s. hd (At Es Gr La Nr). 

Västergötland 
blånna Ale hd (AS Hå Ki Sk St Tu Ös), Bjärke hd (Er Ma), Flundre hd (Fo Ro Up), 
Gudhems hd (Bj Ho Sj St Tt), Gäsene hd (Al Gr Jä Mo NS Od), Kinds hd (Gr Ho 
Hå Ka Lh Sj Tv), Kinne hd (Gö Kl Lu), Kinnefjärdings hd (Hsl Hä), Kullings hd 
(Bb Hl Le), Kåkinds hd (Vä), Kållands hd (Gs), Laske hd (La Vm), Marks hd (Gu 
Ku), Redvägs hd (Sg), Skånings hd (Km NV Vi), Vadsbo hd (Bb Fr Ho Ls Uri), 
Vartofta hd (Kbg NK Ås), Vedens hd (Br Fs Sa), Vilske hd (Fb Gr Gö), Viste hd 
(Fs), Väne hd (VN), Ås hd (Br Fä Gr Kä Rå VA), Åse hd (Fl Ss Tu VA); blanna Me 
hd (AS Hå Nö), Askims hd (VF), Bollebygds hd (Bj Bo Tö), Flundre hd (Ro), Kul-
lings hd (Öd), Marks hd (Fo Hm Äl Öv), Sävedals hd (Hä La), Vedens hd (To), 
Väne hd (VR), Vättle hd (An Bm Le Sk SL); bl8nna Ale hd (AS), Flundre hd (Fo 
Ro Up). 

Östergötland 
blånne o.d. BanIcekinds hd (Åt), Bobergs hd (Br Kl Kr Va), Finspånga läns hd (Hä 
Re Ri Tj VA), Gullbergs hd (Lj Vk), Göstrings hd (Bj Ås), Hammarkinds hd (Gr 
Mo), Hanekinds hd (Sk Vi), Kinda hd (Hy Tj), Lysings hd (He Rö Sv VT Öd), Val-
kebo hd (Ny Ra UD, Vifolka hd (VH), Ydre hd (Su To YR), Östkinds hd (Jo). 

Bohuslän 
blanna Inlands Fräkne hd (Gr), Inlands Torpe hd (Hj), Orusts v. hd (Ml), Sotenäs 
hd (As), Stångenäs hd (Bs), Sörbygdens hd (Kr), Tanums hd (Lu), Tunge hd (Sv), 
Vette hd (Ho Nä Sk); blanna Inlands Nordre hd (Hå Jö No Sp Uck Öd), Inlands 
Södre hd (Ka Ro Yt), Inlands Torpe hd (YA); bläna Bullarens hd (Na), Inlands 
Fräkne hd (Re), Orusts v. hd (Kä), Tanums hd (Ta); blåna Orusts ö. hd (LA), Tjärns 
hd (Kd St). 

Dalsland 
blanna o.d. Nordals hd (Da Ho JA Sk Ör), Sundals hd (Bo Br Er Fr Ge Gr SR), 
Valbo hd (Fä Hö Le YR Öd), Vedbo hd (Ge Hå Tö VA Är). 

Närke 
blånnä o.d. Askers hd (As SM), Edsbergs hd (Hi Kn Sk), Hardemo hd (Kr), Sköl-
lersta hd (Ek Gä Sk), Örebro hd (TA). 

Södermanland 
blannw, bland & o.d. Daga hd (Gr), Hölebo hd (Mö), Jönåkers hd (Bj Ki), Oppunda 
hd (Bl HO Ju ÖA ÖV), Rönö hd (Ru Ty), Selebo hd (As YE YS ÖE ÖS), Sotholms 
hd (So), Villåttinge hd (Hy), Västerrekarne hd (RR Öj), Åkers hd (Hä), Öknebo hd 
(Tu), Österrekame hd (Ba HR Är); blannw Oppunda hd (Fl), Österrekame hd (Va). 
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Värmland 
blanne, blaann Fryksdals hd (Fr Le Su VE Öm), Färnebo hd (Fä Kr Lu No), Grums 
hd (No Se), Jösse hd (Bn Gu Kö), Karlstads hd (Gr Ha), Kils hd (Ra SK), Nord-
marks hd (Jä), Nyeds hd (Ny), Näs hd (Bo Es Mi Öl), Visnums hd (SR Vi VK), Älv-
dals hd (Da Ek GA NF NN NR Su); blanne Nordmarks hd (Sr); blånne Edsbergs 

hd (Ny), Visnums hd (Ru). 

Västmanland 
blanda G:a Norbergs bg (Vf Vv), Lindes o. Ramsbergs hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö 
hd (Hj No Vi), Norrbo hd (F1 Ro), Nya Kopparbergs hd (Lj), Snevringe hd (Ry), 
Vangsbro hd (Vä), Åkerbo hd (To), Övertjurbo hd (Sa); blanda Fellingsbro hd (Fe), 
G:a Norbergs bg (No), Skinnskattebergs hd (He). 

Uppland 
blanda o.d. Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Ha), Långhundra 
hd (Nä), Olands hd (Da), Rasbo hd (Rk), Simtuna hd (No), Trögds hd (Vi), Våla hd 
(No Öv), Örbyhus hd (Ti). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
blanda By Fo He Lu Ma Sr; blanda o.d. En Gu He Hu No ST Su Sr Sö To; 
blwndx Sn. 
Nedansiljan 
blandx o.d. Dj Ga Le Ål; blxndx o.d. Bi Bo Le Rä. 
Ovansiljan 
blanda o.d. Mo So Vå Äl; blanda o.d. Mo Oe Oa Ve. 
Västerdalarna 
blanda Fl Li Ma Tr Äp; blxndx Nå. 
Övriga Dalarna 
blxnns Id Sä. 

Gästrikland 
blanna, blanda o.d. Ha He Jä Ov To Va Åm År Öf; blanda To. 

Hälsingland 
blanna Be Bo De En Fo Fä Gn Hb Jä id Lj No; blanna Al Ar Sk Sö Vo; blwnna 
Ov; blänna Be Gn Hs id. 

Härjedalen 
blxnde He Ld Sv Tä Ve; bland' Li; blånnas (pass.) Öv. 

Medelpad 
blannä o.d. At Bo Ha Se To; blanne To. 
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Jämtland 
blann, blaime Bsj Fy Fö Hg Kl Ky Mö Of Ov Ra Re Su År; bläänn Hd St. 

Ångermanland 
blän(e) An Ar Nm Si Sj Tr Ul; blanne, blaann Es Fj No Ng Sn Ul Vi. 

Västerbotten 
blaann Bys Jö Lä Nsj Ny Sk Sä; blaan De Ho Um; blaann Bt. 

Norrbotten 
blaat Nk Tö; blwxt Ed NI; blärrt Rå; b12-nd Ök; blaand No Pi. 

Lappland 
blann, bland Ap Ly So Ör; blann Do Ri Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
bland Be Kh Kn Lf Ma Nä PI Re Sv Öv; bland Ee Je Kv La Mu Ny Or Pe Pu Tj 
Vö. 

Satakunda 
bland Sm 

Åland 
bländ(a) Ku Kö Vå; bland(a) Bö Fi Ha Jo Ku Su. 

Åboland 
bländ(a) Df Fb Ho Ki Pa Vf; bland Na. 

Nyland 
bländ(a) Bo Lt Li Py Pä Si St; bland(a) Bo lå Ky Si Sj Sn Te. 

ESTLAND 

bländ Rå Vi; bland Da Ga Nu Or; bland Na; bPand Ru. 
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B R AN D (fsv. brander m.) 

SVERIGE 

Skåne 
bran Bara hd (Ba Ge Ly Mö), Herrestads hd (Br Hö), Ingelstads hd (Ing), Järrestads 
hd (Si), Oxie hd (Ty), Torna hd (Ve), Vemmenhögs hd (LB LI Sv ÖV); brånn Albo 
hd (El SM), Bjäre hd (Fö Ho), Frosta hd (Gu Hb Hö Mu As), Färs hd (Fr), Onsjö hd 
(Ha), S. Åsbo hd (Kv), Torna hd (Lu), Villands hd (Åh); braunn Frosta hd (NR Sv), 
Gärds hd (Ev Kö NÅ Sk Vä Äs), N. Åsbo hd (Fä Od), Villands hd (Nä Ri Ös), V. 
Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
braunn Bräkne hd (Hä), Listers hd (Jä Mö), Medelstads hd (Er Si), Östra hd (To). 

Halland 
brann Faurås hd (Fa Kä Lj Mo), Fjäre hd (Fr La Li Va), Halmstads hd (To), Himle 
hd (Sk St), Årstads hd (Asi Dr Sk Ve); brånn Höks hd (VA), Tönnersjö hd (Br En), 
Årstads hd (Et); bränn Halmstads hd (Si), Tönnersjö hd (Tr Tö). 

Småland 
braunn, braung Kinnevalds hd (Al Be Jä Ur), Konga hd (Li LA SS Vä ÖT), Norrvi- 
dinge hd (As Gå), S. Möre hd (To), Uppvidinge hd (Dä), Västbo hd (Bu); brånn 
Allbo hd (Hj Mi Mo Si), Aspelands hd, Kinnevalds hd (Öb), N. Möre hd, N. Tjusts 
hd, N. Vedbo hd, Sevede hd, Stranda hd, S. Möre hd (Hb), S. Tjusts hd, S. Vedbo 
hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Uppvidinge hd (Hä), Vista hd, Västbo hd (Ku To VA 
Ås), Västra hd, Östbo hd, Östra hd; brann Allbo hd (Hä VI VT), Sunnerbo hd (Tr), 
Västbo hd (SH). 

Öland 
brånn Algutsrums hd (G1), Gräsgårds hd (Ka Ås), Möckleby hd (Gå Hu), Runstens 
hd (Br Ek Gä LA Lö), Slättbo hd (Kö), Åkerbo hd (Bö Fö Kä); brunn o.d. Runstens 
hd (Br), Slättbo hd (Hö), Åkerbo hd (Fö Pe). 

Gotland 
brand Gotlands n. hd (Br Få Go Kr Sj Ög), Gotlands s. hd (At Es Eh Gr Hb La Nr 
Sa To Vg). 

Västergötland 
brånn Barne hd (BÅ Es Ön), Flundre hd (Up), Frökinds hd (Bö), Gudhems hd, 
Gäsene hd, Kinds hd, Kinne hd, Kinnefjärdings hd, Kullings hd (He Ho Le Re), 
Kåkinds hd, Kållands hd, Laske hd, Marks hd (Ku Se Öv), Redvägs hd, Skånings 
hd, Vadsbo hd, Valle hd, Vartofta hd, Vedens hd (Br Sa Vä), Vilske hd, Viste hd, 
Väne hd, Ås hd, Åse hd; brann Ale hd, Askims hd (Kå VF), Bjärke hd (Er), Bolle- 
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bygds hd, Flundre hd (Fo Ro Up Ås), Kullings hd (Al Bä), Marks hd (Ki Tt Äl Öb), 
Sävedals hd (Hä), Vättle hd, Ö. Hisings hd (Tu). 

Östergötland 
brånn Bobergs hd (Kl Kr Va), Bråbo hd (ÖE), Dals hd (Vä), Finspånga läns hd (Hä 
Re Ri Sk Tj VA), Gullbergs hd (Stj), Göstrings hd (Ek Ma Ås), Hammarkinds hd 
(Gr Ri), Hanekinds hd (Sk), Kinda hd (Ho Hy Hä Op Ti Tj VA), Lysings hd (Rö SÅ 
Sv Tr Öd), Valkebo hd (Ny Ul Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (Su Sv To YR), 
Östkinds hd (Hä Jo). 

Bohuslän 
brann Inlands Nordre hd (Hå Jö No Öd), Inlands Södre hd (Ha Ro Yt), Inlands 
Torpe hd (Vä), Orusts v. hd (Ml Rö Te), Orusts ö. hd (LA My To), Stångenäs hd 
(Ly), V. Hisings hd (Bj Rö To Öck); brån Inlands Fräkne hd (Gr Re), Inlands 
Nordre hd (Jö No Sp Öd), Inlands Södre hd (Ka To), Orusts v. hd (Kä Ml), Orusts ö. 
hd (Lå My To), Tjörns hd (St Va); brän Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd 
(Fo), Kville hd (Bo Kv), Lane hd (Bo He Hö Sk), Orusts ö. hd (To), Sotenäs hd 
(Bä), Stångenäs hd (Br), Tanums hd (Lu Ta), Tunge hd (Fo Sv); brann Sotenäs hd 
(As To), Sörbygdens hd (Kr Sa), Tunge hd (Sv), Vette hd (Ho Nä Sk Tj). 

Dalsland 
brann Nordals hd (Da Ho Jä Sk Ör), Sundals hd (Bo Er Fr Ge Gr SR), Tössbo hd 
(Ed Fr Mo Tö), Valbo hd (Fä Hö Le YR Öd), Vedbo hd (DE Ge Hå La Nö St To Tö 
VA Är). 

Närke 
brånn Askers hd (As Lä SM), Edsbergs hd (Ed Kn Kv Sk Tå), Hardemo hd (Kr), 
Kumla hd (Ha Ku), Sköllersta hd (Bo Gä Sk), Sundbo hd (Ha), Örebro hd (Ax Ty 
Tä). 

Södermanland 
brann Hölebo hd (Mö), Jönåkers hd (Bj), Oppunda hd (Be Fl Ju ÖA ÖV), Rönö hd 
(Ru Sv), Selebo hd (As YE YS ÖE ÖS), Sotholms hd (Ut), Villåttinge hd (Hy Me 
År), Västerrekarne hd (Tu Vä Öj), Åkers hd (Lä), Österrekarne hd (Ba Va); brann 
Jönåkers hd (Tb), Oppunda hd (Fl Ju VV), Österrekarne hd (Nä). 

Värmland 
brann Fryksdals hd, Färnebo hd, Gillbergs hd, Grums hd, Jösse hd, Karlskoga hd 
(Bj Ka), Karlstads hd, Kils hd, Nordmarks hd, Nyeds hd, Näs hd, Väse hd, Älvdals 
hd (Da Ek GA NF NN NR Su), Ölme hd (Öl); brånn Edsbergs hd (Ny), Karlskoga 
hd (Ka), Visnums hd (Ru SR Vi VK); brann Älvdals hd (SF). 

Västmanland 
brann, brand G:a Norbergs bg (VO, Grythytte o. Hällefors hd (Hä), Lindes o. 
Ramsbergs hd (Li Ra), Norrbo hd (Fl Ro), Nya Kopparbergs hd (Lj), Skinnskatte- 
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bergs hd (Gu), Åkerbo hd (Me), Övertjurbo hd (Ku); brann, brand G:a Norbergs 
bg (No), Skinnskattebergs hd (He); brånn Nora o. Hjulsjö hd (Jä No Vi). 

Uppland 
brann, brand Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Gr Ha), Frötuna 
o. Länna sg (Fr), Färentuna hd (Ad), Lagunda hd (Gi Ny), Lyhundra hd (Es Ma), 
Långhundra hd (Kå), Närdinghundra hd (Ed), Olands hd (Al St), Rasbo hd (Rk), 
Simtuna hd (No), Sjuhundra hd (Fa), Trögds hd (Vi), Våla hd (No Öv), Örbyhus hd 
(Ti); brann Frösåkers hd (Fo), Hagunda hd (Jä). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
brann, brand By Fo He Lu Ma Vi; brann, brand En Gg Gu He No SSk ST Su Sv 
Sr Sö To Vi; brwnn, brwnd Sn. 
Nedansiljan 
brand Ga; brand Dj Ål; brwnd Bi Bo Le Rä. 
Ovansiljan 
brand Mo Oa So Ve Vå Äl; brand Mo Oe Oa Ve. 
Västerdalarna 
brann, brand Fl Jä Ma Tr Äp; brwnn, brxnd Nå. 
Övriga Dalarna 
brxnn Sä. 

Gästrikland 
brann Ha He Hi Hö Jä Ob Ov To Va Åm År Of; brann Ov To. 

Hälsingland 
brann Al Be Bo De En Fo Fä Gn Jä Lj No Sk Sö; brann Al Ov Vo; brwnn Be En. 

Härjedalen 
brwnd He Ld St Tä Ve Al. 

Medelpad 
brann At Bo Ha To; br.wnn At Ho IL Lj Se Sk Ti. 

Jämtland 
brann Fy Hs Hg Ky Li Ma No Ov Ra Su St År; brann Be Hd Re; brann Hn. 

Ångermanland 
brann Bjä Bt Es No Ng Re Ssj Sn Sä Ul; brån An Ar Bh Mo Nm Sj Tr; brann Ra 
Si. 

Västerbotten 
brån De Ho Sä Um; brann Byg Bys Lö Nsj Ny Sk; brann Bt Lö Ny Sk. 
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Norrbotten 
brät Nk Tö; brffit Ed NI Öl; brä't Rå; br-end Ök; brand No Pi. 

Lappland 
brann Ma Ri Vi; brann, brand Ap Fr Ly So. 

FINLAND 

Österbotten 
bränd Kn Ma Nä PI Re Sv; brand Ee Mm Mu Pe Pu Vö. 

Åland 
bränd Ku Kö Vå; brand Sa Su. 

Åboland 
bränd Fb Hi Ho Iö Ki Vf; brand Na. 

Nyland 
bränd Lt Li Mö Py Pä Si; brand Br Ky Po Sn Te. 

ESTLAND 

bränd Rå; brand Da Nu Or; brand Na; br°and Ru; brnd Vi. 

GRAND (fsv. grand n.) 
SVERIGE 

Skåne 
grain(e) Bara hd (Bj Bu Fl Ge Ky Lo Ly Ne To Up), Färs hd (Ra SÅ Sö Va Vo Öb), 
Herrestads hd, Ingelstads hd (Be Hh Ing Kv Lö On Sm Tra Va Öl), Järrestads hd 
(GI Si St Va), Oxie hd, Skytts hd, Toma hd (Bj Bl Da Fj Gö Ha SR SS Ve), 
Vemmenhögs hd; grånna, -a, -e Albo hd, Bara hd (Fl), Bjäre hd, Frosta hd (Bo Gu 
Gå Ham Har Hu Hr Hb Hö Ly Mu NR SR Äs ÖSa ÖSt), Färs hd (Br Lå Lö Ra SÅ 
To Va Vsj Vo Vä Öb ÖK Öv), Gärds h (De Hö Ma), Harjagers hd, Ingelstads hd 
(Sm Tra), Järrestads hd (Jä St ÖT ÖV), Luggude hd (Bj Bå Ek Ha Kv Vb), N. Åsbo 
hd (Tp), Onsjö hd (An Bi Bo Ha KN No Re St To Tr), Rönnebergs hd, S. Åsbo hd 
(Bj), Torna hd (Bj Bb Fj Fl Hå La Re SR Sb St SS Va VH), Villands hd (Åh); 
graunna, -a, -e Frosta hd (Hb NR Sv), Gärds hd (Dj Ev NÅ Sk Tr Vä VV Äs), 
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Luggude hd (Al Bj Br Bå Ek Hä Ka Kr Mö NV Vi Vä Vb), N. Åsbo hd (Fa Fä Gr 
MLj Od Pe Ri Ry To Ör Ös), Onsjö hd (As Ha Ko Rö), S. Åsbo hd (Hö Kv Ss St), 
Villands hd (Fj Gu It Iv Ki No Nä Op TLj Ös), V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
graunn(e), graung Bräkne hd (As Hä), Listers hd (Jä Mj Mö), Medelstads hd (Er 
Fö); grånne Listers hd (Ky Ys), Medelstads hd (Hj). 

Halland 
grånn Faurås hd (Mo Ok St), Halmstads hd (Rä St), Höks hd (Ha Hi Kn La Rä Tj 
Ve Vå Ys ÖK), Årstads hd (Dr Ef År); grann Faurås hd (Fa Kä Lj Mo), Fjäre hd (Fr 
Fö Id La Li Va Åt), Halmstads hd (Ha Si), Himle hd (Gö Li St Tr Va), Höks hd (Kn 
Ve), Tönnersjö hd (Br El En Sn Tr), Viske hd (Sä Ve Vä Ås), Årstads hd (Sk Si Ve). 

Småland 
graunn(a), graung Kinnevalds hd (Jä Ur), Konga hd (He Lå SS), Norrvidinge hd 
(Gå), Sunnerbo hd (Hr), Uppvidinge hd (Ä1), Västbo hd (Bu); grånn(a) Allbo hd 
(Ar Kv Mo Si), Aspelands hd, Handbörds hd (Lå), Kinnevalds hd (Öj), Mo hd, N. 
Möre hd, N. Tjusts hd, N. Vedbo hd, Sevede hd, Stranda hd, Sunnerbo hd (Be Gö 
Ma), S. Möre hd (Hb), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Uppvi-
dinge hd (Al), Västbo hd (Bb Bå Fe Ku Lå Re To Vi Vå Ås), Västra hd, Östbo hd, 
Östra hd; grann(a) Allbo hd (Bl Hä St Vs VT), Sunnerbo hd (Ag Ang Be Gö Hi 
Pj). 

Öland 
grånn Gräsgårds hd (SM), Möckleby hd (Gå), Runstens hd (Lå Ru), Åkerbo hd 
(Bö); grunn Möckleby hd (St), Runstens hd (Ek Lå), Slättbo hd (Kö). 

Gotland 
grand Gotlands n. hd (Få Go), Gotlands s. hd (At Es Ga Gr Ha La Nr). 

Västergötland 
grånn(a) Barne hd (BÅ Es Ry Ss Ön), Bjärke hd (Er), Flundre hd (Ro Up), Frö-
kinds hd (Bö Vå), Gudhems hd, Gäsene hd, Kinds hd (Am Gr Gs Ho Hå Lp Lh Mo 
Sj Tv U1), Kinne hd (Br Gö Lu VI), Kullings hd (Bb Eg He Hl Le Re), Kåkinds hd, 
Kållands hd (Gs), Laske hd, Marks hd (Fo Ku), Redvägs hd, Skånings hd (Mm NV 
Sb Vi), Vadsbo hd, Valle hd, Vartofta hd, Vedens hd (Sa), Vilske hd, Viste hd (Bg Fs 
Sp Te), Väne hd (Gh VN VT), Ås hd, Åse hd (Fl Ss Tu Vä); grann(a) Ale hd (Hå 
Sk Tu Ös), Askims hd (VF), Bollebygds hd (Bo Tö), Kullings hd (Al Hs Hl Ho Le 
Lå Si Öd), Marks hd (Gu Ho Hy Ki Kr Se Su Äl Öb Öx), Sävedals hd (Hä La), 
Vedens hd (To), Vättle hd (An Le Sk SL); gr8nn(a) Flundre hd (Fo Ro Up), Kinne 
hd (Kl Le), Kinnefjärdings hd (Hb), Kållands hd (Gs Jä La NK Os Rb Rå Sg Ör), 
Skånings hd (Ed Ju Mm Sk Sb SÅ), Väne hd (VR); grunn Bjärke hd (Ma), Kinne 
hd (Fh Mp), Kinnefjärdings hd (Kb), Vadsbo hd (Ho); grått (krän) Askims hd 
(VF); graunn Kinds hd (Ka). 

69 



Östergötland 
grånn Bankekinds hd (Bj Åt), Björkekinds hd (Å), Bobergs hd (Kl Va), Dals hd 
(Vä), Finspånga läns hd (Re Sk Tj), Gullbergs hd (Stj), Göstrings hd (Bj Ma Vä 
Ås), Hammarkinds hd (SA), Kinda hd (Ho Hy Hä Ki Kä Op Ti Tj Vå VE), Lysings 
hd (He Rö SÅ Tr VT Öd), Valkebo hd (Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (Su VR), 
Åkerbo hd (ÖS), Östkinds hd (Jo). 

Bohuslän 
grån (krån) Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd (Lj), Inlands Nordre hd (Jö 
So Sp Öd), Inlands Södre hd (Ha Yt), Inlands Torpe hd (Hj Vä), Kville hd (Kv), 
Lane hd (Bo Hö), Orusts v. hd (Kä Ml Te), Orusts ö. hd (Lä My To), Sotenäs hd (As 
To), Stångenäs hd (Bs), Sörbygdens hd (He Kr), Tanums hd (Lu), Tunge hd (Fo), 
Vette hd (Ho Nä Sk Tj), V. Hisings hd (Sä); grån Tjörns hd (Kd). 

Dalsland 
grann Sundals hd (Fr), Valbo hd (Le), Vedbo hd (Ge Hå Vå Är). 

Närke 
grånn Askers hd (As Lä), Edsbergs hd (Hi Ed Kn Kv Sk), Hardemo hd (Kr), 
Kumla hd (Ha Ku), Sköllersta hd (Bo Ek Gä Sk), Sundbo hd (Ha), Örebro hd (Ax 
Ho Ty Tä). 

Södermanland 
grann(w) Hölebo hd (Mö), Jönåkers hd (Lu), Oppunda hd (Be ÖA ÖV), Rönö hd 
(Ru), Selebo hd (As YS ÖS), Sotholms hd (So Ut), Villåttinge hd (Hy År), Väster-
rekarne hd (RR Tu Vä Öj), Åkers hd (Hä), Österrekarne hd (Ba St Va); grann 
Oppunda hd (Fl VV), Österrekarne hd (Nä Va). 

Värmland 
grann(a) Fryksdals hd, Färnebo hd, Gillbergs hd, Grums hd, Jösse hd, Karlstads 
hd, Kils hd, Nordmarks hd, Nyeds hd, Näs hd, Väse hd, Älvdals hd; grånn(a) Eds-
bergs hd (Ny), Karlskoga hd (Ka), Visnums hd, Ölme hd. 

Västmanland 
grann(), grand(a) o.d. Lindes o. Ramsbergs hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (No 
Vi), Norrbo hd (F1 Ro), Övertjurbo hd (Ku); grann Skinnskattebergs hd (He). 

Uppland 
grann(e), grand(e) Lyhundra hd (Es), Rasbo hd (Rk), Simtuna hd (No), Ulleråkers 
hd (UN), Våla hd (Öv), Örbyhus hd (Ti); gknn Våla hd (No); grand Hagunda hd 
(Ål). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
grann, grand Ou Lu No ST Su Sö; grand By. 
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Nedansiljan 
grand Dj. 
Ovansiljan 
grand Mo; grand So Ve Åt. 
Västerdalarna 
grand Li Ma Tr; grann Ap. 
Övriga Dalarna 
gramn Id Sä. 

Gästrikland 
grann Ha Jä Ob Åm År Öf; grwnna He; grannd To. 

Hälsingland 
grann Al De Fo Gn Sk Sö; grann Vo; grawn En. 

Härjedalen 
grwnd He Ld Li Tä Ve; grann At. 

Medelpad 
grxnn(a) At Bo Ho Hä IL Lj Nj Se St To; grann Ha. 

Jämtland 
grxnn Fy Hs Hn Hå Ky Mö Ov Ra Re St År. 

Ångermanland 
grann(a) An Ar Es Fj No Ng Nm Re Sj Ssj Sn Tr Ul Vi; grann An Ar Bh Lå Ra. 

Västerbotten 
grann Bt Byg De; grann Byg Ho Lö; grån De. 

Norrbotten 
grand No. 

Lappland 
grann Ap Ri So Tä Vi; grwnn Ly; grann Tä Vi Ås Ör. 

FINLAND 

Österbotten 
gränd PI; grand Ee Mm Nb Pe Pu Vö. 
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Åland 
gränd Ku. 

Åboland 
grand Ho Na. 

Nyland 
gränd Py; grann Te. 

ESTLAND 

gränd Rå Vi; grand Da Ga Nu Or. 

HAND (fsv. hand f.) 
SVERIGE 

Skåne 
han Albo hd (Rö), Bara hd (Bu Ge Ly To), Färs hd (Il Sö Vo), Herrestads hd, Ingel-
stads hd (Bb Hh Hö Ing Kv Lö On Sm Sp Try Va ÖHo Öl), Järrestads hd (Gl Si St 
Va ÖN), Ljunits hd, Oxie hd, Skytts hd, Torna hd (Bl Bo Da Ev Gö Hä Ve), Vem-
menhögs hd; hånn Albo hd, Bjäre hd, Frosta hd, Färs hd (Fr Lö SÅ To Va Vsj Vä 
Öb ÖK Öv), Gärds hd (De Hö Ma Vi ÖS), Harjagers hd, Ingelstads hd (Sm Tra), 
Järrestads hd (ÖV), Luggude hd (Al Ek Ha Kv Ri Vi Vä Vb), Onsjö hd (As Bi Bo 
Ha Ko NS No Re Rö St Tr), Rönnebergs hd, S. Åsbo hd (Ss St), Torna hd (Bj Bb Fj 
Fl Ha Ig La Lu NN Od SR Sb St SS Va), Villands hd (Åh); haunn Frosta hd (NR 
Sv), Gärds hd (Li Sk Vä Äs), Luggude hd (Br Fl Jo), N. Åsbo hd (Fä MLj Od Pe Ri 
To Ös), S. Åsbo hd (Kv Ss St), Villands hd (It Ki Nä Op Ri TLj Vå Ös), V. Göinge 
hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
haunn, haung Bräkne hd (As Hä Ri), Listers hd (Jä Mj Mö Ys), Medelstads hd (As 
Ba Er Ha Hj Si Tv), Östra hd (Jä Kr Lö Ra Rö St Tj To); hånn Listers hd (Jä Ky 
Ys), Medelstads hd (Li Nä Tv), Östra hd (St). 

Halland 
hann Faurås hd (Fa Gu Kä Lj Mo Ok Sv), Fjäre hd (Fj Fr Id La Li Va Öl), Halm-
stads hd (Ge S1), Himle hd (Gr Gö Hu Li Ro Sk St Tr Tv), Viske hd (St Sä Vä Ås), 
Årstads hd (Kr 51 Ve); hånn Halmstads hd (Ha Kv St Sö Va), Höks hd (Ha Hi Kn 
La Rä Tj Ve Vå Ys ÖK), Tönnersjö hd (Br En Tr Tö), Årstads hd (Asi Dr Ef); haunn 
Höks hd (Hi). 
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Småland 
haunn, haung Kinnevalds hd (Al Jä Ka Ur), Konga hd (Li Lj LA Nö SS Vä ÖT), 
Norrvidinge hd (As Tj To), Sunnerbo hd (Hr), S. Möre hd (To Vi Ör), Uppvidinge 
hd (Al Dr Dä Gr Äl); hånn Aspelands hd, Handbörds hd (Få Hö Kr LA), Mo hd, N. 
Möre hd, N. Tjusts hd, N. Vedbo hd, Norrvidinge hd (An Be), Sevede hd, Stranda 
hd, Sunnerbo hd (Dö Ma Nö Ry), S. Möre hd (Hb Ht), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, 
Tunaläns hd, Tveta hd, Uppvidinge hd (Sj), Vista hd, Västbo hd (An Bb Bå Fo Jä 
Ku LA Re Vi VA Ås), Västra hd, Östbo hd, Östra hd; hann Allbo hd (Hj St Vs VT), 
Sunnerbo hd (Ag Ang Be Gö Hi Od Pj Ry Tr), Västbo hd (An Fe Gr Lå SH SU). 

Öland 
hånn, hånd Algutsrums hd (Re To Vi), Gräsgårds hd (Gr Ka Se Sm SM), Möckleby 
hd (Gå Hu Sa St), Runstens hd (Br Gä LA Lö), Slättbo hd (Kö), Åkerbo hd (Fö Hö 
Pe). 

Gotland 
hand Gotlands n. hd (Ar Br Få Ga Go Sj Ög), Gotlands s. hd (At Es Fi Hd Ho La 
Nr Ro V1 Vb). 

Västergötland 
hånn Ale hd (AS Hå), Barne hd (Ry SK), Bjärke hd (SM), Gudhems hd (Bt Ug), 
Gäsene hd (Al Jä Sk), Kinds hd (Fi Gs Ho Tv), Kinne hd (Hs Lu), Kinnefjärdings 
hd (Kb Hä), Kullings hd (Eg Öd), Kåkinds hd (Ha NF Vä), Kållands hd (Gl Hä Os 
Rb Tm), Laske hd (SL Vm ÖB), Marks hd (Öx), Redvägs hd (Sg), Skånings hd 
(Ju), Vadsbo hd (Am Fi Hs Ho Ls Sä), Valle hd (Ög), Vartofta hd (Al At Di Ha Kbg 
VÅ Ås), Vilske hd (Gö), Viste hd (Fs Hy), Väne hd (Gh VN VT), Ås hd (Fä Hs VA), 
Åse hd (Kb Sa Tä); hann Ale hd (AS Hå Ki Ös), Askims hd (Kå St VF), Bolle-
bygds hd, Flundre hd (Fo Ås), Kullings hd (Al LA), Marks hd (Bh Fo Ho Hy KG Ki 
Sä Öb), Sävedals hd (Hä), Vättle hd (Sk), Ö. Hisings hd (Lu Tu); haunn Kinds hd 

(Mo). 

Östergötland 
hånn Björkekinds hd (ÖN), Bobergs hd (Kl Va), Dals hd (Vä), Finspånga läns hd 
(Hä Re Tj VA), Gullbergs hd (Stj), Hammarkinds hd (Gr), Hanekinds hd (Vi), Kinda 
hd (Tj VA), Lysings hd (He Rö SÅ VT), Valkebo hd (Ny Ul Vi), Vifolka hd (Vä), 
Ydre hd (NV Su To VR), Åkerbo hd (ÖS). 

Bohuslän 
hän Lane hd (Bo), Orusts v. hd (Fi Gr Gu Ml Rö Te), Orusts ö. hd (To), Tjörns hd 
(Kh Kd Rö St Va); hann Inlands Fräkne hd (Fo Gr Re), Inlands Nordre hd (No So 
Sp Uck Öd), Inlands Södre hd (Ha Ka Ly Ro To Yt), Inlands Torpe hd (Hj Vä), 
Lane hd (Bo Dr Hö LR Sk), Orusts ö. hd (LA My St), Stångenäs hd (Ly), Tanums hd 
(Lu), Vette hd (Ho Lo Nä Sk Tj), V. Hisings hd (Ba Sä To); hann Bullarens hd 
(Na), Kville hd (Kv Sv), Sotenäs hd (As Bä Ku), Stångenäs hd (Br), Sörbygdens hd 
(Kr), Tanums hd (Lu Ta), Tunge hd (Sv). 
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Dalsland 
hann Nordals hd (Da Sk Ör), Sundals hd (Bo Er Fr Gr), Valbo hd (Hö Le Öd), 
Vedbo hd (Hå); hann Nordals hd (Da), Sundals hd (Fr), Tössbo hd (Ån), Valbo hd 
(YR), Vedbo hd (La VA Är). 

Närke 
hånn Askers hd (As Lä SM), Edsbergs hd (Ed Hi Kn), Grimstens hd (Ra Vi), Har-
demo hd (Kr), Kumla hd (Ha Ku Le), Sköllersta hd (Bo Gä Sk), Sundbo hd (Ha 
Sn), Örebro hd (Ax Gr Ty Tä). 

Södermanland 
hann Daga hd (Bj Gr), Hölebo hd (Vä), Jönåkers hd (Bj St), Oppunda hd (Be Fl 
VV ÖV), Rönö hd (Lu Ri Ru Sv 'Fy), Selebo hd (As YE ÖE ÖS), Sotholms hd (Da 
So To Ut Vh), Villåttinge hd (Me År), Åkers hd (Hä), Öknebo hd (YJ), Österre-
karne hd (Ba HR Nä St Är); hann Jönåkers hd (Bj Tb), Oppunda hd (ÖA), Österre-
kame hd (Nä); hånn Oppunda hd (VV). 

Värmland 
hann Fryksdals hd (Fr Gr Le Su Öm), Färnebo hd (Fä Kr), Gillbergs hd (LA St Sv 
Vä), Grums hd (Gr No), Jösse hd (Ar Br Ed Gu Kö Ma Åt), Karlstads hd (Gr Ha), 
Kils hd (Ra ÖU), Nordmarks hd (Jä Sd Sr Sk), Nyeds hd (Ny), Näs hd (Bo Es Mi 
Öl), Visnums hd (Vi), Väse hd (Al), Älvdals hd (Da Ek GA NF NN NR Su SF); 
hånn Färnebo hd (Fä Gå Kr Lu No Rä), Karlskoga hd (Bj Ka), Visnums hd (SR 
Vi), Väse hd (Vä), Älvdals hd (GA), Ölme hd (Öl). 

Västmanland 
hann, hand Fellingsbro hd (Fe), G:a Norbergs bg (Ka Vf Vv), Lindes o. Ramsbergs 
hd (Ra), Norrbo hd (Fl Ro Sk St), Nya Kopparbergs hd (Lj), Siende hd (Jr Ti), 
Snevringe hd (Mu Ra), Tuhundra hd (Li VB), Vangsbro hd (Vä), Yttertjurbo hd 
(Se), Åkerbo hd (Ar Br Sä), Övertjurbo hd (Ku Sa); hand G:a Norbergs bg (No), 
Skinnskattebergs hd (Gu He); hånn Grythytte o. Hällefors hd (Gr Hä), Nora o. 
Hjulsjö hd (Hj Jä No). 

Uppland 
(h)ann, (h)and Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Gr Ha), Frö-
tuna o. Läium sg (Bl Fr), Färentuna hd (Ad), Hagunda hd (ST Ål), Lyhundra hd (Es 
Ma), Långhundra hd (Kå Nä), Norunda hd (Bj Te), Närdinghundra hd (Bl), Olands 
hd (Al Fi St Öl), Rasbo hd (Rk), Simtuna hd (Fr No Si), Sjuhundra hd (Fa), Tors-
tuna hd (Vi), Trögds hd (Ha), Ulleråkers hd (UN), Vaksala hd (Va), Våla hd (Hu No 
Öv), Väddö o. Häverö sg (Hä Si), Värmdö sg (Mö), Åkers sg (Ri), Åsunda hd (Te), 
Ärlinghundra hd (Kn), Örbyhus hd (Ti); (h)ann, hand Frösåkers hd (Bö Ed Gr), 
Hagunda hd (Ha Jä Ål), Lagunda hd (Ku). 
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Dalarna 
Dalabergslagen 
hann, hand By Fo Gg Gn He Lu No Si SSk ST Sr Sö Vi; hann, hand En Gg Lu ST 
Sv Sr Sö; hinn Sn. 
Nedansiljan 
hand Ål; hand Mo; (h)wnd Bi Bo Le Rä. 
Ovansiljan 
and Mo So Ve Äl; (h)and Mo Oe Oa So Ve. 
Västerdalarna 
hand Jä Li Ma Nå Tr Äp. 
Övriga Dalarna 
hxnn Id Sä. 

Gästrikland 
hann, hand Ha He Hi Jä Ob Ov To Va Åm År Öf; hann, hand Ha Ov To. 

Hälsingland 
hann Al Be En Fo Fä Gn Hs Jä Lj Ov Re Sk Yt; hann Al Bo De Gn Hb Hs Jä. 

Härjedalen 
hånn He Ld Li St Sv Tä Ve; hann Äl Öv. 

Medelpad 
hann At Hä IL Lj Nj Se To Tu Ty; hann To. 

Jämtland 
hann An Al Be Bsj Bv Fv Fö Hs Hd Li La Ma No Of Ov Ra Re St År; hann Fy Hd. 

Ångermanland 
hann Bjä Bm Es Fj Ju Mu No Ra Re Sn Vi; hän An Ar Bh Gi Gs Hf Nm Si Sj Sd. 

Västerbotten 
hann Byg Bys Lö Nsj Ny Sk; hann Bt Jö Lö Sk; hän De Ho Nm Sä Um Vä. 

Norrbotten 
/lät Nk Tö; ht Ed Ni Öl; he t Rå; Und Ök; hand No Pi. 

Lappland 
hann, hand Ap Aj Jo Ly Ma So St Ås Ör; hann Do Ma Ri Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
/Ond Bj Kh Kn Kv Lf Ma Nä P1 Pö Re Sb Sv Tk; hand Ee Je Kb Kh Kr Kv La Mm 
Mu Ny Nb Or Pe Pu Sb Tj Vö. 
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Satakunda 
händ Vb. 

Åland 
händ Bö Fö Ku Kö Vå; hand, hann Bö Ec Ge Jo Kö Le Sa Su. 

Åboland 
händ Df Fb Hi Ho Iö Ki Ko Na Po; hand Ko Na. 

Nyland 
händ Bo Iå Lt Li Py Pä Si St; hand Br En Es He Iå Ka Ky Lo Po Si Sj Sn St Te. 

ESTLAND 

händ Rå Vi; Wind Da Ga Nu Od Or; hand Na; Vand Ru. 

LAND (fsv. land n.) 
SVERIGE 

Skåne 
lann hela landskapet. 

Blekinge 
lann hela landskapet. 

Halland 
lann hela landskapet. 

Småland 
lann hela landskapet; lann 
Tunaläns hd (Mi Tu); lxnn 

Öland 
lann hela landskapet; lann 

Gotland 
land hela landskapet. 

Västergötland 
lann hela landskapet. 

N. Tjusts hd (Lh), Sevede hd (Fr Pe), S. Tjusts hd (Ha), 
N. Möre hd (Fö Ry Åb). 

Möckleby hd (Hu); lann Gräsgårds hd (Ås). 
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Östergötland 
lann hela landskapet; lann Bankekinds hd (As Åt Ör), Bobergs hd (Kr), Fin-
spånga läns hd (Hä Tj Vå), Gullbergs hd (Lj Vk), Göstrings hd (Ås), Lösings hd 
(Kr), Östkinds hd (Hä). 

Bohuslän 
län Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd (Re), Inlands Nordre hd (Sp), Inlands 
Södre hd (Ly), Lane hd (Bo Sk), Orusts v. hd (Gu Ml Rö Te), Orusts ö. hd (Lä My 
To), Sotenäs hd (As Bä To), Sörbygdens hd (He), Tanums hd (Lu Ta), Tjörns hd 
(Kh Kd Va), Tunge hd (Sv), V. Hisings hd (Öck); lann Inlands Fräkne hd (Fo Gr), 
Inlands Nordre hd (Hå Jö Sp), Inlands Södre hd (Ha Ka Ro To Yt), Inlands Torpe 
hd (Vä), Kville hd (Sv), Lane hd (Bä He Hö LR), Stångenäs hd (Bs Br), Sörbyg-
dens hd (Kr Sa), Tunge hd (Fo Hå Sv), Vette hd (Ho Nä Sk Tj), V. Hisings hd (Ba 
Rö To). 

Dalsland 
lann Nordals hd (Sk), Tössbo hd (Ån), Valbo hd (Le), Vedbo hd (Ge Hå La Nö St 
Vå Är). 

Närke 
lann hela landskapet. 

Södermanland 
lann Daga hd (Gå), Hölebo hd (Mö), Jönåkers hd (Bj), Oppunda hd (Bl Fl VV), 
Rönö hd (Bä Ru Ty), Selebo hd (As To YE YS ÖE ÖS), Sotholms hd (So To Ut Vh 
Ös), Villåttinge hd (Du Me År), Västerrekame hd (RR Tu Vä Öj), Österrekarne hd 
(Ba Va); lann Jönåkers hd (Tb), Österrekame hd (Nä St). 

Värmland 
lann hela landskapet; lann Älvdals hd (SF). 

Västmanland 
lann, land Fellingsbro hd (Fe), G:a Norbergs bg (No Vf), Grythytte o. Hällefors hd 
(Gr Hä), Lindes o. Ramsbergs hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (Jä No Vi), Norrbo hd 
(Fl Ro St), Nya Kopparbergs hd (Lj), Siende hd (Hu), Skinnskattebergs hd (Gu), 
Snevringe hd (Mu Ra), Tuhundra hd (VB), Vangsbro hd (Vä), Åkerbo hd (Br Me 
0d), Övertjurbo hd (Ku); lann Skinnskattebergs hd (He), Åkerbo hd (Bj). 

Uppland 
lann, land Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers hd (Gr), Frötuna o. 
Länna sg (Fr), Färentuna hd (Fä), Lyhundra hd (Es Ma), Långhundra hd (Nä), 
Norunda hd (Bj), Olands hd (Al Fi St), Rasbo hd (Rk), Seminghundra hd (Sk), Sim-
tuna hd (No), Sjuhundra hd (Fa), Våla hd (No Öv), Väddö o. Häverö sg (Hä), 
Värmdö sg (Mö Vä), Örbyhus hd (Ti); lann, land Frösåkers hd (Bö Ed Gr), 
Hagunda hd (Gr Jä Ål), Olands hd (Da Te Öl). 
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Dalarna 
Dalabergslagen 
lann, land En Gg Gu No SSk ST Su Sv Sn Sr Sö To; lann, land By En Fo Gn He 
Lu Ma No SSk Sv Sö; lxnd Sn. 
Nedansiljan 
land Bj Dj Mo Si; lwnd Bi Bo Le Rä. 
Ovansiljan 
land Mo Oe Oa Ve; land Mo So Vå Äl. 
Västerdalarna 
land Fl Jä Li Ma Tr; land Fl Äp; kand Nå. 
Övriga Dalarna 
lann Id; lwnn Sä. 

Gästrikland 
lann, land Ha He Hi Hö Jä Oh Ov To Va Åm År Öf; land To. 

Hälsingland 
lann Al Ar Be De En Fo Fä Gn Jä Lj Ov Sk Sö; lann, land Al Vo; lwnn Be En. 

Härjedalen 
lxt& He Ld Li St Sv Tä Ve Äl. 

Medelpad 
lann At Ho In IL Nj Se Ti Ty; lann Bo To; lann Ha St. 

Jämtland 
lwnn Bv Fv Fö Hs Hn Hd Hg Hsj Ka Kl Ky Mb Ma Mö No Of Ov Ra Re Rö St Su 
År. 

Ångermanland 
lann An Ar Bh Bt Es Fj Gr Ju No Ng Ra Si Sj Sd Sn Ssj Sä Tr Tå Ul; lann Re; 
lann Hf; lån Nm. 

Västerbotten 
lann Bt Byg Lö Ny Sk Sä Um; 1.xnn Ny; lann Byg Ho Jö Lö Nsj Sk; län De Vä. 

Norrbotten 
hf't Ed N1 Öl; låt Nk Tö; /ä't Rå; lind Ök; land Pi. 

Lappland 
lann, land Ap Aj Fr Ly Ma So Vi Ås Ör; lann Aj Ri So Tä Vi. 
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FINLAND 

Österbotten 
länd Be Bj Kh Kn Lf Ma Nä PI Pö Re Sb Sv; land Be Ee Kb La Mu Ny Nb Pe Pu 
Sb Vö Öj. 

Satakunda 
länd Sm Vb. 

Åland 
länd Bö Fö Ku Kö Vå; land, lann Bö Ec Fi Fö Ge Jo Ku Kö Le Sa So Su Vå. 

Åboland 
länd Df Fb Hi Ho Iö Ki Ko Pa Vf; land Ko Na Pa. 

Nyland 
länd Bo Br Iå Lt Li Mö Po Py Pä Si St; land Bo Br En Iå Ka Ky Si Sj Sn St Te. 

ESTLAND 

länd Rå Vi /and Nu Od Or; land Da Ga Na; rand Ru. 

RAND (fsv. rand f.) 

SVERIGE 

Skåne 
rån Bara hd (Bu Ge Ly To), Färs hd (Sö), Herrestads hd, Ingelstads hd, Järrestads 
hd (Gl St ÖN), Ljunits hd, Oxie hd, Skytts hd, Torna hd (Bl Gö Ve), Vemmenhögs 
hd; rånn Albo hd, Bjäre hd (Gr Ho), Frosta hd (Bo Gå Ham Har Hb Ly Mu NR Sv 
SR Äs), Färs hd (Fr SÅ To Va Vsj Öv), Harjagers hd, Ingelstads hd (Sm), Järrestads 
hd (ÖV), Luggude hd (Al Ha Vy Vb), Onsjö hd (Bi Bo Ha Re St Tr), Rönnebergs 
hd (Hä), Torna hd (Re SS), Villands hd (Åh); raunn Frosta hd (NR), Gärds hd (Ev 
Li Ly Sk Vä VV), Luggude hd (Br Ek Hä NV Vv), N. Åsbo hd (Fä Od Fe To), S. 
Åsbo hd (Kv Ss St), Villands hd (Fs Gu It No Nä TLj Vå Ös), V. Göinge hd, Ö. 
Göinge hd. 

Blekinge 
raunn Bräkne hd (As Hä), Listers hd (Jä), Medelstads hd (As Fö Tv), Östra hd (Ra 
Tj To); rånn Medelstads hd (Ha Hj Li Nä). 
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Halland 
rånn Höks hd (Hi Kn Rä Sk Ve ÖK), Tönnersjö hd (Br En Tr Tö), Årstads hd (Ef); 
rann Faurås hd (Al Fa Gu Kä Lj Sv Vi), Fjäre hd (Fr Fö La Li Va), Halmstads hd 
(Ge Ha Kv Si To), Himle hd (Gr Gö Hu Li Sk St Tr Tv), Viske hd (Sä Ve Vä Ås), 
Årstads hd (Asi Sk Si). 

Småland 
raunn, raung Kinnevalds hd (Jä Ur), Konga hd (Li Lå SS Vä Äl ÖT), Norrvidinge 
hd (As), Sunnerbo hd (Hr), S. Möre hd (To), Uppvidinge hd (Dä), Västbo hd (Bu 
Gr); rånn Allbo hd (Hj Mi Mo S1), Aspelands hd, Handbörds hd (Få Hö), Mo hd, 
N. Möre hd, N. Tjusts hd, N. Vedbo hd, Sevede hd, Stranda hd, Sunnerbo hd (Be 
Ma Vi), S. Möre hd (Hb), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Vista 
hd, Västbo hd (Bb Bå Lå Re To Vå Ås), Västra hd, Östbo hd, Östra hd; rann Sun-
nerbo hd (Ag Mg Gö Hi Tr). 

Öland 
rånn Algutsrums hd (Al G1 To), Möckleby hd (Gå Hu NM Sa), Runstens hd (Br Gä 
Lå Lä Ru), Slättbo hd (Al), Åkerbo hd (Hö Pe). 

Gotland 
rand Gotlands n. hd (Få), Gotlands s. hd (At Es Hd La Nr). 

Västergötland 
rånn, rånd Banie hd (BÅ Es Ry Ön), Bjärke hd (Er), Bollebygds hd (Tö), Flundre 
hd (Up), Frökinds hd, Gudhems hd, Gäsene hd, Kinds hd, Kinne hd, Kinnefjärdings 
hd (Hsl Hb Kb Hä), Kullings hd (Bb Eg He Le Re), Kåkinds hd, Kållands hd, Laske 
hd, Marks hd (Ku), Redvägs hd, Skånings hd, Vadsbo hd, Valle hd, Vartofta hd, 
Vedens hd (Bo Br Fs Sa Tä), Vilske hd, Viste hd, Väne hd (Gh VT), Ås hd, Åse hd; 
rann, rand Ale hd (AS Hå Ki Nä Sk Tu Ös), Askims hd (St), Bollebygds hd, 
Fluncire hd (Ro Up), Kullings hd (Al Bä Hs Hl Ho Le Si), Sävedals hd (Hä), Vedens 
hd (To), Vättle hd; rean Kinds hd (Ka). 

Östergötland 
rånn Bankekinds hd (Bj), Bobergs hd (Kl Kr Va), Finspånga läns hd (Go Hä Re Sk 
Tj Vå), Gullbergs hd (Lj Stj Vk), Göstrings hd (Ås), Hammarkinds hd (Gr), Hane-
kinds hd (Sk), Kinda hd (Ho Hy Hä Ki Kä Op Ti Tj Vå VE), Lysings hd (Rö SÅ Sv 
Öd), Valkebo hd (Ny Ul Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd (To VR), Östkinds hd 
(Jo). 

Bohuslän 
rån Inlands Fräkne hd (Re), Inlands Nordre hd (So Sp Uck Öd), Inlands Sikire hd 
(Ha Ka Ly Yt), Inlands Torpe hd (Hj), Orusts v. hd (Gu), Orusts ö. hd (Lå To), 
Tjörns hd (Kh Kd Rö Va), V. Hisings hd (Bj Sä); rån Bullarens hd (Mo Na), Kville 
hd (Bo), Lane hd (Hö), Orusts v. hd (Fi Gr Ml), Sotenäs hd (Bä), Stångenäs hd (Br 
Ly), Sörbygdens hd (Sa), Tanums hd (Lu Ta); rann Inlands Torpe hd (Vä), V. 
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Hisings hd (Ba); rann Inlands Fräkne hd (Fo Gr), Inlands Torpe hd (Hj), Lane hd 
(LR), Sotenäs hd (As Ku To), Sörbygdens hd (Sa), Tunge hd (Fo Hå Sv), Vette hd 
(Lo Sk Tj). 

Dalsland 
rann Sundals hd (Fr), Valbo hd (Le), Vedbo hd (Ge Hå La Tö VA Är). 

Närke 
rånn Askers hd (As SM), Edsbergs hd (Ed Kn Kv Sk Tå), Hardemo hd (Kr), Kumla 
hd (Ku Le), Sköllersta hd (Ek Sk), Sundbo hd (Ha Sn), Örebro hd (Ho Tä). 

Södermanland 
rann Hölebo hd (Mö), Jönåkers hd (Lu), Oppunda hd (HO ÖA ÖV), Rönö hd (Ru), 
Selebo hd (As YE YS ÖE ÖS), Sotholms hd (So Ut), Villåttinge hd (Hy Me År), 
Västerrekarne hd (RR Tu Vä Oj), Österrekame hd (Ba HR St Va Är); rann Jön- 
åkers hd (Tb), Oppunda hd (Fl VV), Österrekarne hd (Nä St). 

Värmland 
rann Fryksdals hd (Gr Su VE ÖE), Färnebo hd, Gillbergs hd, Grums hd, Jösse hd, 
Karlskoga hd, Karlstads hd, Kils hd, Nordmarks hd, Nyeds hd, Näs hd, Visnums hd 
(SR Vi), Väse hd, Älvdals hd (GA NR Su), Ölme hd; rån Fryksdals hd (Fr Le Öm), 
Älvdals hd (Ek NN SF); rånn Edsbergs hd (Ny), Visnums hd (Ru VK); rann Älv- 
dals hd (Da NF). 

Västmanland 
rann, rand Fellingsbro hd (Fe), G:a Norbergs bg (No Vf), Lindes o. Ramsbergs hd 
(Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (Jä Vi), Norrbo hd (Fl Ro), Snevringe hd (Ra Ry), 
Vangsbro hd (Vä), Åkerbo hd (VS), Övertjurbo hd (Mö Sa); rann Lindes o. Rams-
bergs hd (Gu), Skinnskattebergs hd (He), Åkerbo hd (Bj Od); rånn Nora o. Hjulsjö 
hd (Jä No). 

Uppland 
rann, rand Bro hd (Br Lo SN VR), Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers 
hd (Gr Ha), Färentuna hd (Ad), Håbo hd (HT Hå Hä Ka Sk), Olands hd (Al), Rasbo 
hd (Ra Rk), Simtuna hd (No), Sjuhundra hd (Fa), Våla hd (Öv), Väddö o. Häverö sg 
(Hä), Åkers sg (Lj), Örbyhus hd (Ti Ve); rand Hagunda hd (Ål). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
rann, rand En Gu No SSk ST Su Sv Sr Sö To; rand By Fo Gn Lu Ma Si ST Sö; 
rend Sn. 
Nedansiljan 
rand Dj; rand Ga Ål; rend Bi Bo Le Rä. 
Ovansiljan 
rand Mo Oe Oa; rand Mo So VA Äl. 
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Västerdalarna 
rand Fl Jä Li Ma Tr Äp; rand Äp; rand Nå. 
Övriga Dalarna 
rxnn Sä. 

Gästrikland 
rann Ha He Hi Hö Jä Ob Ov To Åm År Öf; rann Ov To Åm. 

Hälsingland 
rann Al Be Bo De En Fo Fä Hb Jä Lj Re Sk Sö; rann, rand Al En Gn Vo. 

Härjedalen 
rånd He Li St Tä Ve; rsnd Ld; rwnn Äl. 

Medelpad 
rann Bo Ha Hä Nj Se St Ty; rann To. 

Jämtland 
rann Be Bsj Fö Hs Hd Ky Li Mö No Of Ra Re SSj År; rann Hn Ov; rwnn Be St. 

Ångermanland 
rann Bjä Bt Fj Gr No Ng Re Ssj Sn Ul Vi; rån An Ar Bh Gs Nm Si Sj Tr; rann Ra. 

Västerbotten 
rån De Ho Um; rann Byg Lö Nsj Sk; rann Bt; rwnn Ny. 

Norrbotten 
råt Nk Tö; Kål Ed NI; a'nd Ök; rä't Rå; rand No. 

Lappland 
rän Ly So St Tä Ör; rann Ri Vi; rann, rand Ap Fr So Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
ränd Be Bj Kn Lf Nä PI Pö Re; rand Ee Kb Kr Kv La Mm Mu Nv Nb Or Pe Pu Tj. 

Satakunda 
ränd Vb. 

Åland 
ränd Bö Ku Kö; rand Bö Ec Fi Ge Jo Le So. 
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Åboland 
ränd Df Ho Iö Ki Pa Vf; rand Fb Ko Na. 

Nyland 
ränd Bo Lt Li Mö Py Pä Si St; rand Ky Si Sn St Te. 

ESTLAND 

ränd Rå Vi; rand Da Ga Nu Od Or; r°and Ru. 

S AN D (fsv. sander m.) 

SVERIGE 

Skåne 
san Albo hd (Rö), Bara hd (Bu Ge Lo Ly To), Färs hd (Il SÅ Sö Vo), Herrestads hd, 
Ingelstads hd (Bb Hh Hö Ing Kv Lö On Sm Va ÖHo Öl), Järrestads hd (G1 Si St Va 
ÖN), Ljunits hd, Oxie hd, Skytts hd, Torna hd (Bl Bo Da Gö Hä Si Ve), Vemmen-
högs hd; sånn Albo hd (Br El Få Ra SO SM Vi), Bara hd (Kn), Bjäre hd, Frosta hd 
(Bo Fu Gu Gå Ham Har Ho Hu Hb Hö Ly Mu Sh Sv SR Äs ÖSa ÖSt), Färs hd (Br 
Fr Lö SÅ To Va Vsj Öb Öv), Gärds hd (De Hö Ma), Harjagers hd, Ingelstads hd 
(Tra), Järrestads hd (ÖV), Luggude hd (Al Bå Fa Ha Jo Vi Vb), N. Åsbo hd (Fä Tp), 
Onsjö hd (An As Bi Bo KN NS No Rö To Tr), Rönnebergs hd, S. Åsbo hd (Ss), 
Torna hd (Bb Da Fj Fl Ha Ig NN Od SR Sb SS Va VH), Villands hd (Åh); saunn, 

saung Frosta hd (NR Sv), Gärds hd (Dj Ev Kö Ly NÅ Vä Äs), Luggude hd (Br Bå 
Fl Ka Vi), N. Åsbo hd (Fä Od Pe Ri Ry To Ör Ös ÖLj), S. Åsbo hd (Kv Sb Ss St), 
Villands hd (Fs Fj No Nä TLj Vå Ös), V. Göinge hd, Ö. Göinge hd. 

Blekinge 
saunn, saung Bräkne hd (As Hä Ri År), Listers hd (Jä Ky Mj Ys), Medelstads hd 
(As Ba Er Si), Östra hd (Jä Kr Lö Ra Rö Tj). 

Halland 
sånn Halmstads hd (Ge Ha Rä St Sö), Höks hd (Ha Hi Kn Rä Tj Ve Vå Ys ÖK), 
Tönnersjö hd (Br El Sn Tr Tö), Årstads hd (Dr Ef År); sann Faurås hd (Fa Kä Lj 
Mo Si Sv), Fjäre hd (Fr Fö Id La Li Va Äl Öl), Halmstads hd (Kv Si To), Himle hd 
(Gr Hu Ro Sp St Tr Tv Va), Viske hd (Sä Ve Vä Ås), Årstads hd (Asi Kr Sk Si Ve); 
saunn Höks hd (Hi); sunn Höks hd (Rä); s8nn Årstads hd (Ve). 

Småland 
saunn, saung Kinnevalds hd (Al Be Jä Ka Ur), Konga hd (He Ho Li Lå SS Ti Vä 
ÖT), Norrvidinge hd (As), Sunnerbo hd (Hr), S. Möre hd (Ka To Vi), Uppvidinge 
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hd (Al Dä He Äl), Västbo hd (Bu); sånn Allbo hd (Hj Mi Mo SI), Aspelands hd, 
Handbörds hd (Få Hö Kr Lå), Kinnevalds hd (Öb), Mo hd, N. Möre hd, N. Tjusts 
hd, N. Vedbo hd, Norrvidinge hd (An Gå Or), Sevede hd, Stranda hd, Sunnerbo hd 
(Be Ry Vi Vr), S. Tjusts hd, S. Vedbo hd, Tunaläns hd, Tveta hd, Uppvidinge hd 
(Sj), Vista hd, Västbo hd (Bb Bå Fo Gr Jä Ku Lå Re SH To Vi Vå Ås), Västra hd, 
Östbo hd, Östra hd; sann Allbo hd (Hä Hv St Vs V1 VT), Sunnerbo hd (Ag Ang Be 
Gö Hi Od Pj Tr). 

Öland 
sånn, sånd Algutsrums hd (Al Gl To Vi), Gräsgårds hd (Gr), Möckleby hd (Gå Hu 
NM Sa St), Runstens hd (Br Ek Gä Lå Ru), Slättbo hd (Kö), Åkerbo hd (Fö Hö Kä 
Pe). 

Gotland 
sand Gotlands n. hd (Br Få Go Kr Ög), Gotlands s. hd (At Es Gr Hb Hh La Nr Ro 
Vb). 

Västergötland 
sånn, sånd Ale hd (AS Hå Nö), Barne hd, Bjärke hd, Flundre hd (Up), Frökinds hd, 
Gudhems hd, Gäsene hd, Kinds hd, Kinne hd, Kinnefjärdings hd, Kullings hd (Bb 
Fö He Hl Le Re Si), Kåkinds hd, Kållands hd, Laske hd, Marks hd (Ku), Redvägs 
hd, Skånings hd, Vadsbo hd, Valle hd, Vartofta hd, Vedens hd (Bo Br Fs Tä Vä), Vil-
ske hd, Viste hd, Väne hd (Gh VN VÅ VT), Ås hd, Åse hd; sann Ale hd (AS Hå Ki 
Nö Sk St Tu Ös), Askims hd (St), Bollebygds hd, Flundre hd (Fo Ro Up Ås), Kul-
lings hd (Al Bä Lå Öd), Marks hd (Bh Gr Gu Ho Hy It Ki Kr Se Sk Sä To Äl Öb Öx 
Öv), Sävedals hd (La Pa), Vedens hd (Sa To), Väne hd (VR), Vättle hd, Ö. Hisings 
hd. 

Östergötland 
sånn Aska hd (Fi Ha VN), Bankekinds hd (Ba Bj), Bobergs hd (Ek Kr Va), Dals hd 
(Vä), Finspånga läns hd (Go Hä Re Sk Tj Vå), Gullbergs hd (Stj), Göstrings hd 
(Ek), Hammarkinds hd (SA), Hanekinds hd (Sk), Kinda hd (Ho Hy Op Ti Tj Vå), 
Lysings hd (Rö SÅ Sv Tr VT Öd), Valkebo hd (Vi), Vifolka hd (Vä VH), Ydre hd 
(Su To VR), Östkinds hd (Jo). 

Bohuslän 
sån Bullarens hd (Mo Na), Inlands Fräkne hd (Gr Lj Re), Inlands Nordre hd (Hå Jö 
No So Sp Uck Öd), Inlands Södre hd (Ha Ka Ly Ro Yt), Kville hd (Kv Sv), Lane hd 
(Hö Sk), Orusts v. hd (Fi Gu Rö Te), Orusts ö. hd (Lå My To), Sotenäs hd (As Bä 
Ku To), Stångenäs hd (Bs Br Ly), Sörbygdens hd (Sa), Tanums hd (Lu Ta), Tjörns 
hd (Kh Kd Rö St Va), Tunge hd (Fo Hå Sv), Vette hd (Lo Sk Tj), V. Hisings hd (To 
Öck); sann Inlands Fräkne hd (Fo), Inlands Torpe hd (Hj Vä), V. Hisings hd (Ba Bj 
Sä). 
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Dalsland 
sann Nordals hd (Sk Ör), Sundals hd (Fr), Tössbo hd (Ed Ty), Valbo hd (Le), 
Vedbo hd (Ge Hå La Tö Vå Är); sån Nordals hd (Sk), Vedbo hd (Tö). 

Närke 
sånn Askers hd (As Lä SM), Edsbergs hd (Ed Hi Kn Kv Sk), Grimstens hd (Ra), 
Hardemo hd (Kr), Kumla hd (Ha Ku Le), Sköllersta hd (Bo Gä Sk), Sundbo hd 
(Ha), Örebro hd (Ax Gr Ho Ty Tä). 

Södermanland 
sann Hölebo hd (Mö), Jönåkers hd (Bj Ki Lu St), Oppunda hd (Be Fl Ju SM Öå 
ÖV), Rönö hd (Ru Sv), Selebo hd (As To YE YS ÖE ÖS), Sotholms hd (So Ut Vh), 
Villåttinge hd (Hy Me År), Västerrekarne hd (RR Tu Vä Öj), Åkers hd (Lä Va), 
Öknebo hd (St), Österrekarne hd (Ba Nä Va Är); sånn Oppunda hd (VV). 

Värmland 
sann Fryksdals hd, Färnebo hd, Gillbergs hd, Grums hd, Jösse hd, Karlskoga hd 
(Bj), Karlstads hd (Ha), Kils hd, Nordmarks hd (Bl Jä Ka Sd Sr Sk Tr), Nyeds hd, 
Näs hd, Väse hd, Älvdals hd, Ölme hd (Öl); sånn Edsbergs hd (Ny), Karlskoga hd 
(Ka), Visnums hd, Ölme hd (Öl); sann Nordmarks hd (Tö Ös). 

Västmanland 
sann, sand Fellingsbro hd (Er Fe), G:a Norbergs bg (Vf), Grythytte o. Hällefors hd 
(Hä), Lindes o. Ramsbergs hd (Li Ra), Nora o. Hjulsjö hd (Hj Jä No Vi), Norrbo hd 
(Fl Ro), Nya Kopparbergs hd (Lj), Skinnskattebergs hd (Sk), Tuhundra hd (VB), 
Vangsbro hd (Vä), Åkerbo hd (Br), Övertjurbo hd (Kl Ku Sa); sann Lindes o. 
Ramsbergs hd (Li), Skinnskattebergs hd (He); sånn Nora o. Hjulsjö hd (No Vi). 

Uppland 
sann, sand Bro hd (Br Lo SN VR), Bro o. Vätö sg (Vä), Bälinge hd (Sk), Frösåkers 
hd (Gr Ha), Frötuna o. Länria sg (Fr), Håbo hd (HT Hå Hä Ka Sk), Lyhundra hd (Es 
Ma), Långhundra hd (Nä), Närdinghundra hd (Bl), Olands hd (Ek St), Simtuna hd 
(No), Sjuhundra hd (Fa), Ulleråkers hd (UN), Våla hd (No Öv), Väddö o. Häverö sg 
(Si Vä), Åsunda hd (Te), Örbyhus hd (Ti); sand Hagunda hd (Ål). 

Dalarna 
Dalabergslagen 
sann, sand En Gg Gu No SSk ST Su Sv Sn Sö To Vi; sann By Fo Lu Ma Si. 
Nedansiljan 
sand Dj; sand Dj Ga; swnd Bi Bo Le Rä. 
Ovansiljan 
sand Mo Oa Ve; sand Mo So Ve Vå Äl. 
Västerdalarna 
sand Jä Li Ma Nå Tr Äp; sand Jä. 
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Övriga Dalarna 
sann Sä. 

Gästrikland 
sann Ha He Hi Hö Jä Ob Ov To Va Åm År Öf; sann Ha Ov To. 

Hälsingland 
sann Al Be Bo Fo Fä Gn Jä Lj Sk Yt; sann Bo De En On Hb Re Vo. 

Härjedalen 
sxnn, swnd He Ld Li St Tä Ve Ov; sann, sand Sv Al. 

Medelpad 
sann At Bo Ha Hä IL Lj Se St To Ty; sann Nj. 

Jämtland 
sann Be Bsj Fy Fö Hs Hn Hd Hå Ka Ky Mö Of Ra Re Rö St År; sann Ov. 

Ångermanland 
sann Bjä Bt Ed Fj Hm No Ng Ra Re SSj Sn Ul Vi; sån An Ar Gs Nm Sj Tr. 

Västerbotten 
sån De Ho Sä Vä; sann Bt; sann Byg Lö Nsj Ny Sk. 

Norrbotten 
såt Nk Tö; sct-t Ed Ni; sift Rå; sänd Ök; sand No Pi. 

Lappland 
sann, sand Ap So Tä Vi; sån Ly So Ör; sann Vi. 

FINLAND 

Österbotten 
sänd Be Kn Lf Ma Nä Pe PI Pu Pö Re Sb Sv Tk; sand Ee Mu Nb Pe Pu Vö. 

Satakunda 
sänd Sm Vb. 

Åland 
sänd Fö Ku Kö So Vå; sand Bö Fi Ge Jo Sa Su. 

Åboland 
sänd Fb Hi Ho Iö Ki Po; sand Na. 
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Nyland 
sänd Bo Lt Li Py Pä Si St; sand, sann Br Ky Po Te. 

ESTLAND 

sån Rå Vi; sand Da Ga Nu Or; sand Na; s'and Ru. 
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3. Kommentar 

3.1. Allmänt 

3.1.1. Skåneprofilen 

För både a/d-orden och and-orden gäller, med få undantag, att det skånska materia-
let fördelar sig på kartan enligt ett visst mönster som jag har valt att kalla för Skåne-
profilen. I syfte att förenkla framställningen ger jag därför i det följande en utförlig 
beskrivning av detta mönster, vilken jag i fortsättningen kommer att referera till vid 
de enskilda orden. För närmare detaljer hänvisas till materialsamlingen. 

Längst i söder har det ursprungligen korta a utvecklats till långt å. HÅLLA utta-
las således hala (i sydvästligaste spetsen med sedvanlig försvagning av ändelsevo-
kalen: håle). Denna form är allmän i Oxie, Skytts, Vemmenhögs, Ljunits, Her-
restads, Ingelstads och Järrestads hdr men förekommer också i en stor del av Bara 
hd samt i södra delarna av Torna och Färs hdr. Här och var finns belägg på ett alter-
nativt uttal där den långa vokalen är mer eller mindre diftongerad: &Yla. Dessa 
belägg har dock såväl i materialsamlingen som på kartorna behandlats som monof-
tongiska. 

Norr om detta sydliga område vidtar ett annat där a i stället har blivit kort å, som 
i hålla. Detta sträcker sig som ett bälte tvärsöver landskapet i öst-västlig riktning, 
omfattande Albo hd, norra delarna av Färs, Torna och Bara hdr, Harjagers hd samt 
södra delarna av Onsjö, Frosta och Gärds hdr. I väster fortsätter det sedan norrut 
längs kusten genom Rönnebergs, Luggude, S. Åsbo och Bjäre hdr. 

I nordost finner vi ett stort område där stamvokalen diftongerats, så att HÅLLA 
fått uttalet haulla. Detta omfattar N. Åsbo, V. Göinge, Ö. Göinge och Villands hdr 
samt norra delen av Onsjö, Frosta och Gärds hdr. Enstaka belägg påträffas också i 
Luggude och S. Åsbo hdr. 

Benson (1965 s. 23 if.) beskriver denna kartbild beträffande HAND (och 
SAND) och ger också förslag till förklaring av de olika formernas uppkomst. Han 
utgår ifrån att stamvokalen har undergått en tidig förlängning, "wahrscheinlich vor 
oder um 1200" (a.a. s. 23), för att sedan delta i den allmänna utvecklingen ä > å. 
Därefter assimilerades konsonantförbindelsen nd till ett långt n, varvid överlånga 
former uppstod. Enligt Benson kan de sydskånska formerna med lång vokal mycket 
väl ha uppkommit ur dessa genom en konsonantförkortning, "die sich doch vor-
läufig zeitlich nicht bestimnrien lässt" (a.a. s. 25). De nordligare formerna med kort 
vokal, hånn osv., antas däremot ha uppstått genom förkortning av vokalen. 

Förlängningsteorin får stöd av diftongformerna. Enligt Sjöstedt (1955 s..60 if.) 
har diftongen au i nordöstskånska mål nämligen utvecklats ur ett å-ljud som i sin 
tur går tillbaka på antingen gammalt långt a eller gammalt kort a som förlängts före 
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övergången å > å. I nordöstra Skåne heter det alltså au,- (< år) 'år', aus (< ås) 'ås', 
men också gaur (< garper) 'gård', Maurten (<Martin) 'Mårten'. 

3.1.2. Det sydsvenska diftongområdet 
Det ovan beskrivna nordöstskånska diftongområdet är en del av ett större område 
där såväl a/d-orden som and-orden i regel har diftongerad stamvokal. Detta omfat-
tar även Blekinge och delar av södra Småland, nämligen Kinnevalds, Konga, Norr-
vidinge och Uppvidinge hdr, södra delen av S. Möre hd samt några av de sydligaste 
socknarna i Allbo och Sunnerbo hdr. Egendomligt nog finns diftonguttal dessutom 
ofta belagt från västra Västbo hd (särskilt Burseryds sn) och i ett par fall från södra 
delen av Kinds hd i Västergötland, alltså långt ifrån det sammanhängande området 
med diftong. 

Några socknar i sydligaste Halland, i synnerhet Hishults sn i Höks hd, torde 
också i många fall få räknas till detta område. 

Det bör påpekas att min redovisning av diftongformerna är förenklad. Under 
beteckningen au har jag nämligen sammanfört en rad olika varianter som skiljer sig 
åt huvudsakligen genom diftongens längd och, i fråga om and-orden, genom den 
efterföljande nasalens längd och kvalitet. Dessa olikheter behandlas ingående av 
Benson (1965 s. 23 if.). 

I det blekingska materialet finns, förutom diftongformerna, ibland en och annan 
å-form. Sådana påträffas framför allt i socknarna närmast kusten, men ibland även 
på andra håll. Det är osäkert hur dessa skall bedömas. Jag har tagit med alla belägg 
i materialsamlingen men karterat dem endast i mån av utrymme. 

3.1.3. Det stora å-området 
Gemensamt för samtliga undersökta ord, med undantag av LAND, är att man på 
varje karta kan iaktta ett stort, sammanhängande område inom vilket ordet i fråga 
har stamvokalen å. Kärnan i detta utgörs av Småland (förutom diftongområdet 
etc.), Öland och Östergötland, vilka alltid har å-former. Dess utbredning åt norr och 
väster varierar däremot kraftigt från ord till ord. 

3.1.4. Gotland 
Enligt Gustavson (1940 s. 89) bevaras forngutniskans korta a i regel som a-ljud i 
alla ställningar över hela området. "Dess kvalitet är på det egentliga Gotland öppen 
såväl vid bevarad korthet som vid förlängning [...] På Fårö däremot förekommer 
slutet a (a) vid förlängning [...], medan vid bevarad korthet ljudet är ej fullt så slutet 
som a utan snarast motsvarar a. Enligt Noreen [...] finnes i Fårömålet ingen skillnad 
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i kvalitet mellan långt ock kort a-ljud, vilka båda han tecknar med a, a. Själv har 
jag dock funnit tydlig skillnad mellan dessa ljud." 

I materialet från Fårö finns belägg som vittnar om att olika upptecknare haft 
olika praxis vid beteckningen av stamvokalen i dessa ord. Skillnaderna visar sig 
framför allt i valet mellan lmalf. a och a. Eftersom jag i mitt eget system för grov 
ljudbeteckning (se avsn. 1.6) resp. kartsymboler har satt en gräns mellan dessa båda 
ljudnyanser, uppstår ofta störande dubbelformer just i fråga om Fårömålet. För att 
undvika dessa har jag låtit Gustavsons ovan citerade omdöme vara vägledande 
såväl vid tolkningen av materialet som vid karteringen av det, varför samtliga 
belägg har klassificerats såsom innehållande öppet a. 

Eftersom utvecklingen i gutamålet har varit så regelbunden, kommer jag i fort-
sättningen inte att kommentera det gotländska materialet. 

3.1.5. Bohuslän 

Samtliga and-ord samt a/d-ordet KALL (i någon mån även FÅLL) har i Bohuslän 
former med långt a eller a, t.ex. bån, lån osv. Denna förlängning torde dock vara av 
senare datum än den av fsv. kort a framför Id och nd. Enligt Lindberg (1906 s. 182 
f.) har kort vokal i Skeemålet ibland förlängts före geminatorna Ii, nn, rr och ss, 
vilka därvid har förkortats. Dessa geminator är ofta inte ursprungliga utan upp-
komna genom assimilation, t.ex. Il < Id och fln < nd. I hela Bohuslän finner vi, 
enligt uppgift från DAG, förlängd vokal i t.ex. kw-å/ (fsv. kvider 'kväll'), fån (fvn. 
fQnn 'snödriva') och bår 'barr'. Som exempel på förlängning framför ss anför Lind-
berg (a.st.) från Skee bl.a. läs 'lass', en form som dock inte finns belagd från övriga 
delar av landskapet. 

3.1.6. Ångermanland 

Ångermanland kan man konstatera stora skillnader mellan a/d-orden och and-
orden i fråga om utvecklingen av a. Det visar sig att de båda ordtyperna har utveck-
lats enligt var sitt mönster, vars tydlighet varierar beroende på materialsituationen. 

a/d-orden klyver landskapet i två hälfter, av vilka den västra har å-former och 
den östra a-former. 

and-orden har i väster och söder väsentligen a-former. I nordöstra delen, unge-
färligen ned till Nätraån, möter i stället former med långt a Sådana förekommer i 
regel även i södra Västerbotten. 

3.1.7. Norrbotten 

Även i Norrbotten har a/d-orden och and-orden utvecklats enligt helt olika mönster. 
Dessa är anmärkningsvärt fasta; de upprepar sig så gott som utan variation i nästan 
alla de undersökta orden. 

Utvecklingen av a framför Id har överallt resulterat i ett förlängt å, t.ex. i kål 
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'kall'. Enda undantaget är ordet ÅLDER, där vokalen i stället är kort, således åller 
(ålder). 

Beträffande a framför nd är bilden mera komplicerad; inte mindre än fem olika 
former kan nämligen iakttas inom området. 

I Nederkalix och Töre snr har a förlängts efter bortfall av n före d, som sedan 
skärpts till t; av hand har alltså blivit Ut. Den förlängda vokalen är till följd av n-
bortfallet svagt nasalerad (Rutberg 1924-31 s. 68). 

Nasalbortfall, vokalförlängning och skärpning av d har tydligen skett även i 
Edefors, Nederluleå och Överluleå snr, med den skillnaden att vokalen här har 
sänkts till Således har hand i dessa mål fått formen 12&t. 

I Överkalixmålet har a förskjutits ända till e och förlängts, trots att nasalen här är 
bevarad: hand> hånd. Enligt Pihl (1924 s. 127) har utvecklingsgången därvid varit 
a>x>å. 

Även i Råneå sn har and-orden undergått nasalbortfall, vokalförlängning och 
skärpning av d. Vokalen har dessutom diftongerats till ä', t.ex. i hä4et 'hand'. Detta 
tycks ha skett före förlängningen; samma diftong förekommer nämligen regelbun-
det i andra ord med urspr. kort a, t.ex. i lånordet pdepper 'papper'. Urspr. långt a, 
t.ex. i ordet båt 'båt', diftongeras däremot inte. Det bör slutligen påpekas att den 
diftong som jag här normaliserat till ä återges på olika sätt hos olika upptecknare. 

I Piteå och Norrfjärdens snr överensstämmer and-orden med sina motsvarighe-
ter i riksspråket på så vis att kort a kvarstår i stammen och konsonantförbindelsen 
nd har bevarats oassimilerad. 

3.1.8. Finland 
Finlands svenska folkmål har stamvokalen hos de ifrågavarande orden i huvudsak 

bevarats som a, antingen kort (t.ex. band) eller förlängt (t.ex. bänd). Former med 
långt a finner vii Österbotten fr.o.m. Björköby och söderut, i Satakunda (Sastmola 
och Vittisbofjärds snr), på östra Åland, i Åboland samt i östra Nyland (jfr Ivars 
1988 s. 68). Övriga områden har vanligen kort a. Det här beskrivna mönstret åter- 
kommer regelbundet, i synnerhet hos and-orden. 

Nagu sn i Åboland har ofta former med kort a, åtminstone alternativt. Enligt 
Thurman (1929 s. 47 f.) har Nagumålet i allmänhet kort a i ord där vokalen även i 
äldre tid varit kort, exempelvis i HAND och BLANDA. Denna egenhet kan vanli-
gen också avläsas i min materialsamling och märks tydligast hos and-orden. Även 
Korpo uppvisar ofta kort a. 

Att förlängningen av a inte följts av en övergång till å beror enligt Hultman 
(1939 s. 116) på att förlängningen i de finlandssvenska målen skett först efter det att 
tendensen till labialisering av å upphört. Detta förefaller sannolikt, eftersom urspr. 
långt a i samma mål ju allmänt har övergått till å o.d. Beträffande formerna med 
kort a finns det, menar Hultman (a.st.), skäl att tro att dessa har uppkommit genom 
förkortning av äldre långt a. Såvitt jag kunnat se kommer han dock aldrig fram till 
vilka dessa skäl skulle vara. 

Hultman (1922 s. 289) utgår ifrån att alla finlandssvenska mål en gång har haft 
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lång vokal i ord av den aktuella typen; "endast målen i Österbotten fr.o.m. Kvev-
laks norrut uppvisa samma förkortning därav som riksspråket". De kortvokaliska 
formerna på västra Åland och i västra Nyland nämner han inte alls. Dessa kan väl 
åtminstone till en del bero på påverkan utifrån, för Ålands del genom nära kontakt 
med uppländska och sörmländska dialekter, för västra Nylands genom inflytande 
från de många herrgårdarna och bruken i området. Som framgår av materialsam-
lingen finns det ett fåtal belägg på långvokaliska former från orter där man, utgå-
ende från det gängse mönstret, inte väntar sig sådana, exempelvis några äldre 
belägg (1860-talet) från Ingå sn. 

Åländska och nyländska dialekter uppvisar ofta, åtminstone alternativt, å-form i 
de a/d-ord som i rspr. har å och hos de till synes mindre vanliga orden VÅLLA och 
ÅLDER är å-formerna helt dominerande i hela Svenskfinland. Enligt Ahlbäck 
(1971 s. 9) finner man i äldre uppteckningar från västra Nyland och nutida uppteck-
ningar från östra Nyland i flera fall långt å framför id. Sådana former har enligt 
honom kommit in i dialekterna i gammal tid, måhända från Estland, och utgör del-
vis en förutsättning för senare riksspråksanpassade former som hålla etc. Själv har 
jag i FOreg endast påträffat presensformen håldår från Brändö sn på östra Åland. 
Denna är för övrigt inte medtagen i FOms. 

Såväl den korta som den långa vokalen tecknas för det mesta med lmalf. a eller 
a, ibland med lmalf. a. Jag har för överskådlighetens skull valt att, i likhet med FO, 
normalisera till a i samtliga fall. 

3.1.9. Estland 

I de estlandssvenska dialekterna kan urskiljas ett relativt fast mönster, gemensamt 
för a/d-orden och and-orden. 

På de flesta håll finner vi lång stamvokal och oassimilerad konsonantförbindelse. 
Rågöarna och Vippal har vanligen ä-form, medan Nuckö, Odensholm, Ormsö, 
Dagö och Gammalsvenskby har å-form. Bland å-formerna märks dock den skillna-
den att vokalkvaliteten i Dagö- och Gammalsvenskbymålen är mera sluten (lmalf. 
a) än i övriga mål (lmalt'. o). 

Runö har genomgående diftong, lmalf. oa. Den förra, svagare komponenten 
markeras inte i uppteckningarna, men för den senare anges ibland halvlängd. 
Samma diftong finner vii ord med urspr. långt a, t.ex. Mat 'båt'. 

"Nargösvenskan går egna vägar, ofta högsvenskans" (Tiberg 1962 s. 44). Exem-
pel på detta är att målet i de flesta fall har kort stamvokal i de aktuella orden. 
Anmärkningsvärda är också formerna fåll och håll med å-vokal och assimilerat Id. 

Avvikelser från det här skisserade mönstret redovisas för varje enskilt ord. 
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3.2. Kommentar till a/d-orden 

3.2.1. Fåll (karta 1) 
Sverige 
Trots att beläggen är ovanligt få, kan Skåneprofilen (se avsn. 3.1.1) tydligt skönjas 
på kartan. Detsamma gäller det sydsvenska diftongområdet (se avsn. 3.1.2). Norr 
om detta vidtar det stora å-området (se avsn. 3.1.3), vilket här omfattar Halland, 
Småland, Öland, södra hälften av Bohuslän, hela Västergötland, Östergötland och 
Närke samt västra Södermanland (från östra delen saknas belägg), östra Värmland 
och huvuddelen av Västmanland. 

Norra hälften av Bohuslän domineras av formen fall, men även en del 8-former 
har registrerats. De flesta av dessa uppträder dock vid sidan av a-former. Vidare 
finns tre belägg på ett uttal med långt a, alltså fäl (se avsn. 3.1.5), nämligen från Bro 
sn i Stångenäs hd, Fiskebäckskils sn i Orusts v. hd samt från Foss sn i Tunge hd. 
Från Stenkyrka sn i Tjörns hd är formen fal upptecknad, för övrigt det enda beläg-
get på detta ord från häradet i fråga. 

Även Dalsland uppvisar spridda 8-former, men här påträffas samtliga belägg i 
socknar belägna nära Vänerns strand. För övrigt är fall allenarådande. Tillsammans 
utgör Dalsland, norra Bohuslän samt västra och norra Värmland ett väl avgränsat 
västligt område med a-former. 

Östra Värmland tillhör, som nämnts, å-området. I sydvästra delen av landskapet 
finns ett sammanhängande område, bestående av Näs och Grums hdr samt delvis 
Gillbergs hd, där den vanliga formen är fall. Denna är även belagd från Nyeds sn 
och hd och Övre Ulleruds sn i Kils hd samt från S. Finnskoga sn i Älvdals hd. De 
båda sydliga beläggen bör sannolikt ses i samband med a-området i sydväst, medan 
det från S. Finnskoga långt i norr förefaller helt isolerat bland de omgivande a-for-
merna. Enligt Brobergs beskrivning av målet i denna socken är detta emellertid pre-
cis vad man har att vänta sig. "Man har genomgående slutet a [a eller snarast a] 
även i ord som batt band (ipf. till bitte binda), fanns fanns, hatt hatt, kanne kanna, 
kannt kant, skafft skaft" (Broberg 1973 s. 78). Broberg påpekar också att dialekten i 
S. Finnskoga sn inte är svensk utan "finnbygdsvarianten av norskt solörmål" (a.st.). 

I Västmanland råder å-formerna, utom längst i nordväst. Från Ljusnarsbergs sn 
uppges nämligen uttalen fall och fwIl. 

För Upplands del är materialmängden tyvärr helt otillräcklig för att kunna ge en 
tillförlitlig kartbild. Min tolkning är likväl att beläggen på fall och f,x11 represente-
rar det genuina dialektuttalet, medan å-formerna beror på riksspråkspåverkan. 

I Dalabergslagen dominerar formen fåll. Denna är dock av yngre datum och 
beror enligt Envall (1930-47 s. 154) på "inflytande ej blott från riksspråket, utan 
även från angränsande dialekter". Där det äldre målet bevarats finner vii stället for-
men fall eller fall, i gränsområdet mot dalmålenfwIl. Den sistnämnda formen före-
kommer för övrigt i hela Nedansiljan. 

Från Ovansiljan uppges följande former: fold i Våmhus och Älvdalen, fåld i 
Mora, Sollerön och Venjan samt f8/d i Ore och Orsa. 

Även Västerdalarna uppvisar en rad olika former: Lima och Transtrand har f81, 
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Malungfäl och Äppelbo fall. Järna sn har, liksom det angränsande Nedansiljan, for-
men feel!. Denna påträffas även i Säma sn. Jfr HÅLLA och KALL. 

Gästrildand har a-former av olika nyanser. Enligt Lindkvist (1943 s. 40) är a-lju-
den i gästrikemålen, både det långa och det korta, i allmänhet mera slutna än i riks-
språket. "Ett kort a-ljud, som något så när motsvarar riksspråkets, synes före-
komma egentligen endast i Åm[ot] Hi[lle]-He[desunda] År[sunda]", säger han. I 
materialet finns uppteckningar innehållande lmalf. a, a och a. 

I Hälsingland dominerar formen fall. Mellersta delen uppvisar dock några 
spridda belägg på fåll. 

Även Medelpad har a-form, utom (Indals-)Liden1  och Holm. Från dessa båda 
socknar uppges i stället a-form (lmalt'. a3). 

I det härjedalska materialet är ordet sparsamt belagt. Lillhärdal och Tännäs har 
fald, Älvros fall. Hede avviker med formen flad. 

Också från Jämtland är beläggen få. Om något mönster kan urskiljas över huvud 
taget så är det väl att socknarna runt Storsjöns södra del har formen fall medan de 
som ligger väster och nordost om sjön har fåll. Från Ragunda sn längst i öster upp-
ges formen f811. 

Ångermanland visar på kartan upp det mönster som är gemensamt för alla ald-
orden i min undersökning, nämligen att västra delen av landskapet har å-form 
medan östra delen i huvudsak har a-form (se avsn. 3.1.6). Bland de senare påträffas 
även ett antal belägg på fw11. 

I Västerbotten förekommer formerna fall och fall om varandra utan klart skönj-
bara samband. Avvikande är Nysätra sn med fåll. 

Norrbottenssocknarna har alla formen fål (se avsn. 3.1.7). 
För Lapplands del ger materialet ett mycket splittrat intryck med belägg på såväl 

fåll som fall. Man kan dock lägga märke till att socknarna längs Umeälven, Lyck-
sele och Stensele, har formen fall. Från Vilhelmina sn uppges fx11 och från Risbäck 
(Dorotea sn) fall (lmalf. ay). 

Finland 
I Österbotten och Satakunda fördelar sig formerna fäld och fald helt i enlighet med 
det ovan (avsn. 3.1.8) beskrivna mönstret. 

Från Åland är ordet endast sparsamt belagt. Från Kumlinge och Kökar uppges 
formen fäld, från Brändöfald. Västra Åland uppvisar ett par belägg på formen fåll, 
vilken sannolikt beror på högsvenskt inflytande. 

Hela Åboland har formen fäld, men Nagu har även fald (se avsn. 3.1.8). 
Västra och mellersta Nyland har formen fald eller fall, medan östra Nyland har 

fåld. Från vitt skilda håll uppges även å-former, fåld eller fåll (se avsn. 3.1.8). 

Estland 
Rågöarna och Vippal har formen fald, medan Nuckö, Ormsö och Dagö har fedd. 
Från Nargö uppges fåll, tydligen en form som inlånats från högsvenskan (se avsn. 
3.1.9). Gammalsvenskby har, liksom Dagö,fåld. Runö har fald. 

i  Indals-Lidens sn heter sedan 1936 Liden. 
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3.2.2. Gall (karta 2) 

Sverige 
Skåneprofilen och diftongområdet ser ut som de brukar (se avsn. 3.1.1 och 3.1.2), 
såvitt man kan bedöma av det något ojämnt fördelade materialet. 

Småland har sin karakteristiska kartbild med diftongområdet i söder och å-for-
mer för övrigt. I fråga om just detta ord företer dock materialet en lika svårförklar-
lig som intressant avvikelse, nämligen fyra belägg på formen 01. Dessa är uppteck-
nade, av olika upptecknare, i Pjätteryds och Traryds snr i Sunnerbo hd, Urshults sn 
i Kinnevalds hd samt Vissefjärda sn i S. Möre hd. Tillsammans med ett femte 
belägg från Eringsboda sn i Medelstads hd i Blekinge formar de på kartan liksom 
en sträng längs Smålands södra gräns. 

Det stora å-området (se avsn. 3.1.3) omfattar här Halland, Småland, Öland, 
Östergötland, Närke, västligaste Södermanland, östligaste Värmland, sydligaste 
Bohuslän samt hela Västergötland utom ett område i nordväst. Det sistnämnda bil-
dar, tillsammans med huvuddelen av Bohuslän och Dalsland, ett område där formen 
g811 är allmän. 

I Svealand är det glest mellan beläggen, men i gengäld är de entydiga. I Värm-
land, Västmanland, Södermanland och Uppland är nämligen gall den helt domine-
rande formen. Undantag är de ovan nämnda utkanterna av det stora å-området. Från 
tre uppländska kustsocknar, bl.a. från Vätö, finns också belägg på formen gall. För 
Vätömålets del är denna förutsägbar utifrån Schagerströms (1882 s. 10) upplysning 
att x regelbundet motsvarar riksspråkets korta a före 1. 

I Dalarna är GALL endast sparsamt belagt. De belägg som finns är koncentre-
rade till Nedansiljan och Västerdalarna, med undantag av St. Tuna sn i Dalabergsla-
gen. Från Malungs sn uppges formen gall, från alla övriga gall. 

Gästrikland, Hälsingland och Medelpad har i huvudsak formen gall. 
I Härjedalen finns ordet belagt endast från Hede och Älvros snr, i båda fallen 

med formen g.11. 
För Jämtlands del är materialet rätt magert, men av kartan kan dock utläsas att 

socknarna närmast öster och nordost om Storsjön har formen gåll, medan de vid 
sjöns södra del har gall eller gall. Ragunda sn har å-form, liksom den angränsande 
delen av Ångermanland, medan Ströms och Hammerdals snr har a- resp. a-form. 

I likhet med övriga a/d-ord har GALL i huvudsak å-form i västra Ångermanland, 
a-form i östra (se avsn. 3.1.6). 

Västerbotten har på de flesta håll formen gall, men även gall förekommer. 
I Norrbotten möter formen gal (se avsn. 3.1.7). Från Överkalix sn saknas dock 

belägg. 
Från Lappland finns ett fåtal belägg med vokalnyanser från a till x. 

Finland 
Österbotten har formen gäld i söder och gald eller gall i norr (se avsn. 3.1.8). 

Västra Åland har både gäld(är) och gald(är) eller gall, medan östra delen företer 
endast långvokaliska former. 
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Åboland har former med långt a. Houtskär avviker dock med formen göldär (i 
FO go:ldär). 

Västra och mellersta Nyland har i huvudsak formen gald(är), medan östra 
Nyland har former med långt a, gäld(är) och gäl. 

Estland 
Nargö, Rågöarna och Vippal har formen gäld(är). Nuckö, Odensholm, Ormsö och 
Dagö samt Gammalsvenskby har alla gåld. Runö har som vanligt diftong: eald (se 
avsn. 3.1.9). 

3.2.3. Hålla (karta 3) 
Sverige 
Eftersom materialtillgången för verbet HÅLLA är mycket god, framträder både 
Skåneprofilen och det sydsvenska diftongområdet (se avsn. 3.1.1 och 3.1.2) ovan-
ligt tydligt på kartan. 

Ett sammanhängande område med å-former sträcker sig över Småland, södra 
hälften av Halland, sydöstra Västergötland, hela Öland, Östergötland, Närke, 
Södermanland, Västmanland, Uppland och Gästrikland samt en stor del av Dala-
bergslagen (jfr ovan avsn. 3.1.3). Om man delar in Götaland och Svealand i en väst-
lig och en östlig hälft, finner man således att den senare nästan helt täcks av å-for-
merna. 

I den västra hälften är det i stället 8-formerna som dominerar. Deras utbrednings-
område omfattar norra Halland, större delen av Västergötland, hela Bohuslän och 
Dalsland samt södra och mellersta Värmland. 

Om vi begränsar synfältet till Västergötland, finner vi att å-formerna där uppträ-
der i tre tydliga koncentrationer: 1) större delen av Kinds hd, utom några socknar 
längst i norr och öster, 2) södra Vartofta hd samt ett par socknar i norra Redvägs hd, 
3) sydvästra delen av Vadsbo hd och några angränsande socknar i Kinne hd. De två 
första grupperna hänger naturligt samman med å-formerna i Småland. Den tredje 
koncentrationen ter sig däremot egendomlig, eftersom den ju inte har direkt kontakt 
med något annat å-område. Samma mönster återkommer i två av de övriga ald-
orden, nämligen VÅLLA och ÅLDER. Förklaringen är att "V ad sb o-målet 
[...]kännetecknas genom frånvaron av 8"(Ekblom 1916 s. 27). 
Inom det aktuella området har fsv. kort o och u sammanfallit i ett å-ljud (Götlind 
1940-41:A s. 155 f.; jfr även Götlind 1940-41:B karta 34 hål, 35 kol och 36 skott). 

I norra Värmland dominerar den apokoperade formen haall. Vid gränsen mot 8-
området i söder förekommer emellertid i flera fall haall och h88/1 jämsides. På mot-
svarande sätt förekommer å-former vid sidan av 8-former i norra delen av Färnebo 
hd, som ju gränsar till det stora å-området i öster. 

Större delen av Dalabergslagen har formen hålla o.d. "I vissa ord, som i riks-
språket ha å-ljud", har nämligen å-formen segrat helt även i äldre dalabergslagsmål 
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(Envall 1930-47 s. 153); enligt Envall (a.st.) förekommer skriftformen holdi redan 
i Dalalagen. I västra delen av området, liksom i angränsande delar av Nedansiljan, 
påträffas även h8lla o.d. Från Säfsnäs sn uppges däremot 

Nedansiljan har på de flesta håll a?-form, med eller utan h-bortfall. 
Ore och Orsa har 8-former, h8Ida resp. sida. Från Venjan finns endast hålda 

belagt, men Älvdalen, Våmhus, Mora och Sollerön uppvisar alla dubbelformer, 
ålda jämte olda; detta torde i de flesta fall bero på olika praxis hos upptecknarna (se 
avsn. 1.6). 

Inom Västerdalarna ryms flera olika former och dessa fördelar sig på delvis 
samma sätt som hos FÅLL och KALL. Lima och Transtrand hg även här former 
med långt 8, således hela, och Malung har långt a i håla. Denna form uppges också 
från Äppelbo vid sidan av hall (belagt endast i apokoperad form). I Nås sn före-
kommer såväl halla som h8//x. Järna och Floda snr har, liksom Nedansiljan, 
form. 

Från Särna uppges formen halle. 
Härjedalen uppvisar en ganska brokig kartbild utan några uppenbara mönster. 

Man kan dock notera att formen h8Ide finns belagd från fem socknar av sju, nämli-
gen från Hede, Linsell, Sveg, Tännäs och Älvros. Från Hede och Älvros uppges 
därjämte halde resp. hwIlx. Den förra formen är också belagd från Lillhärdals sn, 
den senare från Vemdalens sn. Storsjö sn längst i norr har formen håld. 

I Hälsingland är h8lla den mest utbredda formen. Enligt Vestlund (1923-47 s. 
104) har den, åtminstone vad beträffar Färilamålet, uppkommit i sen tid genom en 
substitution. "Rspr. korta å-ljud motsvaras ju i regel av dialektens 8, t.ex. fskk 
'folk', kssta 'kosta', ock följaktligen bör rspr. hålla i dialektal förklädnad uppträda 
som hala." Det är emellertid svårt att förstå varför ett så frekvent och vardagligt ord 
som HÅLLA skulle bli föremål för en sådan substitution (jfr FÅLL, VÅLLA och 
ÅLDER). 

Målen i Delsbo, Ljusdals och Bjuråkers snr kontrasterar mot de omgivande 
målen genom att bibehålla den ålderdomliga formen halla. Från Bergsjö sn uppges 
formen hallw vid sidan av h8lla. Forsa sn har däremot hålla. 

Medelpad har också mestadels 8-form, vilket av Vestlund (a.a. s. 105) förklaras 
på samma sätt som i fråga om Hälsingland. "Samma substitution äger rum även i 
mp. Rspr:s korta å-ljud ersättes konsekvent med 8, t.ex. dåktor 'doktor', galkifcer 
'galoscher'. Rspr. hålla o.s.v. bör alltså även få 8." Från Holms och (Indals-)Lidens 
snr uppges formen hallå (lmalt'. co), vilket stämmer med Vestlunds (a.a. s. 105) upp-
lysning att målen här "ej äga ljudet 8, utan i stället co". Detta ljud ersätter enligt 
Vestlund kort å-ljud i riksspråksord som t.ex. dcbktor 'doktor'. "Att äldre a framför 
urspr. Id skulle i mp. ha förlängts ock övergått till a, samt att detta vid förkortning 
skulle ha gett upphov till ~ock formen holce m.fl. sålunda uppkommit, kan knap-
past antagas" (Vestlund a.st.). 

Vestlunds substitutionsteori förefaller enligt min mening lika osannolik som för-
klaring till de medelpadska formerna som till de hälsingska. 

På de flesta håll i Jämtland möter formen hååll eller hålle. Längst i söder, i 
Bergs, Bodsjö och Revsunds snr, påträffas dock 8-former. Formen h8lle finns också 
belagd från Ragunda sn, vid sidan av hålle, som är den vanliga formen i östra delen 
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av landskapet. Från Ströms och Hammerdals snr uppges haall, från den sistnämnda 
även haall. 

Eftersom HÅLLA-materialet är ovanligt rikt, kan vi på kartan tydligt se hur 
Ångermanland delar sig i ett västligt å-område och ett östligt a-område (jfr avsn. 
3.1.6). Det förra sträcker sig från Tåsjö sn längst upp i nordväst längs hela gränsen 
mot Jämtland och Medelpad ända ner till kusten. Det senare omfattar hela östra 
hälften av landskapet räknat från och med Ångermanälvens mynning. 

I sin utredning om medelpadskan gör Vestlund (1923-47 s. 104) jämförelser 
med målen i "trakter av Åm. [Ångermanland], som ej äro alltför avlägsna ifrån 
Mp." och "trakter av Jtl. [Jämtland], som stöta intill Mp.", där äldre kort a övergår 
till "o el. likn." framför Il (ursprungligt eller uppkommet ur Id) och It. Vestlund 
antar att en utveckling av äldre kort a > a> co > o (>8) föreligger framför alla tre 
konsonantförbindelserna, alltså urspr. Id, Il och It. Detta är nämligen just den ljud-
skala inom vilken stamvokalen i de aktuella orden varierar. Enligt Vestlund (a.a. s. 
105) är det för övrigt sannolikt att dessa tendenser till förskjutning av vokalkvalite-
ten också har bidragit till den förut omtalade utvecklingen i de medelpadska målen. 
"Om någon tidig förlängning framför Id med därav följande ögg ä> å kan för åm. 
ock öjt. [östjämtskan] näppeligen bli tal", anser han (a.a. s. 104). 

Västerbotten bildar en fortsättning på Ångermanlands a-område men är mindre 
enhetligt än detta. När man betraktar kartbilden slås man framför allt av de många 
dubbelformerna. I flera fall är både haall och haall belagda från samma socken, 
varför båda har karterats. Från Holmön och Byske är endast hååll belagt. 

Hela Norrbotten har uttal med långt å: hål i Överkalix, annars hå& (se avsn. 
3.1.7). 

I Lappland möter på de flesta håll å-form. Endast från de sydligaste socknarna, 
Vilhelmina, Åsele och Fredrika, finns formen hall belagd. Malå och Risbäck (Doro-
tea sn) uppges ha haall resp. hall (i det senare fallet upptecknat med lmalf. co). 

Finland 
På grund av den goda materialtillgången framträder det österbottniska mönstret 
med långt a i söder och kort i norr (se avsn. 3.1.8) mycket tydligt på kartan. 

Åland har på de flesta håll den riksspråksanpassade formen håll(a); endast från 
Kökar uppges häld(a). 

Åboland har formen häld(a), men här och var även hald(a). Från Finnby uppges 
å-form, håll(a) eller håld(a). 

Östra Nyland har huvudsakligen formen häld(a). I västra och mellersta Nyland 
finner vi däremot mestadels å-former. 

Estland 
Rågöarna och Vippal har formen häld. Orrnsö, Dagö och Gammalsvenskby har som 
väntat håld, medan Nuckö och Odensholm uppges ha kortvokalisk form: håld (jfr 
avsn. 3.1.9). Nargömålets håll, med kort å och assimilerat id, ser ut att vara en hög-
språksanpassad form. Runö har Mald. 

98 



3.2.4. Kall (karta 4) 

Sverige 
Vid materialinsamlingen har jag av naturliga skäl till kartering upptagit endast 
utrumformer av ordet. Det har också visat sig att det på vissa håll finns markanta 
skillnader mellan stamvokalens utveckling i neutrumformen å ena sidan och i 
övriga grammatiska former å den andra. Detta gäller framför allt Sydsverige, när-
mare bestämt Skåne, Blekinge och södra Halland, samt vissa trakter i södra Små-
land. Denna vokalväxling vore väl värd en separat undersökning; här kan jag endast 
behandla den i yttersta korthet. 

För Skånes del kan sägas att kål i regel har neutrumformen kält och således lång 
vokal i båda formerna. Vid kåll förekommer däremot neutrumformer med såväl 
lång som kort vokal, alltså kält eller kallt. Visserligen finns också belägg på formen 
kållt, men vokalväxling tycks vara vanligast. Diftongformen kaull(år) har mycket 
ofta den monoftongiska neutrumformen kallt, någon gång även kållt. Några belägg 
finns också på former med diftong, alltså kaullt. 

För de övriga områdena med påvisad vokalväxling tycks gälla i stort sett samma 
regler som för Skåne. 

Jfr kvantitetsväxlingen kald : kält i norra Österbotten (nedan). 

Även i fråga om KALL är materialsituationen sådan, att kartan ger en klar bild av 
såväl Skåneprofilen som diftongområdet (se avsn. 3.1.1 och 3.1.2). 

Det stora å-området omfattar här endast Småland, Öland, södra och mellersta 
Halland samt huvuddelen av Västergötland och Östergötland (jfr avsn. 3.1.3). 
Norra Halland och västligaste Västergötland har i stället a-former och utgör därmed 
södra delen av ett större a-område som för övrigt i huvudsak består av Dalsland och 
större delen av Värmland. 

Götlind (1940-41:B karta 3) presenterar för Västergötland en detaljerad karta 
över de olika uttalsformerna hos KALL. 

Bohuslän har så gott som överallt formen kål(e) (se avsn. 3.1.5). Längs gränsen 
mot Dalsland och Västergötland finner vi dock uttal med kort stamvokal, alltså 
kall(e). Den långvokaliska formen är även belagd från några socknar i centrala 
Dalsland. 

Resten av Svealand, alltså Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland och 
östra Värmland, har huvudsakligen a-former. Från två uppländska kustsocknar, 
Vätö och Blidö, uppges formen kwller. 

Östergötlands två nordligaste socknar, Regna och Skedevi i Finspånga läns hd, 
tillhör också a-området. Hos alla andra ord i denna undersökning, förutom LAND, 
omfattas hela landskapet av det stora å-området. De a-former som för övrigt påträf-
fats är klara fall av riksspråkspåverkan och har därför uteslutits. 

Dalabergslagen har i sydöstra delen kall och kall, medan resten av området har 
k.11. Den sistnämnda formen är den enda förekommande i Nedansiljan. 

Ore och Orsa har formen ks/d, övriga Ovansiljan kold eller kåld. 
Västerdalarna uppvisar samma mönster som vi iakttagit hos FÅLL och delvis 
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hos HÅLLA, nämligen långt 8 i Lima och Transtrand, långt a i Malung, kort a i 
Äppelbo och för övrigt w liksom i Nedansiljan. 

Som nämnts strax ovan har gammalt a i några dalasocknar blivit 8: ksld i Ore 
och Orsa, kW i Lima och Transtrand. Detta är unikt, ty just i ordet KALL har a inte 
inom något annat svenskt dialektområde utvecklats till 8. Hos övriga ald-ord har ju 
denna utveckling ägt rum i betydligt större, om än varierande utsträckning. 

Från Säma och Idre snr uppges kall resp. kall. 
Det stora a-området i östra Svealand sträcker sig vidare norrut och omfattar hela 

Gästrikland, Hälsingland och Medelpad. I dessa landskap dominerar formen kall, 
men enstaka belägg på kall och k.xll finns också. 

I Härjedalen förefaller formen kald vara vanligast; den finns belagd från Hede, 
Lillhärdal, Tännäs, Linsell och Vemdalen. Från de båda sistnämnda socknarna upp-
ges även kald resp. kwId. Älvros har kwll. 

I Jämtland dominerar formen kåll i områdena närmast norr och nordväst om 
Storsjön. Den förekommer även längst i sydost, i anslutning till å-området i västra 
Ångermanland. Kring södra delen av sjön, liksom i landskapets norra del, tycks 
däremot kall och kall vara allmänna. 

Ångermanland har i vanlig ordning sitt å-område i väster (se avsn. 3.1.6). Från 
några socknar i sydligaste spetsen av detta område uppges dock formen kall (lmalt'. 
cp). I öster kan vi klart urskilja ett a-område av samma omfattning som beskrivs för 
ordet HÅLLA, men inslaget av formen kwll är rätt stort. 

Västerbotten har huvudsakligen formen kall. Undantag är bl.a. Burträsk, som 
regelmässigt uppvisar a-form i ord av denna typ. 

Norrbotten har överallt formen käl (se avsn. 3.1.7). 
Formen kall påträffas över hela Lappland. Från Risbäck (Dorotea sn) uppges 

dock kall (lmall*. a') och från Vilhelmina kw// vid sidan av kall. 

Finland 
Österbotten har som vanligt långt a i söder och kort a i norr (se avsn. 3.1.8), alltså 
käld resp. kald. Till den kortvokaliska formen hör ofta en långvokalisk neutrum-
form; vi finner således en växling kald: kält inom paradigmet. 

Östra Åland har formen käld(eir). Från västra Åland är ordet klent belagt och 
mest i neutrum sing. Ett undantag är formen kald(är) från Geta sn. 

Hela Åboland, även Nagu (Thurman 1929 s. 46), har formen käld(år). 
Östra Nyland har käld(år) och kål(är), medan västra Nyland mest har kald(år). 

Från mellersta Nyland saknas belägg. 

Estland 
Rågöarna och Vippal har käld(er) o.d., medan Nargö har kii/. Nuckö, Onnsö, 
Odensholm, Dagö och Gammalsvenskby har kåld(är) o.d. Runö har ealder. Jfr 
avsn. 3.1.9. 
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3.2.5. 011on (karta 5) 
Sverige 
Såsom begripligt är, förekommer ordet OLLON genuint endast inom ekens (Quer-
cus robur) naturliga utbredningsområde. En jämförelse mellan utbredningskartan 
hos Hultén (1971 s. 154), avbildad i fig. 1, och min språkliga karta visar att över-
ensstämmelsen dem emellan är mycket god. Inom de streckade områdena på Hul-
téns karta är eken allmän, medan prickarna markerar enstaka fyndorter (Hultén a.a. 
s.51*). 

Det bör påpekas att OLLON i Sydsverige har att konkurrera med synonymen 
akarn. 

Skåneprofilen känns igen (se avsn. 3.1.1), även om materialet på sina håll är spar-
samt. Också diftongområdet visar upp de bekanta konturerna (se avsn. 3.1.2). Norr 
om detta utbreder sig ett område med enbart å-former över Halland, Småland, 
Öland, Östergötland, Södermanland, Närke och huvuddelen av Västergötland (jfr 
avsn. 3.1.3). 

Fig. 1. Ekens utbredning i Norden. (Ur Hultén 1971 s. 154.) 
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En intressant avvikelse finner vi inom ett område i sydvästra Vadsbo hd i Väster-
götland som geografiskt väl sammanfaller med det förut (se ovan under HÅLLA) 
omtalade å-området. Här har stamvokalen emellertid inte utvecklats till å utan till o 

o), således olla, pl. oller. Götlind (1940-41 s. 190) menar att dessa former är 
svåra att förklara om man inte utgår från en form med Q, som i vissa ställningar 
regelbundet utvecklats till o i delar av landskapet (Götlind a.a. s. 189). Eftersom 
denna förklaring onekligen är långsökt, ställer sig Götlind också den berättigade 
frågan om vi här i själva verket har att göra med "en riksspråklig utläsningsform". 

Götlind (a.a. s. 190) anför ett fåtal belägg på o-form även från andra delar av 
Västergötland, nämligen från Gudhems och Vedens hdr. Några sådana har jag emel-
lertid inte påträffat i mitt material. 

Mitt bland å-formerna i Närke finner vi två belägg på a-former. Dessa är upp-
tecknade i de båda grannsocknarna Asker (all,x) och Sköllersta (ikalle 'ekollon') 
och bekräftas för den förstnämndas del av Borgström (1913 s. 18). 

För Bohuslän blir kartbilden något osäker, eftersom beläggen är ojämnt fördela-
de. Från Orust och från Tanums hd saknas helt material, men av omgivningen att 
döma ingår dessa områden i ett större västligt område med a-former. Enligt vad det 
befintliga materialet antyder, sträcker sig detta från Tjörn till Skee sn i Vette hd. Res-
ten av landskapet, alltså de östliga, nordligaste och sydligaste delarna, har huvudsak-
ligen 8-former. Till dessa ansluter sig hela Dalsland och sydvästra Värmland. 

Ekens nordgräns går genom södra Värmland. Inom detta randområde förekom-
mer därför, naturligt nog, en del så kallade urspårade former av ordet OLLON. 
Detta märks framför allt hos sms. EKOLLON, vilken har upptecknats i flera sär-
egna varianter: ekek8ller (pl.), ekeh811e, ekålderon, ekekolle. Dessa former, uppen-
bart urspårade, har jag inte tagit med vare sig i materialsamlingen eller på kartan. 
De tre beläggen på ollon o.d. bedömer jag däremot som gränsfall (i dubbel bemär-
kelse) och jag behåller dem för att illustrera urspårningen. 

De värmländska former som enligt min bedömning är uppkomna genom en 
regelbunden utveckling fördelar sig så att sydvästra delen av landskapet har 8-for-
mer, medan den sydöstra har å-former. Detta mönster — 8 i väster, å i öster — kan 
också iakttas på kartorna för HÅLLA, VÅLLA och ÅLDER. 

Om man så vill kan man säga att det ovan beskrivna å-området även omfattar 
Västmanland, Uppland och Gästrikland. Eftersom vi här befinner oss i utkanten av 
ordets utbredningsområde är det emellertid glest mellan beläggen. I Västmanland 
och framför allt i Uppland är å-formerna dessutom uppblandade med andra former, 
vilket ger en splittrad och svårbedömd kartbild. Det ser dock ut som om de avvi-
kande formerna ålå(n), ålån o.d. tillsammans bildar en sträng som i Västmanland 
går från Mälarens västra ände längs med sjön in i Uppland, där den fortsätter i en 
båge tvärsöver landskapet. När den når kusten breddas den och täcker en stor del av 
Roslagen, från Gräsö i norr till Frötuna i söder. 

Från Uppland finns också några spridda belägg på formen allå(n). 

Finland 
Beläggen är få och osäkra. Endast två av dem, i båda fallen med formen ållån, har 
jag funnit anledning att ta med på kartan, det ena från Föglö på östra Åland och det 
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andra från Bromarv i västra Nyland. Övriga belägg är urspårade former av liknande 
slag som förekommer i Sverige vid randen av ekens utbredningsområde, särskilt i 
södra Värmland: eikkållå, eikkåldå o.d. (FO har uppslagsordet ekkolla). 

Enligt Vendell (1884 s. 280) förekommer sms. eikållån allmänt i Nyland. 

Estland 
Tiberg, Estlandssvensk ordbok har ett fåtal tveksamma belägg: håld och aike(h)åld 
från Ormsö, ållo från Nargö samt '9ald och eikeleald från Runö. Eken uppges vara 
ovanlig eller obefintlig i de aktuella områdena. 

3.2.6. Vålla (karta 6) 

Sverige 
Vid första påseende förefaller måhända detta ord vara alltför riksspråksbetonat för 
att ge något av värde i en undersökning som denna. Så är emellertid alls inte fallet. 
Ordet är nämligen väl belagt i dialekterna, men det används där delvis med annan 
innebörd än i riksspråket. 

Den riksspråkliga betydelsen 'vara orsak till' är vanlig också i dialekterna, t.ex. i 
uttryck som det var han som vållade (alt. var vållande till) olyckan. Dialektalt före-
kommer även betydelsen 'bero på': det vållar torkan att skörden blev så dålig. En 
snarlik betydelse finner vi i det välbelagda uttrycket det vållar dig 'det är ditt fel, 
det är du som rår för det'. Något egendomlig men välbelagd är slutligen betydelsen 
'vara fatt med, fattas, stå på' o.d., t.ex. vad vållar (det) dig? 'hur är det fatt med dig, 
vad fattas dig?', vad är det som vållar? 'vad står på?'. 

I Skåne har verbet även använts som uttryck för vidskepliga föreställningar i 
samband med fosterskador o.d. Om ett barn föddes med något lyte eller skönhetsfel 
sades detta nämligen bero på att modern under graviditeten hade sett något "farligt" 
eller på ett eller annat sätt betett sig olämpligt. Man sade då att lytet var vållat. Om 
det lytta barnet kunde det t.ex. heta att han blev vållad sådan. 

Av Skåneprofilen (se avsn. 3.1.1) återstår på VÅLLA-kartan endast en liten del av 
diftongområdet längst i nordost. I resten av landskapet finner vii stället former vil-
kas vokalism är så avvikande att de knappast kan ha utvecklats ur ett ursprungligt 
kort a. Längst i söder, inom ett område som ungefärligen motsvarar Skåneprofilens 
å-område, möter formen volla (lmalf. o), norr därom vålla. Den sistnämnda påträf-
fas även i södra Halland och är den enda belagda i Listers hd i västra Blekinge. 

Wigforss (1913-18) är mig veterligt den ende som har försökt sig på att förklara 
dessa utvecklingar, dock uppenbarligen — att döma av att han inte säger något 
härom — utan att ha kunskap om företeelsens existens utanför södra Halland. 

Vad beträffar formen vålla antar Wigforss (a.a. s. 299 not 3) att "Pret.-formens 
vokal har inträngt i pres.". Det slutna u-ljudet i vålla skulle således ha utvecklats ur 
ett gammalt kort u; i fsv. löd ju verbets tema valda — valt el. vu/ti  — vu/tu — valdit. 
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Detta antagande förefaller mig plausibelt. Rimligen bör utvecklingen ha varit den-
samma i Skåne och Blekinge som i södra Halland. 

På kartan ger södra Halland ett ganska kaotiskt intryck med många olika former 
om varandra. Ändå härrör så gott som vartenda belägg här från en och samme upp-
tecknare, nämligen just Wigforss. 

Wigforss uppger infinitiven vålla från Hishults sn i Höks hd och från Breareds 
sn i Tönnersjö hd. Pres. part. willane har antecknats i Ö. Karups sn, Höks hd. 

En annan anmärkningsvärd form är vylla, belagd från Veinge och Tjärby snr i 
Höks hd samt från Enslövs sn i Tönnersjö hd. Wigforss (a.a. s. 69 anm. 5) förklarar 
den som "en analogibildning efter mönstret fsv. hylia : hulde, stypia : studde, rypia: 
ruddedlytia : jiutte, lykkia : lukte etc., varvid ipf. vulte utgjort likhetspunkten". Mot 
denna förklaring kan invändas att formen vylla i så fall borde ha undergått samma 
vidare utveckling som fsv. hylia etc. i de aktuella socknarna. Så är emellertid inte 
fallet. Fsv. hylia, styPia och ty& motsvaras nämligen i Veinge och Enslövs snr av 
hölja, stå(a) och råa (från Tjärby sn saknas belägg). Däremot är formerna hylla och 
nia belagda från Skrea sn i Årstads hd. 

Två belägg finns också på formen volla 	o), det ena från Enslövs sn i Tön- 
nersjö hd och det andra från Steninge sn i Halmstads hd. Om det förra uttalar sig 
Wigforss på följande obestämda sätt: "Ens. o kan väl komma av i> -ä, men väl 
också av ett is" (a.a. s. 299 not 3). 

Från Skummeslövs sn i Höks hd uppger Wigforss formen valla (a.a. s. 230), 
dock utan någon kommentar. I samma socken har han även registrerat formen vålla. 
Som framgår av kartan dyker denna upp här och där i södra Halland, oftast vid 
sidan av någon annan form. I norra delen av landskapet ser den däremot, såvitt man 
kan utläsa av det ganska tunna materialet, ut att vara den enda förekommande for-
men. 

Som avrundning på redogörelsen för VÅLLA i södra Halland tycks det mig 
lämpligt att citera följande rader ur inledningen till Wigforss' arbete (s. VIII): "Vad 
det av mig själv insamlade materialet beträffar, lider det av åtskilliga svagheter, 
som här böra påpekas. Bristerna i fråga om iakttagelsernas skärpa äro säkerligen 
icke små. När det som här gäller en historisk framställning av dialekternas utveck- 
ling, kan man nog i många fall hålla till godo med tämligen grova distinktioner, 
men på åtskilliga punkter skulle utan tvivel ett skarpare isärhållande av ljudnyan-
serna kunnat klarlägga regelbundenheter, där jag nu måst konstatera kaos. [---] 
Något enhetligt sydhalländskt mål existerar icke." Av någon anledning är det tydli-
gen så, att just VÅLLA mer än något annat av de här behandlade orden präglas av 
denna oreda. 

Utanför vålla-området ser det sydsvenska diftongområdet ut ungefär som det 
brukar (se avsn. 3.1.2). 

Norra Halland, Småland utom diftongområdet, sydöstra Västergötland, Öland, 
Östergötland, Södermanland, Närke, västra Västmanland och det allra östligaste 
hörnet av Värmland bildar ett sammanhängande område med å-former (jfr avsn. 
3.1.3). 

I väster utbreder sig ett stort 8-område som omfattar större delen av Västergöt-
land, hela Bohuslän och Dalsland samt huvuddelen av Värmland. 
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För Västergötlands del ser kartbilden nästan exakt likadan ut som på HÅLLA-
kartan. En skillnad är dock att å-former hos VÅLLA är belagda även från några 
socknar i södra Marks hd. Dessa knyter naturligt an till å-formerna i norra Halland. 
För ordet HÅLLA gäller tvärtom att det har formen h8lla såväl i Marks hd som i 
norra Halland. 

I sydvästra Värmland är ordet väl belagt i formen v811e. För resten av landskapet 
är beläggtätheten betydligt lägre, men 8-former tycks förekomma överallt utom i ett 
par mindre områden. Tre till varandra gränsande socknar i nordligaste Fryksdals hd, 
nämligen Lekvattnet, Vitsand och Östmark, har formen vaall. Denna är också 
belagd, vid sidan av v8811, från Sunne sn i samma hd och från Dalby sn i Älvdals hd. 
Värt att notera är att a-formen i Dalbyordboken uppges vara ett äldre uttal. Formen 
vålle anträffas i Karlskoga sn och hd och, jämte v811e, i Nysunds sn i Edsbergs hd. 

Uppland och östra Västmanland bildar ett område med i huvudsak a-former. 
Belägg på å-former finns från Adelsö och Munsö i Mälaren, alltså helt nära å-områ-
det Södermanland, samt från Gräsö. På Vätö uppges ordet ha te-form. 

Som framgår av kartan har en del av Dalabergslagen å-form; enligt Envall 
(1930-47 s. 153 f.) tillhör nämligen även VÅLLA de ord i vilka å är "på fram- 
marsch i yngre språk" (jfr FÅLL och HÅLLA). Formen vålla o.d är således inte 
genuin i området, men som Envall (a.a. s. 154) påpekar behöver den inte nödvän-
digtvis vara ett lån från riksspråket utan kan lika gärna härröra från dialekter i 
angränsande landskap. Jag har därför valt att redovisa allt material. De belägg som 
återspeglar ett mera ursprungligt tillstånd visar former med x, a och a 

I Nedansiljan finner vi mestadels w-form, men även ett par belägg på å-form; 
dessa bör sannolikt bedömas på samma sätt som å-beläggen från Dalabergslagen. 

Orsa har formen w811a, medan Mora, Sollerön och Venjan har wålda. 
I Älvdalens och Våmhus snr möter den säregna formen o811a (o81da) o.d. Den 

uddljudande diftongen o8  (lmalf. ue o.d.) har förklarats på olika sätt. Enligt Levan- 
der (1925 s. 112 f.) har forndalskt wå i vissa ord utvecklats till wö och vidare till vii 
eller ö. I Älvdalens och Våmhus snr samt i Bonäs by (Mora sn) har detta långa ö 
sedan i vanlig ordning diftongerats till åå ri8 (Levander a.a. s. 153).1  I annat sam-
manhang säger Levander (1928 s. 103) att w framför å "säkerligen redan mycket 
tidigt" har fallit i samband med utveckling av den nämnda diftongen. 

Björklund (1956 s. 87 f.) är av en annan uppfattning. Hans granskning av Älv-
dalsmålet i Prytz' Comoedia om Konung Gustaf Then Första från 1622 visar nämli- 
gen att något tidigt bortfall av w inte tycks ha ägt rum. "Bilabialt uttal av w (när- 
mast på engelskt vis) är väl känt i nutida Älvdalsmålet. Detta vokalliknande w, när-
mast likt ett u med o-klang, har tillsammans med å (< å) kunnat bilda en diftong oå 

öå. Denna diftong har vid mitten av 1600-talet kunnat ansluta sig till den ur ö 
uppkomna diftongen uo (— uå uö). Utvecklingen wå wa > lto> åö förutsätter 

1  Observera att den grova beteckningen i detta referat är Levanders. 
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emellertid ett tillbakadragande av trycket från senare komponenten i diftongen till 
den förra." Som Björklund påpekar har Älvdalsmålet fallande diftonger. 

I Västerdalarna möter överallt kortvokaliska former (jfr FÅLL, HÅLLA och 
KALL). Lima—Transtrand och Malung har v811a resp. valla. Från Malung uppges 
därjämte v811a. Äppelbo har a-form medan övriga socknar i nedre Västerdalarna har 
w-form. 

Belägg saknas från Särna och Idre snr. 
För Norrlands del ter sig materialet betydligt mera osäkert och svårbedömt än 

fallet är med resten av Sverige. De många å-beläggen i Gästrikland, Hälsingland 
och Västerbotten väcker misstankar om riksspråkspåverkan. Om detta är det emel-
lertid svårt att veta något bestämt, eftersom uppteckningarna från just dessa områ-
den erbjuder föga av betydelseangivelser och språkprov. Man kan t.ex. inte utesluta 
möjligheten att å-kvaliteten i vissa fall uppkommit genom labialiserande inverkan 
från den föregående konsonanten, alltså v. Jag har funnit det vara hederligast att 
kartera hela materialet och betona att det delvis är osäkert. 

I Gästrikland påträffas formen vålla o.d. överallt. Från Hedesunda sn vid grän-
sen mot Uppland uppges även valla. Längst i norr, i Hamrånge sn, finner vi formen 
vall, som uppges vara av äldre datum. 

Hälsingland uppvisar formen valla i några nära varandra belägna socknar i norr, 
nämligen Ljusdal, Delsbo och Bergsjö. För övrigt finns i materialet endast ett par 
spridda a-belägg i söder. I resten av landskapet möter en blandning av former med 
å och 8, i några fall t.o.m. u. Kartbilden visar en splittring eller variationsrikedom 
som är förbryllande. Det ligger onekligen nära till hands att anta att de sistnämnda 
formerna är unga bildningar som överlagrat ett äldre tillstånd där a-form varit all-
män inom hela området (jfr FÅLL, HÅLLA och ÅLDER). 

Från Härjedalen finns endast en form belagd, nämligen v81de. 
Det medelpadska materialet är mycket knappt. Formen v811e är belagd från tre 

socknar i västra delen av landskapet, nämligen Torp, Borgsjö och Haverö. Östra 
delen representeras av ett enda belägg från Selånger, varifrån formen vulle uppges. 

I Jämtland är ordet belagt huvudsakligen från socknarna runt Storsjön och där i 
formen våå//. En å-form, vålle, uppges även från Ragunda sn vid gränsen mot 
Ångermanland. Från Revsunds sn är en a-form (lmalf. v) belagd, men bara i parti- 
cipformen vallene. 

Trots materialets knapphet kan Ångermanlands för ald-orden typiska kartbild 
urskiljas: å-området (här antytt genom ett enda belägg från Resele sn) och a-områ-
det i öster (jfr avsn. 3.1.6). Från Nordingrå sn uppges formen valle. 

Som tidigare nämnts är det vanskligt att avgöra huruvida den västerbottniska 
formen våå// är genuin eller i själva verket ett riksspråkslån med dialektanpassat 
uttal. Den är belagd från Burträsks, Norsjö och Nysätra snr samt, vid sidan av vaall, 
från Degerfors. Formen vaall uppges också från Skellefteå och Lövångers snr. 

I Norrbotten möter formen vål i Överkalix sn, annars våå/ (se avsn. 3.1.7). Det 
bör dock noteras att flera socknar, särskilt i södra delen av landskapet, inte alls är 
representerade i materialet. 

Det enda lappländska belägg jag kunnat finna härrör från Sorsele sn: vå//. 
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Finland 
Verbet är belagt från en handfull orter i Österbotten, på Åland och i Åboland. Samt-
liga belägg visar å-form med assimilerat Id och de flesta ingår i språkprov som åter-
ger talesätt och stelnade uttryck; uppenbarligen är VÅLLA inte genuint i dessa 
trakter (jfr avsn. 3.1.8). Från Nyland saknas belägg. 

Estland 
Belägg saknas. 

3.2.7. Ålder (karta 7) 

Sverige 
Man skulle vänta sig att ÅLDER i Sydskåne hade formen *åler, men så är inte fal-
let. I stället heter det nämligen aller, liksom i danskan. Området för detta uttal är 
något större än Skåneprofilens å-område brukar vara, vilket gör att bältet med kort 
å är smalare än vanligt (jfr avsn. 3.1.1). 

Formen aller uppträder även i två mindre koncentrationer på andra håll i Syd-
sverige. I östra Blekinge är den belagd från fem geografiskt sammanhängande 
socknar, nämligen Fridlev stad och Sillhövda i Medelstads hd samt Augerum, Lösen 
och Rödeby i Östra hd. Detta område fortsätter in i Småland, där a-former uppteck-
nats i Gullabo, Vissefjärda och Karlslunda snr i S. Möre hd. Dessa åtta belägg (det 
åttonde har inte fått plats på kartan) formar liksom en kil som går från Blekinges 
kust rakt in i landet. 

Den andra koncentrationen finner vii norra Halland, närmare bestämt i de tre till 
varandra gränsande socknarna Frillesås, Landa och Ölmevalla i Fjäre hd. Även här 
kan man lägga märke till områdets karaktär av kil som går från kusten inåt landet. 

Huvuddelen av Halland, Småland utom diftongområdet (se avsn. 3.1.2), södra 
och sydöstra Västergötland, hela Öland, Östergötland, Närke, Södermanland, Upp-
land, Västmanland och Gästrikland samt östra Värmland och sydöstra Dalarna 
(hela Dalabergslagen och Nedansiljan) bildar tillsammans ett påfallande stort öst-
ligt å-område (jfr avsn. 3.1.3). I väster finner vii stället ett 8-område som omfattar 
större delen av Västergötland och Bohuslän, nordligaste Halland, hela Dalsland och 
sydvästra Värmland. 

Kartbilden för Västergötland överensstämmer i huvudsak med motsvarande för 
HÅLLA och VÅLLA. I södra delen av landskapet bildar å-formerna dock ett större 
och mera sammanhängande område än i fråga om de nämnda orden. Det omfattar 
hela Marks, Kinds och Redvägs hdr samt en stor del av Vartofta hd. 

I Bohuslän förekommer två olika former, aller och 811er. Den förra påträffas 
längst i norr och i de yttersta kustsocknarna. Längre inåt landet och i den sydligaste 
delen av landskapet är däremot den senare allenarådande. I en uppteckning från 
Valla sn i Tjörns hd uppges att 811er anses vara ett nyare uttal. Det ser alltså ut som 
om detta vore en nyhet som kommit österifrån och nästan helt trängt ut den gamla 
formen aller. 
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Sydvästra Värmland är, som ovan nämnts, en del av det stora västliga 8-området, 
medan östra delen av landskapet ansluter sig till å-området i öster. Norra delen har 
däremot huvudsakligen formen aller (beträffande a-formen i S. Finnskoga sn, se 
FÅLL). I en uppteckning från Sunne sn i Fryksdals hd uppger sagesmannen att 
aller är en äldre form som sedermera ersatts av 811er. 

Hela Dalabergslagen och Nedansiljan har, som framgått ovan, å-form; ÅLDER 
har tydligen i ännu högre grad än HÅLLA influerats av riksspråket och/eller omgi-
vande mål (Envall 1930-47 s. 153). 

Ovansiljan följer i huvudsak sitt vanliga a/d-mönster med 8-form i Ore och Orsa, 
å- eller o-form i övriga socknar. 

I Västerdalarna finner vi på de flesta håll formen 8/der. Malungs sn har dock 

Särna sn har 8-form, dock ej belagd i simplex. 
I norra Hälsingland möter den bekanta koncentrationen av a-former (jfr HÅLLA 

och VÅLLA), omfattande Bergsjö, Bjuråkers, Delsbo och Ljusdals snr. Utanför 
denna finns endast ett isolerat a-belägg från Ovanåkers sn. Resten av landskapet har 
en blandning av 8- och å-former. Hälften av å-beläggen står för övrigt vid sidan av 
ett 8-belägg. Denna brokiga kartbild ger anledning till samma reflexioner som fram-
ställts ovan beträffande VÅLLA. 

I Härjedalen är ordet belagt i bara fem socknar, men fornrikedomen tycks vara 
desto större. Från Hede sn finns belägg på inte mindre än tre olika uttalsformer, 
nämligen wIder, alder och 8Ider (uppgifterna om de båda sistnämnda av en och 
samme upptecknare, D. Strömbäck). Tännäs sn uppges ha två former, alder och 
ålder; den senare betecknas av S. Åsander som den riktiga (typordlista, ULMA 
803:7 § 302). I Vemdalens sn har både alder och 8lder upptecknats av J. Reitan (jfr 
Reitan 1930 s. 47). Linsells och Lillhärdals snr uppvisar däremot bara en form, 
.Ner. 

I Medelpad är ordet rätt klent belagt. Borgsjö, Selånger och Torp har 8-form. 
Från Haverö och Selångers snr uppges formen uller (ulder). 

Även beträffande Jämtland är materialtillgången knapp. Man kan dock se, att 
formen åller är vanligast, särskilt i trakterna kring Storsjön. Frostvikens sn i norr, 
Ströms sn i nordost och Revsunds sn i söder har formen aller. Från Hammerdals sn 
uppges aller. 

Ångermanland företer samma mönster som hos övriga ald-ord, alltså å-form i 
väster och a-form i öster (se avsn. 3.1.6). 

I Västerbotten har flertalet socknar a- eller a-form. Umeå och Holmöns snr har 
däremot å-form. 

Samtliga belägg från Norrbotten visar formen åller (ålder); ordet har alltså kort 
stamvokal, till skillnad från alla övriga a/d-ord (se avsn. 3.1.7). 

Lappland uppvisar endast å-form: åller (ålder). 

Finland 
I formen åldär är ordet tämligen väl belagt från alla delar av Svenskfinland. For-
men aldär däremot finns i FOreg endast från ett par socknar, nämligen från Pörtom 
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i Österbotten och Pargas i Åboland. Enligt Vendell (1884 s. 2; uppgiften hämtad 
från Rietz s. 5b) förekommer aldär dock allmänt i Nyland. 

Av språkproven att döma förekommer ÅLDER företrädesvis i mer eller mindre 
fasta uttryck och vändningar. Detta kan vara förklaringen till att högspråksformen 
är så dominerande i materialet (jfr avsn. 3.1.8). 

Estland 
Nuckö, Ormsö och Lilla Rågö har formen aldor o.d., märk väl med kort a. Från 
Stora Rågö uppges däremot åldär, vilket sannolikt är en yngre form. Även Garn-
malsvenskby uppvisar i detta ord kort å-vokal, således åldär. Jfr avsn. 3.1.9. 

3.2.8. Sammanfattning 
Vid en jämförelse mellan kartorna för a/d-orden konstaterar man snart att kartbil-
den varierar mycket från ord till ord. De största regelbundenheterna finner vii Syd-
sverige, Östergötland, på Gotland, i Dalarna, Jämtland, Ångermanland och Norr-
botten samt i Finland och Estland. I övriga delar av språkområdet uppvisar snart 
sagt varje ord sin egen individuella kartbild. 

Sydsverige kan grovt sammanfattas som Skåneprofilen och det sydsvenska dif-
tongområdet (beskrivna i avsn. 3.1.1 och 3.1.2). Dessa två storheter förefaller vara 
helt konstanta, utom beträffande VÅLLA och ÅLDER. Hos dessa ord rubbas det 
fasta mönstret delvis av andra former, vålla (volla) resp. aller, vilka ser ut att ha 
brett ut sig över området från söder. 

Det stora å-områdets utbredning åt väster och norr varierar, som tidigare (avsn. 
3.1.3) nämnts, kraftigt. Som mest innefattar det i väster hela Västergötland och 
södra Bohuslän (FÅLL), i norr hela Dalabergslagen och Nedansiljan samt Gästrik-
land (ÅLDER). En faktor som bestämmer dess västgräns är naturligtvis det västliga 
8-områdets utbredning. Om man utgår ifrån att 8 här har utvecklats ur å, vilket 
mycket talar för (se vidare avsn. 4.2), kan man säga att 8 är en novation som i skif-
tande utsträckning har trängt ut å i a/d-orden. Sin största utbredning når 8-området 
hos verbet HÅLLA, där det omfattar hela Dalsland och Bohuslän, nästan hela 
Värmland och Västergötland samt norra hälften av Halland. En liknande men något 
mindre domän har det hos VÅLLA och ÅLDER. Hos FÅLL, GALL och OLLON 
är 8-formerna i huvudsak koncentrerade till Dalsland och Bohuslän och hos KALL 
saknas de helt. 

Här inställer sig en rad problem. Man kan t.ex. fråga sig varför det i Västergöt-
land heter Ula och v811a men ålla 'ollon', fåll och kåll men inte f811 och k8//. Förut-
sättningarna borde rimligen vara lika och såväl 811a som f8// förekommer ju i Dals-
land och Bohuslän. 8-former av KALL finns däremot inte belagda över huvud taget, 
bortsett från fyra dalska belägg (se avsnitt 3.2.4). En annan intressant fråga är var-
för Värmland utom östra delen i flera fall uppvisar 8-former men aldrig några å-for-
mer — om nu de förra har utvecklats ur de senare? Beträffande ÅLDER uppges ju 
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från både Värmland och Bohuslän att 811er har ersatt en äldre form aller. 
Efter att ha konstaterat att de västsvenska 8-formerna når sin största utbredning 

hos HÅLLA, VÅLLA och ÅLDER, kan vi också se att detsamma gäller för 8-for-
merna i södra och mellersta Norrland. Det är nämligen just dessa ord som har 8-
form i Hälsingland och Medelpad, delvis också i Härjedalen. 

Ordet KALL avviker även på annat sätt än genom frånvaron av 8-former. Det är 
det enda av a/d-orden som i någon större utsträckning har a-former. För Västsveri-
ges del företer KALL en kartbild som snarast påminner om ett mönster som är van-
ligt hos and-orden, nämligen ett stort a-område omfattande norra Halland, västli-
gaste Västergötland, Dalsland och större delen av Värmland (se avsn. 3.3.1). 
Bohuslän har former med långt a, vilket även det ofta förekommer hos and-orden 
(se avsn. 3.1.5). 

Ytterligare en iakttagelse som kan göras är att det stora å-området (se avsn. 
3.1.3) når längst norrut hos de ord som i riksspråket har å, dvs. FÅLL, HÅLLA, 
OLLON, VÅLLA och ÅLDER. Omvänt når det mellansvenska a-området längst 
söderut hos de ord som i riksspråket har a, dvs. GALL och KALL. Tänkbart är väl 
således att å-vokalismen hos de aktuella orden på vissa håll beror på inflytande från 
riksspråket i sen tid. Det är dock inte lätt att inse varför just dessa ord skulle ha bli-
vit föremål för en sådan påverkan. 

Slutligen må påpekas att ordet ÅLDER överallt har former med kort vokal, såle-
des även inom de områden som hos övriga ald-ord vanligen har långvokaliska for-
mer, t.ex. i Norrbotten och Estland. 
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3.3. Allmänt om and-orden 
3.3.1. Två sydvästliga a-områden 
Gemensamt för samtliga undersökta and-ord med undantag av LAND är en kon-
centration av a-former i sydvästra Småland. Dessa påträffas huvudsakligen i Allbo 
och Sunnerbo hdr, men ofta även i angränsande delar av Västbo hd. Av kartorna 
framgår att detta område i fråga om flertalet ord förefaller isolerat, medan det i 
vissa fall tycks stå i förbindelse med a-formerna i Halland. Detta landskap har näm-
ligen alltid (utom betr. LAND) a-former i norra delen, men dessas utbredning åt 
söder varierar från ord till ord. 

Beträffande uppkomsten av dessa a-former skriver Benson (1965 s. 25) följande: 
"Die Entstehung des dunklen a-Lauts in den Wörtern hand und sand im nördlichen 
Halland ist noch nicht völlig erklärt worden. Was das sildwestliche Småland 
betrifft, ist es wa[h]rscheinlich dass der kurze, dunkle a-Monophthong durch Weg-
fall der letzteren Komponente eines Kurzdiphthongs entstanden ist." Det sist-
nämnda kan dock enligt min mening ifrågasättas, framför allt med hänsyn till att 
a/d-orden i motsvarande område varken har diftonger eller a-former. Som tidigare 
framhållits (ovan avsn. 3.1.2) har diftongformerna samma geografiska utbredning 
hos båda ordgrupperna. — Hedström (1932 s. XXXII° nöjer sig med att påpeka att a 
här är "sekundärt till å". 

För alla berörda ord gäller också att det halländska a-området får en fortsättning 
i sydvästra Västergötland. Detta västgötska område omfattar vanligen Askims, Ö. 
Hisings, Sävedals, Vättle och Bollebygds h& samt delar av Ale, Flundre, Kullings, 
Marks, Vedens och Väne hdr. 

Om vi jämför kartorna över and-orden med varandra, finner vi alltså på samtliga 
(utom på LAND-kartan) ett sammanhängande västligt a-område bestående av syd-
västra Västergötland och norra Halland. Hos flera av orden sträcker sig detta dess-
utom vidare norrut. Dessa olikheter kommer senare (avsn. 3.4) att behandlas för 
varje enskilt ord. 

3.3.2. Dalarna 
Flertalet and-ord uppvisar i Dalarna ett tämligen fast mönster i sin formflora. Jag 
finner det därför praktiskt att här ge en generell beskrivning av detta mönster och 
sedan hänvisa till denna i kommentarerna till de enskilda orden. Endast avvikelser 
kommer då att nämnas. 

För samtliga undersökta and-ord gäller att former med mer eller mindre slutet a 
förekommer nästan överallt. Vid bedömningen av dessa aktualiseras emellertid ett 
tidigare (avsn. 1.6) beskrivet problem som sammanhänger med mitt system för 
grov beteckning, nämligen att lmalf. a och a transkriberas a resp. a. Följaktligen 
redovisas de som olika ljud, trots att just i Dalarna i de flesta fall sannolikt samma 
kvalitet avses. Detta är naturligtvis mindre lyckligt, men som jag ser det är denna 
lösning ändå bättre än att i blindo göra lokala avsteg från huvudregeln. 
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Av ovanstående resonemang torde ha framgått att a i Dalarna vanligen avser 
lmalf. a. Undantag finns dock; i Våmhus och Äppelbo snr står a genomgående för 
lmalf. a. 

I Orsa sn avser a vanligen lmalf. 
Hos flera av and-orden framträder x-beläggen på kartan som ett pärlband av 

symboler tvärs över landskapet från Bingsjö kap. i nordöst till Säfsnäs sn i sydväst. 
Däremellan ligger Boda, Rättviks, Leksands och Nås snr. Annars förekommer &-
form endast i Säma och Idre snr. 

3.4. Kommentar till de enskilda and-orden 

3.4.1. And (karta 8) 

Sverige 
Enligt vedertagen uppfattning (se början av avsn. 1.2.1) har den förmodade vokal-
förlängningen inträtt endast under förutsättning att Id och nd m.fl. konsonantförbin-
delser varit ursprungliga och inte uppkomna genom synkope. Ordet AND borde 
alltså inte höra hit, eftersom det enligt de etymologiska handböckerna (se t.ex. Hell-
quist 1 s. 19) är att härleda ur ett germ. *anub-, motsvarande lat. anas. Min under-
sökning visar dock att stamvokalens utveckling hos detta ord i stort sett överens-
stämmer med de mönster som kan iakttas hos övriga and-ord. 

Skåneprofilen (se avsn. 3.1.1) störs här av att sydvästra hörnet av landskapet uppvi-
sar formen än i stället för det förväntade ån. Ingers (1939 s. 40, 42, 50) nämner 
denna avvikelse i sin avhandling om det sydvästskånska dialektområdet, dock utan 
att föreslå någon förklaring härtill. 

Diftongområdet har sin vanliga utbredning (se avsn. 3.1.2). 
Det sydvästsmåländska a-området har här direkt förbindelse med det halländska 

(se avsn. 3.3.1), vilket omfattar hela Halland utom Höks hd längst i söder. Tillsam- 
mans med sydvästra Västergötland bildar dessa ett sammanhängande, bågformat a- 
område. Detta skär till synes av å-området i södra Halland (med angränsande sock-
nar i Skåne och Småland) från det stora, centrala å-området, vilket består av de res- 
terande delarna av Småland och Västergötland, hela Öland, Östergötland och Närke 
samt västra Södermanland, västra Västmanland och östra Värmland (jfr avsn. 
3.1.3). 

Mitt antagande att hela Öland har å-former grundar sig på endast tre belägg. För 
övrigt består materialet av a-former, vilka av Lindroth (1926 s. 294) karakteriseras 
som riksspråkliga. Formen ånd betecknar han däremot som gammal, vilket möjli-
gen indikerar att just detta ord varit särskilt känsligt för riksspråkspåverkan. Såväl 
a/d-orden som and-orden, med undantag av LAND, har ju annars i regel å-former 
på Öland. 

Om vi åter riktar blicken mot väster ser vi att formen ann i sydvästra Västergöt- 
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land avlöses av det långvokaliska än vid gränsen mot Bohuslän. Denna form är för-
härskande i Bohuslän och Dalsland och täcker även större delen av Värmland (se 
avsn. 3.1.5 och 3.4.11). Från Nordmarks hd i väster saknas dock belägg. Däremot är 
formen ann upptecknad i Järnskogs och Skillingmarks snr i samma hd, vilka båda 
är belägna intill norska gränsen. 

I Dalby sn i Älvdals hd har ordet, enligt Dalbyordboken, den påfallande formen 
anner (bsg. annra, pl. ännrw, bpl. ännran), vilken också är den normala i sms., t.ex. 
annerong 'andunge'. Jag har bedömt denna form som alltför avvikande för att upp-
tas i materialsamlingen till min undersökning. 

Uppland, Gästrikland, sydöstra Dalabergslagen, östra Västmanland och östra 
Södermanland utgör ett sammanhängande område med i huvudsak a-former. Det 
bör dock påpekas att beläggen från östra Södermanland är mycket fåtaliga. Formen 
wnd är belagd från nordöstra Uppland, närmare bestämt från Gräsö och från Håll-
näs sn i Olands hd. 

I Dalarna är beläggen i huvudsak koncentrerade till Dalabergslagen och Nedan-
siljan; för övrigt finns bara enstaka här och där. Tydligt är i alla fall att formen ann 
(and) dominerar starkt. Jfr avsn. 3.3.2. 

Hälsingland och Medelpad har huvudsakligen formen ann, men ann påträffas 
också här och var. Från två socknar i södra Hälsingland, Alfta och Segersta, uppges 
överraskande formen än. 

Härjedalen har på de flesta håll formen ånd, vilken tyder på u-omljud (Widmark 
1959 s. 26) och motsvarar fvn. ond. Älvros sn har däremot den omljudslösa formen 
ann. 

I Jämtland möter formen ann, i ett par fall även ann. 
Beläggen från Ångermanland är få, men de olika formerna fördelar sig på kartan 

enligt det mönster som är gemensamt för flertalet undersökta and-ord (se avsn. 
3.1.6). Västra och södra delen av landskapet har nämligen a-form, medan nordöstra 
delen har en form med långt a. 

Västerbotten har mestadels formen ann. Från ett par socknar, bl.a. Burträsk, upp-
ges dock ann. Holmön har än, i likhet med nordöstra Ångermanland. 

Norrbotten följer helt det vanliga mönstret för and-orden (se avsn. 3.1.7). 
I Lappland påträffas ann eller ann överallt utom i Lycksele och Örträsks snr. 

Dessa har i stället formen än. 

Finland 
Materialet är relativt tunt, men formerna änd och and fördelar sig väsentligen i 
överensstämmelse med det ovan (avsn. 3.1.8) beskrivna mönstret. 

Estland 
Nuckö, Ormsö, Odensholm, Rågöarna, Dagö och Gammalsvenskby har alla formen 
änd. Från Runö uppges formen and, vilket väl tyder på att ordet inte är genuint där. 
Enligt Tiberg, Estlandssvensk ordbok är AND helt okänt i Nargösvenskan och det-
samma tycks gälla för Vippalmålet. Detta sägs bero på att ordet i dessa trakter har 
trängts ut av estniskans parta. Jfr avsn. 3.1.9. 
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3.4.2. Andas (karta 9) 

Sverige 
Som framgår av materialsamlingen förekommer verbet även utan -s. Eftersom 
denna ändelse inte har någon betydelse för vokalismen, har de två ordformerna i 
rubriken fått representeras av den med -s. 

Skåneprofilen och diftongområdet erbjuder inga överraskningar (se avsn. 3.1.1 och 
3.1.2). 

Norra Halland har endast a-former, medan södra delen företer en blandning av a-
och å-former. Här blottas emellertid en svaghet i mitt system för grov ljudbeteck-
ning. Bakom dessa sydliga a-former döljer sig nämligen oftast en uppteckning inne-
hållande landsmålstecknet co, alltså avseende ett ljud mellan a och å. Just i fråga 
om södra Halland, där tecknet används av flera upptecknare (bl.a. Wigforss), vore 
det sannolikt riktigare att klassificera beläggen som å-former. Detta antagande får 
enligt min mening stöd av det faktum att ev-beläggen hos de flesta av de undersökta 
orden är få och insprängda bland en majoritet av klara å-former. I dessa fall har jag 
funnit det lämpligt att utesluta dem på kartan. Beträffande ANDAS är detta emeller-
tid inte möjligt, eftersom en-formerna här av någon anledning överväger. För konse-
kvensens skull har jag valt att följa huvudprincipen (se ovan avsn. 1.6) och karterat 
dem som a-former. 

Det sydvästsmåländska a-området finner vi på dess vanliga plats (se avsn. 3.3.1), 
men mot bakgrund av det ovan sagda är det svårt att av kartan utläsa huruvida man 
bör räkna med någon utvecklingsmässig förbindelse med de halländska a-formerna 
eller inte. 

Sydligaste delen av Bohuslän hör till a-området, medan resten av landskapet har 
former med långt a, alltså åna o.d. (se an. 3.1.5). Däremot har Dalsland och 
Värmland i huvudsak former med kort a. 

På kartan ser vi nu att a-området (se avsn. 3.3.1) sträcker sig betydligt längre 
norrut än på AND-kartan. Området med långt a är här begränsat till norra och mel-
lersta Bohuslän, men enstaka sådana former påträffas även i perifera delar av Dals-
land och Värmland (jfr AND). 

Det sedvanliga å-området (se avsn. 3.1.3) omfattar här Småland, Öland, Väster-
götland, Östergötland och Närke samt västra Västmanland och östra Värmland. 
Södermanland har däremot, liksom Uppland och östra Västmanland, a-former. 

I Dalarna är ordet dåligt belagt. På de flesta håll möter former med a eller i några 
fall a. Från Leksands sn uppges dock w-form. Jfr avsn. 3.3.2. 

De få beläggen från Gästrikland har a- eller a-form, medan Hälsingland och Me-
delpad i huvudsak uppvisar a-form. 

I Härjedalen påträffas formen arme (ande) i Hede och Älvros, ende i Vemda-
len. 

Även från Jämtland är ordet sparsamt belagt. Formen aann dominerar i materia-
let. 

För Ångermanland är materialtillgången osedvanligt klen. Detta torde delvis 
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bero på att ANDAS här har haft konkurrens från ett annat verb med samma bety-
delse, nämligen jå. I en uppteckning från Anundsjö sn (E. Genberg 1967) uppges att 
detta ord fordom var det normala ordet för 'andas' men numera oftast ersätts av 
andes o.d. I denna betydelse är ordet belagt också från Arnäs sn. Övriga ångerman-
ländska belägg på jå har däremot betydelsen 'blåsa svagt' eller 'flåsa'. I Västerbot-
ten, Norrbotten och Lappland tycks jå i allmänhet betyda 'andas häftigt, flåsa'. 

Verbet ANDAS är i Ångermanland belagt som anne(s) och anne(s). Från Nord-
malings sn, nära gränsen mot Västerbotten, uppges två olika infinitivformer, ån och 
ånes. Detta långa a i stammen är vad man normalt väntar sig av and-ord i nordöstra 
Ångermanland (se avsn. 3.1.6), men kartan visar att detta stämmer dåligt i fråga om 
ANDAS. Enligt min mening styrker detta förhållande antagandet ovan att ordet inte 
är helt genuint i området. 

Södra Västerbotten har formen dan eller änes. Resten av landskapet har aann 
eller aann (Burträsk). 

I Norrbotten är ordet väl belagt och överensstämmer vad formerna beträffar med 
det gängse mönstret (se avsn. 3.1.7). 

Lycksele och Örträsk längst nere i Lapplands sydöstra del har formen ån och 
skall därför sannolikt ses i sammanhang med det sydvästerbottniska aan. Övriga 
lappländska belägg visar a- eller a-form. 

Finland 
Trots materialets relativa knapphet kan man lätt se att formerna ändas och andas i 
stort sett följer det vanliga mönstret för and-orden (se avsn. 3.1.8). 

Estland 
Ordet är sparsamt belagt. Nuckö och Dagö har formen åndas, Rågöarna ändas o.d. 
och Runö °andas. Jfr avsn. 3.1.9. 

3.4.3. Band (karta 10) 

Sverige 
Skåneprofilen och diftongområdet (se avsn. 3.1.1 och 3.1.2) framträder här ovanligt 
tydligt. 

Det sydvästsmåländska a-området (se avsn. 3.3.1) förefaller vara något mindre 
än vanligt och helt isolerat från det halländska. Förhållandena i södra Halland är 
emellertid mera komplicerade än vad som framgår av kartan i det avseendet att ett 
rätt stort antal 0D-former (= a-former i grov beteckning) inte har karterats alls på 
grund av den starka å-dominansen. Denna problematik behandlas utförligt under 
ANDAS ovan. 

Norra Halland ger en oklar bild med en blandning av a- och å-former. I materia-
let påträffas också ett par kommentarer där upptecknaren, i båda fallen S. Nilsson, 
söker beskriva vagheten i stamvokalens kvalitet: "Vok. synes växla mellan a, a, 
och (sällan) a" (Tvååkers sn, Himle hd), "Den huvudtoniga vokalen svänger mot cv 
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eller a" (Ås sn, Viske hd). Här kan vi gärna erinra oss Wigforss' resignerade utta-
lande om hur svårt det är att få ett grepp om ljudförhållandena i södra Hallands 
folkmål (se avsn. 3.2.6). 

Norr om Halland har a-området (se avsn. 3.3.1) väsentligen samma utsträckning 
som på ANDAS-kartan: sydvästra Västergötland, södra Bohuslän och hela Dals-
land samt Värmland utom östra delen. Även här har norra och mellersta Bohuslän 
former med långt a (se avsn. 3.1.5), men inga spår av sådana är belagda från Dals-
land och Värmland. 

Det stora å-området omfattar Småland, Västergötland, Östergötland och Närke 
samt västra Södermanland, östra Värmland och västra Västmanland (jfr avsn. 
3.1.3). Uppland, östra Västmanland och östra Södermanland har mestadels a-for-
mer. 

Dalarna följer nästan i varje detalj det förut (avsn. 3.3.2) beskrivna and-mönst-
ret. Den enda avvikelsen är att formen bånn påträffas i Säfsnäs sn, vid sidan av 
bxnn. Detta är inte förvånande med tanke på att grannsocknarna i Värmland och 
Västmanland har å-forrn. 

Gästrikland och Hälsingland uppvisar en blandning av bann och bann, dock med 
klar övervikt för den förstnämnda formen. 

Från Medelpad finns endast formen bann belagd. 
Hela Härjedalen och så gott som hela Jämtland har formen bwnn. Från en hand-

full socknar i Jämtland uppges bann. 
I Ångermanland kan det förut (avsn. 3.1.6) omtalade mönstret för and-orden 

tydligt ses, eftersom materialtillgången är god. Västra och södra delen av landska-
pet har väsentligen a-form. I nordöstra delen möter i stället formen bän. 

De sydligaste socknarna i Västerbotten utgör en fortsättning av det ångerman-
ländska ä-området och har alltså formen bän. Resten av landskapet har bann eller 
bann. 

Norrbotten avviker inte från sitt and-mönster (se avsn. 3.1.7). 
Lappland har på de flesta håll a-form, i ett par fall a-form. 

Finland 
Eftersom materialtillgången är mycket god framträder fördelningen av bänd och 
band tydligt på kartan; den stämmer helt med det bekanta mönstret (se avsn. 3.1.8). 

Estland 
Rågöarna och Vippal har formen bänd, medan Nargö har band. Nuckö, Onnsö, 
Odensholm, Dagö och Gammalsvenskby har bånd. Runö har b'and. Jfr avsn. 3.1.9. 

3.4.4. Blanda (karta 11) 

Sverige 
Det mest iögonfallande på BLANDA-kartan är den från det vanliga mönstret avvi-
kande formen blänna, som är den normala i större delen av Skåne, i västra Blekinge 
och i sydligaste Småland och Halland. I Norrland är den belagd i nordöstra Häl- 
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singland och nordöstra Jämtland. Man kan rimligen inte förutsätta något samband 
mellan de sydsvenska och de norrländska ä-formerna. 

Söderwall (1 s. 120) har ett belägg på formen blenda från senare hälften av 
1400-talet (Svenska Medeltids dikter och rim s. 172 i). Verbet står dock i det aktu-
ella fallet i rimslut. 

SAOB (sp. B 3046) redovisar ett par belägg på äldre skriftformer som avspeglar 
ett uttal med ä i stammen: beblenda från Gustav I:s registratur (1526) och Bländ-
fodher från Ericus Schroderus' översättning av L. Osianders kyrkohistoria (1635).1  

För Sydsveriges del är danskan naturligtvis av intresse. Enligt ODS (2 sp. 899) 
förekommer formen blwnde i äldre danska vid sidan av blande, men numera endast 
dialektalt. 

Enligt SAOB (a.st.) kan formen blenda vara "analogibildning efter ett, i fsv. ej 
uppvisadt, men i västnord. förekommande, starkt pres.ind.sg. 1. efter bländning". 
Den sistnämnda formen sägs vara en omljudd variant av blandning (sp. B 3074) 
och finns belagd huvudsakligen från äldre nysvensk tid, bl.a. från NT 1526. Det 
yngsta belägget i SAOB är från 1756. 

Nordvästra Skåne har huvudsakligen formen blånna, men det väntade blaunna 
(jfr avsn. 3.1.1) saknas helt i det skånska materialet. Resten av landskapet har 
blänna, som i nordöstligaste hörnet diftongerats till blainna o.d. (Sjöstedt 1955 s. 
53). Denna diftongform påträffas även i en småländsk grannsocken, nämligen i 
Hallaryds sn i Sunnerbo hd. För övrigt finns en handfull belägg på formen blänna 
från södra delen av Sunnerbo och Allbo hdr. 

Från Blekinge finns inga belägg på aj-former. Swenning (1917-37 s. 131) 
bestyrker att ordet har formen blänna i hela Listers hd och mitt material visar att 
detsamma gäller för Bräkne hd och västra Medelstads hd. Resten av landskapet har 
däremot former med den sedvanliga au-diftongen (se avsn. 3.1.2). 

Kartbilden som helhet ger närmast intrycket att formen blänna har brett ut sig 
söderifrån över det aktuella området och ersatt de gamla formerna. Runt om ä-
området överensstämmer nämligen det mesta med kartorna för övriga and-ord; 
östra delen av det sydsvenska diftongområdet har ju i stort sett sitt vanliga utse-
ende, liksom a-området i sydvästra Småland (se avsn. 3.1.2 och 3.3.1). 

I södra Halland är förhållandena mera komplicerade än vad som framgår av kar-
tan. Området domineras av formen blönna (lmalf. o, o, o), men här och var förekom-
mer även blmna och blunna. Dessa senare har av utrymmesskäl utelämnats på kar-
tan. Man kan för övrigt fråga sig om det inte ibland i själva verket rör sig om olika 
sätt att beteckna samma ljud. 

Formen blönna påträffas även på skilda håll i Skåne. I norra Bjäre hd kan den 
ses som sammanhängande med ö-formerna i södra Halland, men från resten av 
landskapet finns bara enstaka, vitt spridda belägg. I Albo och Harjagers hdr finns 
dock små koncentrationer om tre resp. fyra belägg. För åskådlighetens skull har 
endast Bjäre-materialet karterats. 

I  Schroderus föddes troligen i Nyköping ca 1575 och dog där 1647. 
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I södra och mellersta Halland finns en handfull spridda belägg på formen 
blånna. Norra Halland har som vanligt a-former, liksom sydvästra Västergötland 
(se avsn. 3.3.1). Till a-området hör dessutom södra delen av Bohusläns fastland. 

Bohuslän uppvisar för övrigt en osäker kartbild, eftersom materialet är tunt. På 
Tjörn och Orust finns formen blåna, men även blanna. Norra och mellersta delarna 
av landskapet har för övrigt en gles blandning av blåna och blanna. Det torde vara 
ett rimligt antagande att åtminstone några av beläggen på den sistnämnda formen 
inte återger ett genuint dialektuttal (jfr avsn. 3.1.5). 

Dalsland har endast a-former. Detsamma torde kunna sägas om huvuddelen av 
Värmland, fastän material till stor del saknas från sydvästra och sydöstra delen av 
landskapet. Från Silleruds sn i Nordmarks hd uppges dock formen blanne. Nysunds 
sn i Edsbergs hd och Rudskoga sn i Visnums hd, båda vid gränsen mot Närke, har 
å-former. 

Det stora å-området (se avsn. 3.1.3) omfattar Småland, Öland, Västergötland, 
Östergötland och Närke. 

Från ett fåtal socknar i Ale och Flundre hdr i Västergötland uppges formen 
bl8nna vid sidan av blånna. Dessa belägg har inte tagits med på kartan. 

Södermanland, Uppland, Gästrikland och Västmanland har huvudsakligen a-for-
mer, vilket gör att dessa landskap tillsammans med Värmland och Dalsland bildar 
ett sammanhängande a-område tvärsöver Svealand. 

Dalarna ansluter sig även i fråga om detta ord till det bekanta and-mönstret (se 
avsn. 3.3.2). 

I södra Hälsingland möter omväxlande a- och a-form och från Ovanåkers sn 
uppges x-form. Norra delen av landskapet har mestadels a-form, men längst i nord-
öst påträffas även den oväntade formen blänna. Denna har registrerats av flera olika 
upptecknare och torde således vara korrekt. I flertalet fall står dock ä-formen vid 
sidan av en a-form. 

De fåtaliga beläggen från Medelpad visar i huvudsak a-form. 
Härjedalen och Jämtland har på de flesta håll x-form. Överraskande är dels å-

formen i Överhogdals sn, dels formen bläänn i Hammerdals och Ströms snr. 
Ångermanland uppvisar sitt vanliga and-mönster, dvs. a-form i väster och söder, 

ä-form i nordöst (jfr avsn. 3.1.6). 
Västerbotten har längst i söder formen blaan, för övrigt blaann och blaann (Bur-

träsk). 
Norrbottensmönstret är även här stabilt (se avsn. 3.1.7). 
Lappland har former med a och, längst i söder, a. 

Finland 
Än en gång kan vi se hur väl formerna med kort och långt a, i detta fall bland(a) 
och bländ(a), följer det vanliga mönstret för Finland (se avsn. 3.1.8). 

Estland 
Rågöarna och Vippal har formen bländ, medan Nargö har bland. Nuckö, Ormsö, 
Dagö och Gammalsvenskby har som väntat blånd och Runö bPand. Jfr avsn. 3.1.9. 
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3.4.5. Brand (karta 12) 

Sverige 
Ordet förekommer i hela landet och i en mängd olika betydelser. Av dessa är 'eld-
brand, brinnande trästycke' o.d. den avgjort vanligaste. Däremot tycks det i dialek-
terna sällan användas i betydelsen 'eldsvåda', som väl i riksspråket är den mest all-
männa. I förekommande fall får ordet därför ofta riksspråksuttal. — En annan 
utbredd betydelse är 'parasitsjukdom hos t.ex. säd eller potatis' (jfr kallbrand). 

Särskilt i Norrland används ordet också om avlånga trästycken med olika funk-
tioner, t.ex. om en sidoslå i en höskrinda, en stock i ett fågelgiller, ett sidoträ i en 
stege. Vid första påseende tycks dessa betydelser inte ha något gemensamt med de 
ovan nämnda, men sannolikt är de ändå att hänföra till etymologiskt ett och samma 
ord; den i de nordiska språken förekommande betydelsen 'käpp, bjälke' o.d. är i så 
fall att härleda ur den av 'bränsle' (se t.ex. Hellquist 1 s. 96). 

Skåneprofilens karakteristika framträder trots materialets relativa knapphet och det-
samma gäller för diftongområdet och för a-området i sydvästra Småland (se avsn. 
3.1.1, 3.1.2 och 3.3.1). 

Från södra Halland finns bara några få spridda belägg på ordet. Några av dessa 
har, som man kan vänta sig inom detta område, formen brånn. De övriga har ett ö-
ljud i stammen, alltså bränn. Ett av dessa, från Tönnersjö sn och hd, är upptecknat 
av E. Wigforss (ca 1906) men nämns däremot inte i hans avhandling. I denna (Wig-
forss 1913-18 s. 233) redovisas endast ett par å-former samt ett belägg som jag 
med någon tvekan transkriberar illebrunn; stamvokalen i senare leden är nämligen 
återgiven med grov beteckning (u), medan resten av ordet skrivs med landsmåls-
tecken. På grund av denna osäkerhet har jag utelämnat detta belägg. 

Norra Halland, sydvästra Västergötland och sydligaste Bohuslän har a-former 
(jfr avsn. 3.3.1). 

För övrigt kan Bohuslän grovt indelas i en sydlig del med formen brän (se avsn. 
3.1.5) och en nordlig med formen brän. Längst i norr, i Vette hd, finner vii stället 
ett uttal med kort vokal, alltså brann. 

Dalsland har endast a-former, liksom större delen av Värmland. S. Finnskoga sn 
i Älvdals hd har dock, som väntat, formen brann (jfr FÅLL). Sydostligaste delen av 
Värmland ingår i det stora å-området (se avsn. 3.1.3), vilket för övrigt omfattar 
Småland, Öland, Västergötland, Östergötland, Närke och sydvästra hörnet av Väst- 
manland. 

Från norra Öland finns några belägg med kort u i stammen, alltså brunn. Enligt 
Lindroth (1926 s. 295) beror denna förskjutning av artikulationen på vokalens ställ-
ning efter r; samma utveckling påträffas nämligen även hos GRAND och möjligen 
hos RAND. "Huruvida den sporadiska förekomsten utanför centrum skall tydas 
som rest av fordom större utbredning eller som tillvaron av en tendens som blott 
delvis slagit igenom, är vanskligt att avgöra", säger Lindroth (a.st.). Eftersom dessa 
former huvudsakligen tycks förekomma vid sidan av å-former, har jag valt att inte 
redovisa dem på kartan. 
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Södermanland, Uppland, Gästrikland och Västmanland har väsentligen a-for-
mer. 

Dalarna uppvisar än en gång sin karakteristiska and-karta (se avsn. 3.3.2). 
Hälsingland har formen brann med spridda inslag av brann och brwnn. 
Östra Medelpad har formen brwnn, medan västra delen har brann. 
Från Härjedalen är endast formen brwnd belagd. Jämtland har till övervägande 

del a?-form men även enstaka belägg på brann och brann. 
I Ångermanland upprepas det bekanta mönstret med a-form i väster och söder 

samt ett område med ä-form, brån, i nordost (jfr avsn. 3.1.6). Detta omfattar som 
vanligt även södra Västerbotten. För övrigt har detta landskap a- eller a-form. 

Norrbotten visar än en gång upp sin karakteristiska, till synes invariabla kartbild 
(se avsn. 3.1.7). 

I Lappland finner vi både brann och brann (brand). 

Finland 
Formerna bränd och brand fördelar sig geografiskt helt enligt det mönster som kan 
iakttas hos flertalet övriga and-ord (se avsn. 3.1.8). 

Estland 
Formen bränd är belagd endast från Lilla Rågö. Från Nargö uppges brand. Nuckö, 
Ormsö och Dagö har brånd och Runö brnand. Från Vippal uppges överraskande 
formen bränd. Sannolikt har den uppstått under inflytande av pluralfonnen bränder. 
Jfr avsn. 3.1.9. 

3.4.6. Grand (karta 13) 

Sverige 
Ordet är huvudsakligen belagt i uttrycket lite grann(a) (sydsv. även lite granne), 
men förekommer även någon gång självständigt i betydelsen 'stoftkorn' o.d. Det 
förefaller vara vanligast i södra Sverige; i Norrland föredrar man ofta andra ord, 
t.ex. smula, grut. 

Skåneprofilen, diftongområdet och det sydvästsmåländska a-området har sina 
vanliga kännetecken (se avsn. 3.1.1, 3.1.2 och 3.3.1). 

I södra Halland aktualiseras samma karteringstekniska problem som jag tidigare 
redogjort för i samband med ANDAS, nämligen att de belägg som upptecknats med 
landsmålstecknet cv för konsekvensens skull måste karteras som a-former. På 
grund av att å-beläggen från området är relativt få blir kartbilden alltså något miss-
visande. 

Norra Halland och sydvästra Västergötland har som vanligt a-former (se avsn. 
3.3.1). 

I Bohuslän förekommer alternativa former med k i stället för g, något som dock 
inte tycks påverka stamvokalens kvalitet. Nästan hela landskapet har former med 
långt a, alltså grån eller ibland krån (se avsn. 3.1.5). Från Klövedals sn på Tjörn 
uppges i stället formen grån. Denna (alt. krån) finns också belagd från V. Frölunda 
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sn i Askims hd i Västergötland, vid sidan av grann. Att döma av de språkprov som 
finns i materialet tycks k-formerna mest förekomma i den frekventa förbindelsen ett 
grän 'litet grand, en smula', som genom assimilation gärna blir e-krän. 

Dalsland har, såvitt man kan bedöma av de fåtaliga beläggen, endast a-former. I 
Värmland är dessa desto mera välbelagda och täcker hela landskapet utom ett 
område längst i sydöst, vilket utgör en nordlig utkant av det stora å-området (se 
avsn. 3.1.3). Detta består annars av Småland, Öland, Västergötland, Östergötland 
och Närke. 

Som framgår av kartan störs å-området på vissa håll av andra inslag. Viktigast är 
ett område vid Vänern som domineras av 8- och u-former. De förra påträffas främst 
i Kållands och Skånings hdr, de senare huvudsakligen i Kinne och Kinnefjärdings 
hdr. En smärre koncentration av 8-former finner vi också i Västergötlands nord- 
västra hörn, längs gränsen mot Bohuslän. 

Liksom i fråga om BRAND finner vi på Öland några u-former. Dessa har karte- 
rats, eftersom å-beläggen här inte är tillräckligt många för att vara dominerande. 
Beträffande utvecklingen, se ovan under BRAND. 

Från Småland finns en handfull enstaka, vitt spridda belägg på 8- och u-former. 
Dessa bedömer jag dock vara av alltför tillfällig karaktär för att upptagas i material-
samlingen. Kanske kan de förklaras på samma sätt som de öländska u-formerna. 

Södermanland, Uppland och Västmanland har huvudsakligen a-former och 
anknyter därmed till Värmland och Dalsland i väster. 

I Dalarna är ordet påfallande dåligt belagt. Materialet består för övrigt mest av 
lösryckta former excerperade ur typordlistor, vilket gör att graden av genuinitet hos 
ordet möjligen bör ifrågasättas. Vi kan dock konstatera att de befintliga beläggen i 
fråga om stamvokalens kvalitet inte avviker från det vanliga and-mönstret för 
Dalarna (se avsn. 3.3.2). 

Som tidigare nämnts förefaller GRAND vara mindre vanligt i Norrland än i 
södra Sverige. Detta avspeglar sig dels i att ordet på vissa håll är dåligt belagt eller 
obefintligt, dels i att de belagda formerna ibland avviker från gängse mönster för 
and-orden. I många fall beror detta sannolikt på att ordet inte är genuint i det aktu-
ella målet utan uppträder i mer eller mindre modifierad riksspråksform. 

Gästrikland och Hälsingland har mestadels a-form men även enstaka belägg på 
a- och w-form. 

Härjedalen, Jämtland och Medelpad uppvisar nästan enbart te-form. Från Älvros 
sn i östligaste Härjedalen och Haverö sn i västligaste Medelpad uppges dock a- 
form. 

Ångermanland och Västerbotten avviker från det vanliga and-mönstret därige- 
nom att det gemensamma området med långt a saknas (jfr avsn. 3.1.6). Endast från 
Degerfors sn i södra Västerbotten finns ett belägg på formen grått, vid sidan av 
grann. För övrigt har båda landskapen grann och grann. Beläggtätheten avtar ju 
längre norrut man kommer; från norra Västerbotten saknas material och Norrbotten 
representeras av ett enda belägg från Norrfjärdens sn. Detta har formen grann 
(grand) och stämmer således både med målets eget mönster (se avsn. 3.1.7) och 
med riksspråksformen. 
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I Lappland finner vi formerna grann och grann samt grwnn (Lycksele sn). 

Finland 
Ordet är sparsamt belagt. Ändå uppvisar det på de flesta håll former, gränd eller 
grand, som mot bakgrund av det gängse mönstret för Finland (se avsn. 3.1.8) före-
faller vara genuina. 

Estland 
Rågöarna och Vippal har formen gränd, medan Nuckö, Ormsö, Dagö och Gammal-
svenskby har grand. Jfr avsn. 3.1.9. 

3.4.7. Hand (karta 14) 

Sverige 
Ordet HAND tycks på de flesta håll vara mindre vanligt i konkret betydelse; i stället 
används i allmänhet näve. I mera abstrakta sammanhang och i fasta uttryck som för 
hand, till handa och liknande är däremot HAND det normala. Inslaget av riks-
språkspåverkade former i mitt källmaterial har följaktligen inte varit obetydligt och 
sållningen har i vissa fall varit vansklig. 

HAND har också använts som mått för lin och har då haft innebörden 'så mycket 
lin som man kan hålla om med en hand'. I denna betydelse, som är väl belagd från 
södra Sverige, har ordet i regel genuint dialektuttal. 

Skåneprofilen, diftongområdet och det sydvästsmåländska a-området framträder 
tydligt på kartan (se avsn. 3.1.1, 3.1.2 och 3.3.1). 

Södra hälften av Halland har å-former, medan den norra som vanligt bildar ett a-
område tillsammans med sydvästra Västergötland (se avsn. 3.3.1). 

I Bohuslän skiljer sig HAND från flertalet övriga and-ord såtillvida att långvo-
kalisk form, i detta fall hän, är belagd endast från Orust och Tjörn samt från Boke-
näs sn i Lane hd (jfr avsn. 3.1.5). Resten av landskapet har kortvokaliska former: 
hann i södra hälften samt längst i norr, hann i området däremellan. 

Dalsland, som ju annars vanligen företer en tämligen enhetlig kartbild, uppvisar 
här två huvudområden: södra och mellersta delen har a-former och ansluter sig där- 
med till a-området i norra Bohuslän, medan norra delen med sina a-former förenar 
sig med det värmländska a-området. Detta omfattar hela Värmland utom östra 
delen. 

Avsaknaden av långvokaliska former i norra Bohuslän och den oväntade före-
komsten av a-former i Dalsland talar starkt för att uttalet hann inte har gammal 
hävd inom de nämnda områdena. 

Det stora å-området omfattar Småland, Öland, Västergötland, Östergötland, 
Närke, allra västligaste hörnet av Södermanland samt östra Värmland och västra 
Västmanland (jfr avsn. 3.1.3) . 

Östra Svealand, närmare bestämt Uppland, östra Västmanland och nästan hela 
Södermanland har i huvudsak a-former. 
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Dalarna följer troget sitt and-mönster (se avsn. 3.3.2), med det undantaget att 
Nås och Säfsnäs snr inte har (e-form utan i stället a- resp. å-form. 

Gästrikland och Hälsingland har mestadels formen hann (hand), men här och 
var även hann (hand). I Medelpad överväger däremot a-formen. 

Härjedalen har på de flesta håll den u-omljudda formen hånn (Widmark 1959 s. 
63). Älvros och Överhogdals snr har däremot oomljutt hann. 

Jämtland har överallt formen hann. 
Ångermanlands kartbild uppvisar i ovanligt ren form det för and-orden typiska 

mönstret med kort a i västra och södra delen, långt a i nordöst (jfr avsn. 3.1.6). Väs-
terbotten ansluter sig med sitt sydliga ä-område och har för övrigt former med a och 
a. 

I Norrbotten möter det välbekanta and-mönstret (se avsn. 3.1.7). 
Lappland har i huvudsak a-form, i några fall a-form. 

Finland 
Återigen ser vi hur former med kort och långt a fördelar sig enligt det mönster som 
tidigare (avsn. 3.1.8) beskrivits. Man kan dock notera att hand (på Åland även 
hann) på sina håll förekommer vid sidan av hand. Detta kan bero på att HAND i 
Finland liksom i Sverige ofta ingår i fasta uttryck som ju i vissa fall kan vara inlå-
nade från riksspråket. 

Estland 
Rågöarna och Vippal har formen händ, medan Nargö har hand. Nuckö, Onnsö, 
Odensholm, Dagö och Gammalsvenskby har hand, Runö leand. Jfr avsn. 3.1.9. 

3.4.8. Land (karta 15) 

Sverige 
Detta ord skiljer sig radikalt från övriga undersökta ord i så måtto att det huvudsak-
ligen är belagt i formen lann. Särskilt påfallande är detta i Götaland och Svealand, 
där nästan ingenting återstår av de mönster som normalt kan iakttagas på kartorna; 
till och med det annars så regelbundet återkommande sydsvenska diftongområdet 
(se avsn. 3.1.2) är här eliminerat. Från Bohuslän uppges dock i vanlig ordning över-
vägande långvokalisk form, alltså lån (se avsn. 3.1.5), även om inslaget av lann är 
rätt stort. I fråga om Dalarna och Norrland märks däremot ingen större skillnad 
mellan LAND och övriga and-ord. 

Av mina formuleringar ovan torde ha framgått att jag anser det sannolikt att lik-
formigheten i södra Sverige inte är av gammalt datum. Det finns nämligen ett fåtal 
belägg på ett äldre uttal med å, lånn, från Närke, Västergötland och Halland. Dess-
utom förekommer former med långt å i Danmark och i Estland. 

Enligt min bedömning har LAND större förutsättningar än många andra ord att 
påverkas av riksspråket. Det förefaller ju rätt naturligt att ordet i betydelsen 'stat, 
nation' o.d. får samma ljudform som den världsliga och andliga maktens represen- 
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tanter använder i tal och skrift. Säkerligen har även Bibelns språk haft ett stort 
inflytande. 

Mot ovanstående resonemang kan med rätta invändas att LAND ju kan ha 
många olika betydelser. Ordet kan exempelvis beteckna ett potatisland eller en 
strand (se avsn. 4.1.3), båda företeelser som knappast torde ha varit speciellt käns-
liga för riksspråkspåverkan. Enda utvägen blir då att anta att inflytandet från hög- 
statusspråket varit så starkt att det officiella uttalet så småningom kommit att 
omfatta ordets alla betydelser. Varför denna påverkan inte i motsvarande grad kan 
påvisas i Dalarna och i Norrland har jag dock ingen bestämd uppfattning om. 

En mera elaborerad förklaring presenteras för det värmländska bergslagsmålets 
del av Kallstenius (1902 s. 81). Inom det aktuella området (Färnebo hd) har varken 
LAND, RAND eller BLANDA deltagit i den antagna övergången a> ä> å framför 
nd, så att orden nu uttalas lann, rann och blaann. Kallstenius' förslag till förklaring 
är "att nd ej assimilerats, utan d (före övergången a > å > a) bortfallit mellan n 
ock följande kons. i de många komposita med lands [...] eller land, t.ex. landsvwg- 
her, landbonde [...], samt i [...] subst. blandning", vilket han antar vara vanligare i 
målet än verbet. Formen rann tänker han sig kunna bero på att ordet vore ett 
"senare lånord från rspr.". Kallstenius teorier är enligt min mening alltför långsökta 
och hypotetiska för att vinna tilltro. Eftersom hans synfält är begränsat till ett min-
dre område, ger de heller ingen förklaring till varför just LAND har samma form 
över en så stor del av landet som fallet är. 

Även Wigforss (1913-18 s. 235) kommenterar formen lann, som ju ter sig än 
mera onormal i Halland än i Värmland. Han anser att Kallstenius' förklaring ur de 
många sms. med land(s)- i förleden förefaller "naturlig", men tillägger att "bortfall 
av d icke gör saken fullt klar". För att belysa detta nämner han att de båda franska 
lånorden dans och sans i Sydskåne uttalas dåns resp. såns, medan LAND uttalas 
lann. "Med anledning av denna motsättning borde man", säger Wigforss, "snarare 
anta, att å undgått förlängning framför nd + s". "Dock är det inte utslutet, att vi i 
land måste räkna med rspr.-inflytande", fortsätter han och nämner sedan att han 
bland sina allra äldsta dialektuppteckningar har ett belägg på sms. lånnagång 'land-
gång' (Enslöv, Tönnersjö hd). Mot bakgrund av detta finner han det "svårt att i lan 
se en gammal form (ur landsväg etc.), ock tanken på rspr.-inflytande får ett stöd". 
Slutligen hänvisar han till P.K. Thorsens beskrivning av folkmålet på den danska ön 
Sejens (Thorsen 1894 s. 11 med not 1). I denna meddelas att några ord med urspr. a 
framför nd i målet har långt å (med "stod"), t.ex. sån, rån, grån (jfr Sydskåne). For-
men sån sägs dock vara föråldrad och i allmänhet ersatt av sån, utom i ortnamn. Det 
är, menar Thorsen, %Icke usandsynligt, at sprogarten engang har havt å i alle herhen 
horende ord". "Det fortxlles" och exemplifieras genom ett gammalt talesätt att "de 
gamle" även sade lån, men "I mands minde" har det hetat lån. Beträffande danska 
förhållanden i övrigt, se avsn. 5.1. 

Något som Wigforss inte tycks ha känt till är att LAND har å-form (lmalf. lond) 
i några estlandssvenska mål, nämligen i dem på Nuckö, Ormsö och Odensholm. Av 
de språkprov som kan studeras i Tiberg, Esdandssvensk ordbok framgår också att 
å-formen används i ordets alla betydelser. Som exempel kan anföras följande fras 
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från Ormsö: rissland vår ai t stört Ond 'Ryssland var ett stort land'. 
I Söderwall redovisas endast a-former och detsamma gäller SAOB. I göteborgs- 

tidningen Hwad Nytt? Hwad Nytt? (1773, nr 226 och 227) förekommer skriftfor-
men lånd i en dikt på västgötsk dialekt, rimmande med hånd. Dikten är en vädjan 
till konungen ("Duraste Kåning") undertecknad av tre personer "Å alla Grannas, 
och hela Socknas wägnar i Synnerby, nohlwäst om Skara". 

Som tidigare nämnts har jag funnit några få belägg på formen lånn i Närke och 
Västergötland. Av dessa är det dock bara ett som enligt min bedömning är fullt till-
förlitligt; det härrör från en typordlista från 1910 över målet i Sköllersta sn och hd 
(ULMA 47:33 § 207), där M. Borgström ger upplysning om ett äldre uttal lånn vid 
sidan av larm. 1 en typordlista ifylld 1903 rörande Kumla sn och hd (ULMA 47:30) 
uppger E. Stenius på ett ställe (s. 19) formen lånn men på ett annat (s. 102) lann, 
dock utan någon som helst kommentar. 

Vad beträffar Västergötland finns fem belägg på former med å-vokal, samtliga i 
typordlistor ifyllda av J. Nordin 1901-02. Hans uppteckningar är tyvärr mindre väl 
utförda och inger föga förtroende, men det förefaller å andra sidan knappast troligt 
att han fem gånger skulle ha råkat skriva a i stället för a. Jag anser dessa belägg 
vara av alltför låg kvalitet för att återges i materialsamlingen, men de kan gott tjäna 
som en allmän indikation på att å-former av LAND en gång existerat i Västergöt-
land. De fem typordlistorna avser Hangelösa sn i Kinnefjärdings hd (ULMA 
109:29 s. 55), Händene sn i Skånings hd (ULMA 109:58 s. 55), Eggby och Öglunda 
snr i Valle hd (ULMA 109:95 s. 55 resp. 109:103 s. 55) samt Timmersdala sn i 
Vadsbo hd (ULMA 109:91 s. 55). 

De båda närkingska beläggen och Wigforss' halländska redovisas inte heller i 
materialsamlingen. 

I Götaland och Svealand, förutom Dalarna, är formen lann alltså nästan allenarå-
dande. Det viktigaste undantaget är det långvokaliska lån i Bohuslän (se avsn. 
3.1.5). I resten av området består avvikelserna, som främst påträffas i östra delen, 
bara av smärre variationer i a-ljudets kvalitet. Dessa återges för det mesta med a, i 
några fall med a. 

Dalarna tycks vara opåverkat av den konformitet som annars präglar södra och 
mellersta Sverige i fråga om ordet LAND; det ovan (avsn. 3.3.2) beskrivna and-
mönstret är nämligen helt intakt, så när som på att Icke sn har formen lann Omalt a) 
i stället för det förväntade lann. 

I Gästrikland och Hälsingland finner vi mestadels formen lann (land), men här 
och var även lann (land) och lwnn. 

Hela Härjedalen och Jämtland samt östra Medelpad har w-form. Från västra 
Medelpad uppges däremot former med a och a 

Ångermanland avviker från sitt vanliga and-mönster på så vis att ä-området i 
nordöst endast antyds av ett enda belägg på län från Nordmalings sn (jfr avsn. 
3.1.6). Resten av landskapet har huvudsakligen formen lann. 

Även i Västerbotten är ä.-området reducerat; formen lån är belagd från Degerfors 
och Vännäs snr, men för övrigt råder lann och lann. 

I Norrbotten märks inga som helst spår av riksspråkspåverkan; det vanliga and- 
mönstret framträder oförändrat (se avsn. 3.1.7). 

Lappland uppvisar former med a och a. 
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Finland 
Liksom i fråga om HAND kan man lägga märke till att former med kort a ibland 
påträffas vid sidan av sådana med långt a. Till skillnad från Sverige har dock Fin-
land inget område där den kortvokaliska a-formen helt har segrat; land och länd 
fördelar sig på kartan enligt i stort sett samma mönster som flertalet övriga under-
sökta ord (se avsn. 3.1.8). 

Estland 
Rågöarna och Vippal har formen länd, medan Nargö har land. Nuckö, Ormsö och 
Odensholm har som väntat land, men från Dagö och Gammalsvenskby uppges i 
stället högspråksformen land. Runö har rand. Jfr avsn. 3.1.9. 

3.4.9. Rand (karta 16) 

Sverige 
Skåneprofilen, diftongområdet och det sydvästsmåländska a-området tecknar sina 
vanliga mönster på kartan (se avsn. 3.1.1, 3.1.2 och 3.3.1). 

Södra Halland har å-former, medan norra delen tillsammans med sydvästra Väs-
tergötland bildar det bekanta a-området (se avsn. 3.3.1). 

Bohuslän har huvudsakligen långvokaliska former (se avsn. 3.1.5). Södra delen, 
inklusive Tjörn och östra Orust, har rån, medan norra delen har rån. 

Från Dalsland är beläggen få, men man torde ändå våga anta att hela landskapet 
har formen rann. Denna är också allmän i hela Värmland utom i norra delen, där vi 
i stället finner formen rån (jfr AND). Allra längst i norr, i Dalby och N. Finnskoga 
snr vid gränsen mot Dalarna, uppges vokalen dock vara kort, således rann. 

Några socknar i sydöstligaste hörnet av Värmland hör till det stora å-området (se 
avsn. 3.1.3), vilket för övrigt består av Småland, Öland, Västergötland, Östergöt-
land, Närke och sydvästra hörnet av Västmanland. 

På Öland väntar man sig att, i enlighet med Lindroths ovan under BRAND refe-
rerade resonemang, finna en utveckling av a till u i ställning efter r. Lindroth (1926 
s. 295) säger sig dock ha funnit "blott ett, icke typiskt belägg" på detta hos RAND, 
dvs. i ställning efter "absolut uddljudande r". 

Södermanland, Uppland och större delen av Västmanland har mestadels a-for-
mer. 

I Dalarna upprepas än en gång samma mönster som i de flesta andra and-ord (se 
avsn. 3.3.2). 

Gästrikland och Hälsingland har huvudsakligen formen rann. I Medelpad domi-
nerar däremot rann. 

Större delen av Härjedalen har former som uppkommit genom u-omljud (Wid-
mark 1959 s. 118). I Lillhärdals sn lyder ordet rsnd, annars rånd. Liksom i fråga om 
AND och HAND möter omljudslösa former längst i öster; från Älvros sn uppges 
formen rwnn. 

Jämtland har på de flesta håll formen rann. 
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I Ångermanland kan än en gång urskiljas det förut (avsn. 3.1.6) beskrivna ä-
området i nordöst, kontrasterande mot a-området i väster och söder. 

Södra Västerbotten har liksom nordöstra Ångermanland formen rån, medan res-
ten av landskapet har rann och rann (Burträsk). Nysätra sn har x-form. 

Intressant nog kan formen rån följas längs Umeälven hela vägen från kusten upp 
till Tärna sn nära norska gränsen. Den är också belagd från Sorsele sn vid Vindeläl-
ven. För övrigt uppges från Lappland rann (rand) och rann. 

Norrbotten återupprepar sitt vanliga and-mönster (se avsn. 3.1.7). 

Finland 
Former med långt och kort a, ränd och rand, fördelar sig på kartan enligt det 
bekanta finländska mönstret (se avsn. 3.1.8). 

Estland 
Rågö och Vippal har formen ränd. Nuckö, Ormsö, Odensholm, Dagö och Gammal-
svenskby har rand och Runö r'and. Jfr avsn. 3.1.9. 

3.4.10. Sand (karta 17) 

Sverige 
De bekanta mönstren i Sydsverige — Skåneprofilen, diftongområdet och det syd-
västsmåländska a-området (se avsn. 3.1.1, 3.1.2 och 3.3.1) — framträder utomor-
dentligt tydligt på SAND-kartan. 

Södra och delvis mellersta Halland har å-former. Från Ränneslövs sn i Höks hd 
och Vessige sn i Årstads hd uppges även sunn resp. s8nn. Dessa belägg har inte 
tagits med på kartan. Resten av landskapet har a-former, liksom sydvästra Väster-
götland (jfr avsn. 3.3.1). 

Hela Bohuslän, utom allra längst i söder och längs gränsen mot Västergötland, 
har formen sån (se avsn. 3.1.5). Denna finns också belagd från två socknar i Dals-
land, nämligen Skålleruds sn i Nordals hd och Töftedals sn i Vedbo hd (jfr AND). I 
båda fallen står den dock vid sidan av sann, som annars är den vanliga formen i 
landskapet. 

Via de bohuslänska a-formerna står de dalsländska i kontakt med de västgötska i 
söder. I norr ansluter sig Värmland, som har a-former överallt utom längst i sydöst, 
till detta långsträckta, västliga a-område. Med sina långvokaliska former markerar 
Bohuslän ett avbrott i kontinuiteten men lämnar en smal korridor längs sin östra 
gräns. 

Från Töcksmarks och Östervallskogs snr i Nordmarks hd, vid Värmlands gräns 
mot Norge, uppges enbart formen sann. Det är svårt att bedöma huruvida denna är 
genuin i området eller inte. 

Det stora å-området (se avsn. 3.1.3) omfattar Småland, Öland, Västergötland, 
Östergötland, Närke, sydöstligaste Värmland och sydvästligaste Västmanland. 
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Hos Götlind (1940-41:B karta 7) redovisas noggrant de former av SAND som 
förekommer i Västergötland. 

Södermanland utom västligaste hörnet, Uppland och huvuddelen av Västman-
land har a-former. 

Dalarna avviker från sitt sedvanliga and-mönster (se avsn. 3.3.2) i det att Nås 
och Säfsnäs snr har a-form i stället för ge-form. Detsamma gäller Särna sn. 

I Gästrikland och Hälsingland dominerar formen sann, men även sann förekom-
mer. 

Så gott som hela Medelpad har formen sann. 
Härjedalen har a-form överallt utom längst i öster; från Svegs och Älvros snr 

uppges a-form. 
I Jämtland möter huvudsaldigen formen sann. 
I Ångermanland påträffar vi ånyo det bekanta and-mönstret med formen sann i 

väster och söder och sån i nordöst (jfr avsn. 3.1.6). Sydligaste Västerbotten utgör 
som vanligt en del av detta ä-område, medan övriga delar av landskapet har former 
med a och a. 

Från Lappland finns inte många belägg, men likväl kan vi på kartan se att formen 
sån tycks ha vandrat längsmed älvarna från kusten långt in i landet. För övrigt på-
träffas här endast a-former. 

Norrbottensmönstret är även här helt oförändrat (se avsn. 3.1.7). 

Finland 
Formerna sänd och sand är fördelade enligt det vanliga mönstret (se avsn. 3.1.8). 

Estland 
Rågöarna och Vippal har formen sån (märk väl utan d). Från Nargö uppges sand. 
Nuckö, Ormsö, Dagö och Gammalsvenskby har sånd och Runö har s°and. Jfr avsn. 
3.1.9. 

3.4.11. Sammanfattning 
Bland and-orden intar LAND en särställning genom sin radikalt avvikande kart-
bild. I Syd- och Mellansverige förekommer i stort sett bara en form, lann, vilket 
enligt min mening torde bero på riksspråklig påverkan. Några få men dock spår av 
ett äldre uttal med å finns nämligen både i Sverige och i Danmark, där ordet också 
står i en klass för sig (se avsnitt 3.4.8 och 5.1.3). Även i Finland och Estland finns 
ett relativt stort inslag av till synes icke genuina former med kort a. 

I jämförelse med a/d-orden ter sig and-orden annars rätt lika, vilket väl framför 
allt beror på att de nästan helt sakriar.det skiftande västsvenska 8-område som kän-
netecknar a/d-orden. Flera återkommande mönster, bl.a. Skåneprofilen och det syd-
svenska diftongområdet (se avsn. 3.1.1 och 3.1.2), har and-orden gemensamt med 
a/d-orden, men i några områden finns mönster som är helt specifika för and-orden. 
Till dessa hör bl.a. de vanligen mycket stabila mönstren i Ångermanland och Norr- 
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botten samt de båda a-områdena i Sydvästsverige (se avsn. 3.1.6, 3.1.7 och 3.3.1). 
De mest framträdande oregelbundenheterna hos and-orden påträffas dels i 

Värmland, Dalsland och Bohuslän, dels i Jämtland och Medelpad. 
Dalsland och huvuddelen av Värmland bildar i regel ett sammanhängande 

område med samma kvalitet hos resp. ords stamvokal: a eller a (hos ordet AND 
långt a). Hur dessa olika kvaliteter fördelar sig på de undersökta orden framgår av 
följande uppställning. 

blanne 	anne(s) o.d. 	ån 

brann 	bann 

grann 	hann 

lann 	sann 

rann 

Det ser ut som om likvidorna 1 och r omedelbart före a här har gynnat en främre öp-
pen artikulation av vokalen (med vederbörlig reservation för att formen lann inte är 
genuin, vilket väl i detta fall måste sägas vara mindre sannolikt). Det bör dock ob-
serveras att 1 är kakuminalt hos blanne men dentalt hos lann. 

Anmärkningsvärt är att AND har formen ån i hela Dalsland och större delen av 
Värmland; hos övriga and-ord är former med långt a nämligen ytterst sällsynta 
inom detta område (se ANDAS, RAND och SAND). I det angränsande Bohuslän är 
ån däremot just den form man väntar sig (se avsn. 3.1.5). Kartbilden bör alltså rim-
ligen tolkas så att vokalförlängningen i ordet AND för Dalslands och Vännlands 
del är beroende av motsvarande utveckling i Bohuslän. Denna iakttagelse väcker 
bl.a. frågan hur det sistnämnda landskapets långvokaliska former över huvud taget 
bör betraktas i förhållande till omgivningen. Hos flertalet övriga and-ord förefaller 
de enligt min mening vara äldre former på väg att trängas ut av modernare, kortvo-
kaliska. Beträffande ordet AND får jag tvärtom intrycket att vi har att göra med en 
mycket expansiv novation. 

Bohuslän har alltså på de flesta håll former med lång vokal, antingen ä eller å (se 
avsn. 3.1.5). Vilken vokalkvalitet ett visst ord har tycks till stor del bero på förhål-
landena inom omgivande områden. Hos de ord som i Dalsland, Halland och syd-
västra Västergötland har a-form har Bohuslän således långt a Ordet HAND avviker 
dock delvis såtillvida att det i norra Bohuslän och en stor del av Dalsland överras-
kande uppvisar kort a. Hos BLANDA, BRAND och RAND framträder ett annat 
mönster: eftersom Dalsland har kort a och Halland och sydvästra Västergötland 
som vanligt kort a (se avsn. 3.3.1), möter långt a i norra Bohuslän och långt a i 
södra. Detta gäller emellertid inte för ordet GRAND, som trots olika vokalism i 
omgivande landskap överallt har formen grån. 

Min sista anmärkning beträffande Västsverige gäller det stora å-området (se 
avsn. 3.1.3). Som framgår av kartorna sträcker detta hos vissa av and-orden en 
extra flik norrut över östra Värmland och västra Västmanland. Intressant nog kan 
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detta mönster endast ses hos de ord som i Värmland och Dalsland har former med a 
eller å (dock mindre tydligt hos SAND). 

I likhet med Värmland—Dalsland uppvisar Jämtland olika vokalkvaliteter hos 
olika ord. Huvudalternativen är här två, a och 	och de fördelar sig på orden enligt 
uppställningen här nedan. 

ann 	bann 

aann o.d. 	blawnn o.d. 

hann 	brwnn 

rann 	grwnn 

sann 	Iwnn 

Visserligen är växlingen ala (dvs, främre öppen/bakre öppen vokal) fonetiskt inte 
fullt jämförbar med växlingen alx (dvs, främre öppen/främre (halv)öppen vokal), 
men det kan ändå vara av ett visst intresse att studera hur de båda gestaltar sig i de 
aktuella områdena. Vi finner då att de fonetiska betingelserna för vokalväxlingen är 
avsevärt svårare att genomskåda i Jämtland än i Värmland—Dalsland. 

I Medelpad växlar a (och/eller a) med a enligt i stort sett samma mönster som i 
Värmland—Dalsland, dvs, så att de ord i vilka 1 eller r står omedelbart framför voka-
len har a (och/eller a) och de övriga har a Ett undantag är ordet RAND som mot 
denna regel också har a De inom landskapet förekommande ordformerna kan sam-
manfattas på följande vis: 

blannä o.d. 	 ann 

brann och brwnn 	annä(s) 

grann och grwnn(a) 	bann 

lann och lwnn 	hann 

rann 

sann 

Ordet BLANDA har överallt a-form, medan BRAND och LAND har a i väster och 
a. i öster. GRAND har a?-form i hela landskapet utom längst i väster (Haverö sn), 
varifrån formen grann uppges. 

Den viktigaste skillnaden mellan a/d-orden och and-orden är väl för södra Sveri-
ges del frånvaron av ett västligt 8-område hos de senare, bortsett från en handfull 
västgötska belägg på formen gr8nn(a) (se avsn. 4.2). Likaledes påfallande är att 
and-orden till skillnad från a/d-orden saknar såväl 8-former som å-former i Dalarna 
och i Norrland, med undantag av de härjedalska omljudsformema (se avsn. 4.3). 
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4. Några särskilda problem 

4.1. Ord som inte närmare behandlas i denna undersökning 
Bland de för denna undersökning utvalda orden fanns ursprungligen ett antal som 
vid en närmare granskning visade sig av olika skäl vara mindre lämpliga som 
underlag för ett arbete som detta. I det följande skall jag presentera dessa ord och 
motivera varför jag valt att utesluta dem. 

4.1.1. Våld (fsv. vald n.) 
Detta ord är sparsamt belagt och därtill nästan enbart i stereotypa vändningar av 
olika slag. Bland dessa överväger svordomarna, vilka mestadels består av varianter 
av uttrycket för fan i våld 'åt helvete' e.d. 

Andra exempel på ordets användning är följande fraser: det var våld vad det reg-
nar! 'det var väldigt vad det regnar!', hästen (elden) tog våld 'hästen (elden) tog 
överhand', (ta ngt) med våld. 

Utifrån det befintliga materialets ringa mängd och allmänna torftighet har jag 
gjort bedömningen att VÅLD inte håller måttet som typord för min undersökning. 

4.1.2. Land 'kourin' (fvn. hland n.) 
Ordet har en utpräglat västlig utbredning. På svenskt område är det, enligt Bandle 
(1967:A s. 165), i nutiden känt endast "aus dem unmittelbar an Norwegen grenzen-
den Värml.". Denna uppgift har han från Rietz (s. 392b). Vid en genomgång av 
OSD:s material för ordet i fråga har jag emellertid bara funnit ett enda belägg från 
Värmland och då avseende den tvåstaviga formen lanne (Köla sn, Jösse hd). Däre-
mot finns flera belägg på formen lann från Dalsland. Enligt uppgift från DAG före-
kommer ordet dessutom i norra Bohuslän, både som simplex lann och i sms. flöde-
lann 'urin från nötkreatur'. Det är för övrigt intressant att notera att lann är den 
enda belagda uttalsformen, medan LAND i betydelsen 'landområde' osv. i Bohus-
län på de flesta håll heter län. 

4.1.3. Strand (fsv. strand f.) 
Problemet med STRAND är att det i stora delar av Sverige, framför allt i Götaland 
och Svealand, är ett sällsynt ord. De belägg som finns från dessa områden har dess- 
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utom, precis som i fråga om LAND, så gott som alltid a-form liksom riksspråket. I 
Dalarna och i Norrland tycks ordet däremot vara åtminstone delvis genuint och dess 
former överensstämmer också på de flesta håll med de mönster som brukar före-
komma hos and-orden. 

Där STRAND inte används har man i stället andra ord, exempelvis sjökant, 
landning, land. Det sistnämnda ordet (se avsn. 3.4.8) förekommer nästan överallt i 
denna betydelse, antingen som ersättning för eller jämsides med STRAND. 

Under min genomgång av STRAND-materialet har det också framkommit att 
ordet på vissa håll har genomgått en rätt egendomlig semantisk utveckling. Själva 
begreppet 'strand' är för övrigt ingalunda lätt att avgränsa. 

Intressant nog förekommer STRAND enligt Bennike & Kristensen (1898-1912 
s. 16) över hela Danmark och i former som fullkomligt överensstämmer med övriga 
and-ords dialektala utveckling. 

4.1.4. Stånd (fsv. -stand n.) 

Efter att ha samlat in allt tillgängligt material och försökt åskådliggöra det kartogra-
fiskt, kan jag konstatera att ordet av flera skäl är alltför komplicerat för att behand-
las inom ramen för detta arbete. 

Vi har här att göra med ett ord som förekommer i många olika betydelser. Vanli-
gast bland dessa är 'växtstånd', 'salustånd', 'samhällsgrupp' och 'erektion'. Dess-
utom är ordet väl belagt i uttryck som i stånd till, sätta i stånd o.d. Inte sällan finner 
vi från samma ort belägg på två olika uttalsformer med var sin betydelse, exempel-
vis så att ordet i betydelsen 'växtstånd' har formen stann, i betydelsen 'salustånd' 
eller i de ovan nämnda uttrycken däremot stånn. I detta exempel ligger det nära till 
hands att anta riksspråksinflytande i fråga om vissa betydelser, men det går inte att 
generellt påstå att just dessa betydelser alltid skulle åtföljas av ett riksspråksanpas-
sat uttal. För övrigt finns naturligtvis inte alla betydelser belagda från alla orter. I 
många fall uttrycker upptecknarna dessutom tveksamhet huruvida ordet över huvud 
taget är genuint i den aktuella dialekten. En ytterligare försvårande omständighet är 
slutligen det faktum att en stor del av materialet består av enbart uttalsuppgifter 
utan några som helst betydelseangivelser eller språkprov. 

För att åstadkomma en såväl semantiskt som uttalsmässigt tillfredsställande 
redovisning av ordet STÅND skulle krävas en djupundersökning av en sådan 
omfattning att den inte låter sig göras inom ramen för denna avhandling. 

4.1.5. Vånda (fsv. vande m.) 

Ordet förefaller vara genuint i Skåne och Blekinge samt i de södra delarna av Små-
land och Halland. Beläggen är visserligen få, men de är tillräckligt många för att på 
kartan kunna antyda de välbekanta mönstren: Skåneprofilen, diftongområdet och det 
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sydvästsmåländska a-området (se avsn. 3.1.1, 3.1.2 och 3.3.1). 
Även i fråga om ordets betydelse och användning står VÅNDA inom detta syd-

liga område självständigt gentemot riksspråket. Av materialet att döma är dess van-
ligaste betydelse här nämligen 'fysisk smärta, värk'. I Skåne är det således helt nor-
malt att säga: ja ha hatt sånnen vånne i mina tennår i nått 'jag har haft en sådan 
vånda i mina tänder i natt' (Förslövs sn, Bjäre hd). Detta fria och levande bruk av 
ordet tycks emellertid vara begränsat till Skåne; redan i södra Småland är det 
huvudsakligen belagt i stelnade uttryck såsom värk och vånda, i gråts vånda. 

Längre norrut är materialet av mycket ringa värde, dels på grund av sin knapp-
het, dels på grund av att de belägg som finns oftast överensstämmer med rikssprå-
ket till både form och betydelse. 

Av de ovan beskrivna iakttagelserna drar jag slutsatsen att VÅNDA på de allra 
flesta håll är att betrakta som ett sent riksspråkslån. 

4.1.6. Våndas (fsv. vandas) 
I likhet med subst. VÅNDA är verbet VÅNDAS mycket sparsamt belagt på de 
flesta håll. Talrikast är beläggen från Sydsverige, särskilt från Småland och Öland. I 
dessa båda landskap, liksom i Blekinge, förekommer ordet dessutom i en för riks-
språket främmande betydelse, nämligen 'sträva, arbeta hårt, jäkta' o.d. Från Skåne 
och Halland uppges däremot endast betydelsen 'plågas, ängslas' o.d. Eftersom 
ordets uttalsformer inom hela området följer samma mönster som upprepas hos 
flertalet övriga and-ord, torde man kunna säga att VÅNDAS här till såväl form som 
betydelse är oberoende av riksspråket. 

Från resten av landet är beläggen mycket få och har ofta en rent riksspråklig 
form. 

4.1.7. Vånna (fsv. vanda) 
Verbet finns med i den senaste, elfte, upplagan av SAOL och betecknas där som 
"prov., yard.". Betydelsen uppges vara 'bry sig om; önska'. Vidare får vi veta att 
verbet mest används i pres. ind. vånnar och pret. konj. vånne, t.ex. i uttrycket jag 
vånne jag vore död 'jag ville jag vore död'. 

I dialekterna förekommer VÅNNA i en mångfald betydelser. Vanligast är 'lyda', 
'bry sig om', 'dra sig för', 'önska' o.d. 

I Svealand och Norrland tillkommer en komplikation vid bedömningen av mate-
rialet, nämligen att VÅNNA här även används som konjunktion. I denna funktion 
står verbet vanligen i pres. eller pret. konj. och föregås ofta av pron. jag. Ett språk-
prov från Västmanland (Fläckebo sn, Norrbo hd) får illustrera detta: ja skull dit, ja 
vanda ja fekk gå heel väjen 'jag skulle dit, om jag så skulle gå hela vägen'. Från 
Uppland (Nora sn, Våla hd) finns följande belägg på ett liknande uttryck utan pron.: 
vanda ja ske sitt oppa hel nattn, så ske ja ha de her färdit te möros 'om jag så skall 
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sitta uppe hela natten, så skall jag ha det här färdigt till i morgon'. 
Långt ifrån alla belägg är så klara som de ovan anförda och bristen på ordentliga 

språkprov och betydelseangivelser gör ofta bedömningen ytterst vansklig. Enligt 
min mening vore det dessutom betydligt intressantare att försöka följa detta ords 
semantiska utveckling än att kartlägga dess uttalsformer; dessa uppvisar nämligen 
ingenting ovanligt i förhållande till övriga and-ord. 

4.2. Något om utvecklingen a > 8 

Som framgår av materialsamlingen och kartorna, har utvecklingen av a i vissa ord 
inom vissa områden resulterat i ett 8-ljud. Detta bör sannolikt i de flesta fall ses som 
en vidareutveckling av ett ur a uppkommet å (jfr dock avsn. 3.2.8), men om beting-
elserna för denna har det rått delade meningar bland forskarna. 

Beträffande Skeemålet antar Lindberg (1906 s. 160 f.) att ett å (<ä) palatalise-
rats i en del ord "på grund af försvagad akcent och stundom kanske endast på grund 
af tidig förkortning före lång vokal [läs: konsonant]". Som exempel nämner han 
bl.a. ifr8 'ifrån', s18 'slå', h8lle 'hålla' och v811e 'vålla'. I det sistnämnda ordet kan 
vokalismen enligt Lindberg bero på att omljudsvokalen Q införts i infinitiven från 
former som 1 pers. plur. veldum. 

Kallstenius (1902 s. 145 f.) uppställer för det värmländska bergslagsmålet föl-
jande regel: "Omkring år 1400 befintligt 5 (o < å), vilket kommit att förkortas 
antingen i ställning framför mer än en kons. eller i svagtonig ställning, övergick 
därvid till o samt följde sedan med i utvecklingen till e." Han nämner en rad exem-
pel, bl.a. h8lle 'hålla' och s18 'slå' (ur proklitisk ställning). Oförklarat kvarstår 
emellertid det långvokaliska belStn 'belåten' (fsv. belätin) m.fl. exempel. Som Kall-
stenius själv påpekar, finner man också å-vokal i en del ord där man enligt ovanstå-
ende regel väntar sig 8, t.ex. i åller. 

Sandström (1910-12 s. 16 if.) invänder att Kallstenius' exempel inte är tillräck-
liga för att bevisa att en allmän övergång å > 8 skett vid förkortning i starktonig 
ställning, vare sig i bergslagsmålet eller i västgötskan. "De exempel, som tala i mot-
satt riktning, äro alltför talrika", menar Sandström, "så talrika att man som regel 
kan uppställa, att a < å kvarstår vid förkortning". Härtill fogar han en samling 
exempel på ord som i västgötskan vanligen har å-vokal, bl.a. bånn 'band', brånn 
'brand', kåller 'kall' och fåll 'fåll'. "Däremot", fortsätter han, "låta 8-formerna för-
klara sig genom antagandet av en utveckling till 8i icke-huvudtonig ställning", så 
t.ex. h8lla i proklitisk ställning (h8lla på o.d.), 8//er i sms. som gammels811er 'ålder-
dom' o.d. och /8mm 'lamm' i sms. som jemmel8mm 'gimmerlamm, tacka som ej 
lammat', sbel8mm 'södlamm, tacklamm' o.d. 

Bekräftelse på sitt antagande finner Sandström i att G. Danell i en typordlista för 
Synnerby sn, Skånings hd (ULMA 109:63), uppger sms. ek811a (s. 23) men simplex 
ålla (s. 28). 

Beträffande l8mm nämner Sandström (a.a. s. 17 not 2) också möjligheten att en 
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u-omljudd pluralform har givit upphov till vokalen. Han tillägger att även formen 
/åmm är vanlig. 

Även i formen g811 'gall' kan 8 enligt Sandström (a.a. s. 18 not 5) gå tillbaka på 
en u-omljudd vokal. "Vokalens kvalitet låter sig ej förklara ur en form med å, men 
väl ur en fem. sing. med u-omljud", alltså motsvarande fisl. gold.1  

Infinitiven v811a 'vålla' torde enligt Sandström (a.a. s. 18 anm. 6) inte höra till de 
ordformer i vilka 8 går tillbaka på ä. "Vid sidan av 8-vokalen står i en del trakter en 
u-vokal, så i Åse hd, Särestads ock Flo snr, samt Gudhems hd, Hornbärga [läs: 
Hornborga] sn. Den gamla böjningen hos värbet är bevarad i Kinds hd, Gällstad 
(inf. vala, pret. valda — vulda). Dessa former ge enligt min mening förklaringen till 
infinitivens vokalism. 8 har införts i inf. från 6-form av pret. (fsv. volte) ock u från 
u-former av pret. (fsv. vulte)." Dessa båda fsv. former har Sandström hämtat från 
Noreens Altschwedische grammatik (1904 § 543,2). För min egen del har jag inte 
funnit några u-former i de områden som Sandström nämner utan blott en presens-
form vuller från Gärdhems sn i Väne hd. Denna är enligt min mening inte mycket 
att fästa sig vid. 

Noreen (1915 s. 101 f.) citerar Kallstenius' ovan nämnda teori och påpekar, lik-
som Sandström, att dennes exempel inte bevisar någon allmän övergång ä > 8 vid 
förkortning i starktonig ställning. I samband härmed refererar han också utförligt 
Lindbergs och Sandströms resonemang. 

Enligt Noreen (a.a. s. 103) är det "alldeles oförnekligt" att en utveckling å > 8 
eller dylikt i svagton förekommer i många dialekter. Däremot vill han inte förklara 
t.ex. Ärtemarksmålets h8lla och s81de ur proklitisk ställning, "dels emedan de böra 
ses i sammanhang med andra ord med e för å före id (1l), dels emedan de knappast 
torde förekomma särskilt ofta i proklitisk ställning". 

"Det står således fast", fortsätter Noreen (a.a. s. 103), "att å blivit e o.s.v. i svag-
ton. Däremot måste det bestridas, att ljudlagen, som Sandström antar, gäller även 
för stark bit o n. Det torde över huvud taget var mycket svårt att få några säkra 
fall, där en starkt bitonig stavelse behandlats annorlunda än en huvudtonig." Till 
stöd för sitt resonemang citerar han följande rader hos Hesselman (1912 s. 9 not 2): 
"I alla nordiska dialekter gäller nämligen, att lederna i genomskinliga (lättassocie-
rade) sammansättningar, som normalt aksäntueras med starkton eller s.k. stark 
biton, fonetiskt behandlas alldeles lika som starktoniga enkla ord: hus och tak i 
sammansättningen hustak såsom hus och tak hvart för sig. (Sammansättningen är 
ljudhistoriskt = en ordfogning.) Visserligen har det för både äldre och yngre språk-
perioder uppställts flera olika ljudlagar, som skulle ha inträtt blott under s.k. stark 
biton[...]Men de låta icke bevisa sig." 

Särskilt kritiserar Noreen (a.a. s. 104) Sandströms förklaring i fall som i8MM : 

jemmel8mm eller 811er : gammels811er, "där simplex måste ha varit (lika vanligt som 
eller) vanligare än kompositum ock där sammansättningens leder äro till den ytter- 
liga grad tydligt urskiljbara". 

I  Denna förklaring säger sig Sandström ha prof. Adolf Noreen att tacka för. 

135 



Noreens fortsatta resonemang leder inte fram till någon allmängiltig förklaring 
till utvecklingen av äldre a till 8 i Ärtemarksmålet m.fl. mål, men han fäster upp-
märksamheten på att 8 påfallande ofta följs (eller föregås) av ett /-ljud (a.a. s. 104). 
Samma iakttagelse kan göras vid en jämförelse mellan vokalismen hos å ena sidan 
a/d-orden och å den andra and-orden i min undersökning. Det är nämligen helt klart 
att a framför Id på vissa håll, i synnerhet i västra delen av Sverige, ofta har utveck-
lats till 8, medan denna vokalkvalitet är ytterst sällsynt hos and-orden. Emellertid är 
det också uppenbart att övergångens geografiska utbredning varierar kraftigt från 
ord till ord. 

8-formerna i södra och mellersta Norrland behandlas i kommentaren till 
HÅLLA. 

4.3. Omlj udda former 
Härjedalen förekommer AND, HAND och RAND i former som enligt Widmark 

(1959 s. 26, 63, 118) återgår på omljudsformer motsv. fvn. end, hend och rend (se 
resp. ord). För övrigt torde, säger Widmark, omljudslösa former ligga till grund för 
de flesta svenska dialektformer av dessa ord. 

JanzM (1936 s. 225 f.) framställer teorin att ett bohuslänskt a framför äldre nd 
kan återgå på omljudsvokal. Till grund för detta antagande ligger att NiMn (1879 s. 
77) från Sörbygden uppger sg. lann, pl. lann. Janzen påpekar dock att denna plural-
form vid senare uppteckningar inte har kunnat påträffas och att den om den funnits 
numera säkert är utdöd. Åsikten att NiMns uppgift speglar en växling mellan 
omljudslös och omljudd form, motsvarande fvn. land: lend, hävdas även av Hult-
man (1908 s. 70). 

Janz&I (a.st.) anser att man vid bedömningen av vokalismen i ord som HAND, 
RAND och STRAND, "vilka i nästan alla dial. förete en ännu inte klarlagd växling 
i vokalismen under till synes samma eller likartade förutsättningar", för svenska 
dialekters vidkommande inte i tillräcklig utsträckning har räknat med möjligheten 
av omljudd vokal. Att ordet BAND i Bohuslän genomgående har a-form (bann eller 
bån) kunde alltså, "åtminstone till en del", bero på den gamla, omljudda pluralfor-
men. Som Janzffi själv påpekar har dock även t.ex. SAND i regel a (sann eller sån), 
vilket gör att hans resonemang ter sig mindre tilltalande. Han lämnar frågan med 
reflexionen att den "måste ses i ett stort geografiskt sammanhang". 

Widmark (1959 s. 64 if.) tillbakavisar .lanz6is teori med hänvisning till dess 
hypotetiska karaktär. I stället föreslår hon att de västsvenska a-formerna är att upp-
fatta som "den normala västsv. motsvarigheten till de da. och sv. å-formerna", efter-
som Västsverige i detta avseende rimligen bör ha haft en utveckling liknande den 
som ägt rum i Sydskandinavien. 

Beträffande NiMns uppgift om sg. lann : pl. lann från Sörbygden anmärker Wid-
mark (a.a. s. 66) att NilM här kan ha sammanfört olika betydelser eller sammanblan-
dat olika meddelares språk. "I varje fall finner jag det inte tillåtligt att av hans plu-
ralform dra slutsatsen, att a i bohusl. är en regelbunden utveckling ur Q" , säger hon 
avslutningsvis. Jag instämmer gärna i dessa invändningar. 
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5. Något om förhållandena i danska 
och norska dialekter 

5.1. Danmark 
5.1.1. Inledning 
Det finns ingen samlad undersökning av de dialektala motsvarigheterna till forn-
danskt a framför id och nd. Det närmaste man kommer en sådan är de kartkommen-
tarer som ges hos Bennike & Kristensen (1898-1912 s. 15 f., 30 f.). Avsn. 5.1.2 och 
5.1.3 nedan är därför i allt väsentligt referat av dessa framställningar, som redan i 
sig själva är ytterst komprimerade och ibland inte helt lätta att följa. Detta kompen-
seras i någon mån av två kartor (karta 18 och 19), ritade efter kartorna 2 och 11 hos 
Bennike & Kristensen. 

Först några ord om ljudbeteckningen hos Bennike & Kristensen. Vid fin beteck-
ning används genomgående ljudskriften Dania och för säkerhets skull avstår jag 
från att försöka transkribera denna till grov beteckning i mitt referat. För att under-
lätta för läsaren ger jag i stället här en kort beskrivning av de förekommande vokal-
kvaliteterna. Därvid utgår jag dels från 0. Jespersens översikt över tecken och ljud-
värden i Dania, dels från P. Andersens jämförande tabell i Nordisk leerebog for 
talepxdagoger 1 s. 306a if., båda återgivna hos Eriksson 1961 s. 146 resp. 148 if. 

a 	"almindeligt neutralt a" 

0 	som slutvokalen i da. ekko 

ung. som lmalf. 

"mellem u og o" eller "Den i de vesteuropwiske sprog 

almindelige slappe nuance"; dock ej lika med lmalf. 8 

a 	schwa 

å 	som i da. gå 

europeiskt u 

a 	ung. som lmalf. a 

Längd betecknas med en prick upptill efter det långa ljudet. Vid halvlängd placeras 
pricken i stället nedtill. 

Ljudbeteckningen hos Bennike & Kristensen är mycket blandad. De tecken som 
inte avser fin beteckning, dvs. Dania, markerar jag i mitt referat för tydlighetens 
skull med ett enkelt citationstecken före (t.ex. 'å). 
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Karta 18. Utvecklingen av gammalt kort a framför Id i danska dialekter. (Efter karta 11 i 
Bennike & Kristensen 1898-1912.) 
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Karta 19. Utvecklingen av gammalt kort a framför nd i danska dialekter. (Efter karta 2 i Ben-
nike & Kristensen 1898-1912.) 
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Till redogörelserna hos Bennike & Kristensen hör ordlistor i tabellform, där man 
kan jämföra ett ords form i "nydansk", "xldre dansk" och en rad olika dialekter. 

5.1.2. a framför Id 
Fda. kort a framför id behandlas hos Bennike & Kristensen under rubriken "lEldre 
dansk äld". Förlängningen framför id sägs höra till de äldsta förlängningarna av 
fda. a. Hela det danska språkområdet med undantag av Fyn har i detta fall fått run-
dad vokal, "undertiden den samme, undertiden en anden end den, der lydret svarer 
til x. da. å i de orige ord". På Själland och småöarna söder därom finner vi genom-
gående "samme lyd som for langt å i de andre tilfx1de", dvs. 8.0' och o.a. På Fyn 
och de sydfynska öarna är a-ljudet överallt bevarat, utom i HÅLLA som i stället har 
u eller 8. 

Södra och sydvästra Jylland har former med o.  medan nordöstra delen har kort 
vokal, i regel 0. 

1 Bennike & Kristensens ordlista (s. 31) finns bara två av de ald-ord som ingår i 
min svenska undersökning, nämligen HÅLLA och KALL. Övriga ord är bl.a. pret.-
former av de fda. motvarigheterna till nsv. förtälja och sälja, dvs. -täldw och sålda. 

5.1.3. a framför nd 
Fda. a förlängs enligt Bennike & Kristensen i de flesta danska mål framför nasal 
följd av motsvarande tonande klusil, bl.a. framför nd. Målens former ger "et meget 
uensartet indtryk", vilket förklaras så att förlängningen på vissa håll inträdde före 
övergången ä> cl, på andra efter denna tidpunkt. 

Sonderjylland har a., medan ön Als och Sydangeln har å.. 
Norrejylland har genomgående å.. Ordet LAND har dock kort 'a överallt utom 

på vissa håll, bl.a. på södra Sams0, där rester av ett uttal med långt å är bevarade. 
Utanför Vendsyssel har även AND mest kort 'a. "I det hele må behandlingen også i 
nörrejysk kaldes ensartet", säger Bennike & Kristensen (s. 16). Mellersta delen av 
Östjylland har dock former med o.. 

Sejer0 har (2., men i HAND och BAND 8.0, vilket motsvarar da. riksspråkets 
långa å (se även avsn. 3.4.8). Samma oregelbundenhet finns i själländska mål, vilka 
uppvisar former med kort eller långt 'å eller a i de flesta ord, men i några 8.0 mot-
svarande riksspråkets å. Samma förhållande, att vokalen i vissa ord motsvarar riks-
språkets a men i andra riksspråkets å, finner man även i målen på Lolland, Falster 
och Bornholm. Detsamma gäller Västfyn; Östfyn har däremot alltigenom former 
som motsvarar riksspråkets långa a. 

5.1.4. Sammanfattning 
de danska folkmålen kan man i kanske ännu högre grad än i de svenska konstatera 

skillnader mellan a/d-orden och and-orden beträffande utvecklingen av a. Gemen- 
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samt för båda ordtyperna är dock att former med lång vokal, eller med diftong mot-
svarande lång vokal, förekommer nästan överallt. Dessa bör utan tvivel sättas i 
samband med de sydskånska formerna med långt å men också med hela diskussio-
nen om vokalförlängning framför Id och nd (se kap. 6). 

För de danska dialekterna såväl som för de svenska gäller att utvecklingen av a 
kan variera rätt mycket inom en och samma ordtyp; vissa ord har gått sin egen väg. 
Ordet LAND intar liksom i Sverige en särställning bland and-orden genom ett stort 
inslag av former med kort a. 

5.2. Norge 

5.2.1. Inledning 
För de norska dialekternas vidkommande saknas översiktsverk att referera till. Tack 
vare Synopsis over norske målfore i NMA har det ändå varit möjligt att snabbt få en 
uppfattning om förhållandena beträffande en handfull av de berörda orden, nämli-
gen HÅLLA, KALL, ÅLDER, LAND och SAND. I det följande beskriver jag 
alltså utvecklingen av fno. kort a i dessa ord. 

Den norska ljudskriften har jag förenklat i enlighet med Widmark (1959 s. 24), 
vars beteckningssätt jag delvis anpassat efter mitt eget (jfr avsn. 1.6). 

5.2.2. Hålla 
En stor del av Östnorge har former med 8 eller ä och bör alltså ses i sammanhang 
med det vidsträckta västsvenska 8-området. Hela Ostfold och södra delen av Akers-
hus har formen h811e. Norr och väster om detta område, nämligen i norra Akershus, 
sydligaste Hedmark, delar av södra Buskerud, i västra Vestfold samt i ett område i 
södra Telemark (västra Grenland) finner vii stället formen hölle. Sydöstra Oppland 
har, liksom delar av södra Hedmark, diftongerade former som höulle och höille. I 
södra och mellersta Osterdalen återkommer den monoftongiska formen h811e. 

Diftongerade former finns även i större delen av Gudbrandsdalen och i nord-
västra hörnet av Osterdalen, här med ai eller äi. 

Från ett område omfattande östra Vestfold och sydostligaste Buskerud uppges 
formen hålle. Denna förekommer också i Telemarks och Aust-Agders kustbygder. I 
sydöstra Vest-Agder påträffas formen holla. 

Resten av Ostlandet och Vestlandet har annars huvudsakligen a-former. Undan-
tag utgör bl.a. södra delen av Aust-Telemark som har ä-former och Nordfjord som 
uppges ha 8-former i norr och å-former i söder. Enligt uppgift förekommer å-for-
mer även i Indre Sogn. 

Trondelag uppvisar i huvudsak a-former. På vissa håll, bl.a. i större delen av 
Fosen, finner vi dock i stället å-former. 
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Nordland har a-former på de flesta håll. Ofoten, Vesterålen och delvis Lofoten 
har dock, liksom Troms och Finnmark, mest å-former. 

5.2.3. Kall 
I södra Ostfold anträffas formen käl (jfr kål i Bohuslän). Denna form förekommer 
även på flera andra håll i landet, nämligen i större delen av Hedmark (Solor och 
sydvästra Osterdalen), nordvästra Gudbrandsdalen, delar av Nordfjord och Roms-
dal, på de flesta håll i Nordland samt här och där i Troms. 

Norra Ostfold och södra Akershus har ä-former, liksom delar av Vestfold, Bus-
kerud och Telemark. Diftongerade former, käill och kaill, uppges förekomma i syd-
östra Oppland och sydvästra Hedmark (Hedemarken) samt i ett område omfattande 
mellersta Gudbrandsdalen och nordvästra hörnet av Osterdalen. 

Resten av Ostlandet och Vestlandet samt hela Trondelag har genomgående a-for-
mer. 

Nordland och Troms har, förutom den ovan nämnda formen kid, även kall. I 
Finnmark är detta den enda belagda formen. 

5.2.4. Ålder 
Ostfold och Akershus har huvudsakligen ä-former. I ett par socknar i Ostfold, 
Skiptvet och Eidsberg, har utvecklingen a> ä i detta ord gått vidare till e: eller. 
Enligt Hoff (1946 s. 103) beror detta möjligen på påverkan från adj. komp. ellre. ä-
former påträffas för övrigt i södra Aust-Telemark, i delar av Vestfold och södra 
Buskerud samt i de centrala delarna av Osterdalen. 

Diftongformer, äiller och ailler, förekommer i hela Oppland utom Valdres och 
norra Gudbrandsdalen, i sydvästra Hedmark (Hedemarken) samt i nordvästra hör-
net av Osterdalen. 

Resten av landet uppvisar genomgående a-former. 

5.2.5. Land 
I så gott som hela landet är a-formerna allenarådande. Sydöstra Oppland och syd-
västra Hedmark (Hedemarken) har dock som vanligt diftongerade former, läinn och 
lainn; i Gudbrandsdalen påträffas sådana däremot endast längst i sydost. Från syd-
västra Osterdalen uppges formen lånn. 

5.2.6. Sand 
Från sydöstra Oppland och sydvästra Hedmark (Hedemarken) uppges huvudsakli-
gen formen säinn; från Gudbrandsdalen finns däremot inga diftongformer belagda. 

En stor del av Hedmark, närmare bestämt norra Solot-  och sydvästra Osterdalen, 
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har formen sån. Denna förekommer också på många håll i Nordland. 
Övriga delar av landet har genomgående a-former. 

5.2.7. Sammanfattning 
De slutsatser som kan dras utifrån det lilla antal ord jag undersökt är naturligtvis 
starkt begränsade. Klart tycks i alla fall vara att kort a i de norska folkmålen, precis 
som i de svenska och danska, delvis har utvecklats annorlunda framför id än fram-
för nd. En intressant skillnad är t.ex. att diftongformer hos a/d-orden vanligen före-
kommer i hela Oppland fylke med undantag av Valdres och delar av Gudbrandsda-
len samt även i delar av Hedmark fylke, medan de hos and-orden är begränsade till 
ett mindre område som ungefärligen omfattar distrikten Land, Toten och Hedemar-
ken. I det undersökta materialet visar a/d-orden också större variation i sin form-
flora än and-orden, åtminstone vad gäller södra delen av Norge. 

Naturligt nog kan man observera vissa överensstämmelser i ljudskicket mellan 
Östnorge och Västsverige. Ett exempel på detta är att HÅLLA, som redan nämnts, 
inom båda områdena har former med 8 (i Norge även ö). Ett annat är att KALL 
både i Bohuslän och i det angränsande Ostfold har former med långt a eller a. Å 
andra sidan illustrerar ordet ÅLDER på ett slående sätt hur olika utvecklingen 
också kan gestalta sig; medan Västsverige huvudsakligen har 8-former har Öst-
norge i stället former med a och ä. 

Om man ser till helheten är det trots allt tydligt att gammalt kort a framför Id och 
nd på de flesta håll har bevarats tämligen opåverkat, i synnerhet framför nd. Av de 
tre ald-ord jag undersökt är det ju för övrigt bara HÅLLA som i någon större 
utsträckning uppvisar former med å, 8 o.d. 
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6. Slutsatser och resultat 

Den traditionella uppfattningen att utvecklingen av gammalt kort a> å framför Id 
och nd har gått till så att vokalen först förlängts, därefter labialiserats liksom urspr. 
långt a och slutligen på de flesta håll åter förkortats är förvisso inte odiskutabel. 
Trots allt tror jag emellertid att förlängningsteorin måste accepteras som ofrånkom-
lig. Den ger den enklaste förklaringen till utvecklingen i fråga och vi kan ju konsta-
tera att vokalen i de aktuella orden än i dag på vissa håll är lång, antingen den har 
övergått till å e.d. eller behållit sin a-kvalitet (i vilket fall förlängningen skett efter 
tiden för övergången av ä> ä): i Danmark och södra Skåne, i Estland och Finland. 
Inom de båda sistnämnda områdena har de gamla konsonantförbindelserna id och 
nd dessutom i regel bevarats oassimilerade. I sammanhanget kan även nämnas au -
diftongen i Sydsverige (avsn. 3.1.2) och °a-diftongen i det estlandssvenska Runö-
målet (avsn. 3.1.9). Den utbredda föreställningen att förlängningen endast ägt rum 
framför konsonantförbindelser som inte uppstått genom synkope (se början av 
avsn. 1.2.1) torde däremot kunna avskrivas med hänvisning till det faktum att ordet 
AND (< germ. *anue5-) utvecklats på i stort sett samma sätt som övriga and-ord. 

Av de teorier beträffande betingelserna för vokalförlängningen som refererats i 
forskningshistoriken (avsn. 1.2.2) anser jag utan tvekan Eliasons vara den mest till-
talande. Förutom att han ger en väl genomtänkt och såvitt jag förstår rimlig fonetisk 
förklaring till förlängningen, sätter han också in fenomenet i ett större sammanhang 
genom att jämställa utvecklingen i fornsvenskan med motsvarande i fornengelskan 
och övriga germanska språk. 

Det är uppenbart att tendensen till förlängning av a framför Id och nd såväl som 
tendensen till labialisering av den förlängda vokalen har, såsom vanligen antagits, 
kommit från Danmark och spritt sig norrut över södra Sverige. Man kan väl således 
tänka sig att å-former och a-former här avspeglar olika utvecklingsfaser i denna 
labialisering. Som framgått av min undersökning förekommer å-former, a-former, 
8-former osv, även utanför det område som de omtalade sydliga novationerna antas 
ha berört, nämligen i Dalarna och i Norrland. Rimligen rör det sig här om helt själv-
ständiga utvecklingar, men för den skull kan de mycket väl ha gått till på liknande 
sätt som i södra Sverige. Man kan emellertid inte utesluta möjligheten att de skett 
genom spontan förskjutning av vokalens kvalitet. 

Mina övriga slutsatser kan i korthet sammanfattas på följande sätt: 

Gammalt kort a har inte utvecklats lika i alla a/d-ord resp. and-ord. 

Det finns regelbundna skillnader mellan a/d-orden å ena sidan och and-orden 
å den andra i fråga om behandlingen av a. 

Utvecklingen av gammalt kort a framför Id och nd kan inte beskrivas med 
hjälp av ett fåtal enkla regler. 

144 



Samma slutsatser gäller för utvecklingen av fda. och, såvitt man kan se av min 
begränsade studie, fno. a i de aktuella ställningarna. För att få en helhetsbild av 
situationen krävs emellertid att förhållandena i danska och norska dialekter grund-
ligt kartläggs. 

Av det ovan sagda kan man väl också, för att nu spetsa till det en aning, dra slut-
satsen att det är föga meningsfullt att tala om ljudlagar när man vill beskriva och 
förklara utvecklingen av kort a framför Id och nd. Med detta menar jag att de regler 
som kan uppställas för denna åtföljs av så många undantag och störningar att de 
ofta inte gör skäl för att kallas lagar. Man kunde snarare tala om tendenser, t.ex. till 
förlängning och labialisering av a och övergång av å till 8, som nått olika långt i 
olika trakter och i olika ord. 

Vilka krafter är det då som har reglerat spridningen av de ljudförändringar det 
här är fråga om? 

För att en språklig förändring skall spridas från en bygd till en annan krävs 
naturligtvis först och främst att befolkningen inom de båda områdena har personlig 
kontakt med varandra. Som bl.a. Thelander (1979 s. 117 f.) har visat räcker det 
emellertid inte med detta. För att språkbrukarna skall införliva t.ex. ett nytt uttal i 
sitt språk krävs det också att de finner det vara mödan värt, vilket vanligen betyder 
att det nya uttalet är förenat med högre social prestige än det gamla. "Begrep-
pet förutsätter", säger Thelander (a.a. s. 117), att det i samhället råder viss enighet 
om vilka beteenden och sociala attribut som är överlägsna andra och att medbor-
gare med ambitioner att förändra sin situation därför alla strävar i en och samma 
riktning, mot en utbildningsmässig, ekonomisk och maktägande elit i samhälls-
strukturens kärna". Om det erforderliga prestigevärdet inte föreligger hos den 
språkliga nyheten, eller om språkbrukarna hellre identifierar sig med "andra grup-
per än som i sociologernas stratifikationsmodeller brukar tillskrivas prestige" (The-
lander a.a. s. 118), saknas alltså det psykologiska incitamentet till förändring; man 
håller fast vid sitt eget. 

Dessa resonemang är välkända och accepterade inom språksociologin, där man• 
väl företrädesvis har ägnat sig åt förhållandena i moderna samhällen. Inom nordisti-
kens historiska grenar har man däremot vanligen sökt förklaringar till språkliga för-
ändringar inom själva språksystemet. Med ett sådant synsätt kan man t.ex. karakte-
risera en ljudförändring som "ljudlagsenlig" eller "icke ljudlagsenlig". I det senare 
fallet har, i brist på bättre, termen "analogi" kommit till flitig användning. 

Widmark (under utg.) framför med rätta åsikten att den ovan beskrivna språkso-
ciologiska modellen bör prövas även på språkliga förändringar som ägt rum mycket 
långt tillbaka i tiden. "Det ligger trots allt något tidlöst i en tanke att en gräns kan 
etableras på två sätt", menar hon. "Människor kan ta upp något nytt med högt soci-
alt värde eller också kan de vända ryggen åt det nya och sluta upp omkring sitt eget. 
I senare fallet etablerar de själva en gräns. I förra fallet bryter de igenom en gammal 
gräns; en språkföreteelse sprider sig och gränsen blir en annan." Widmark påpekar 
dock att resultatet av en sådan spridning kan variera beroende på inomspråkliga för-
utsättningar. När hon sedan diskuterar de nordiska språkgränser som uppkommit 
genom förändringar som omljud, nasalassimilation, diftongförenkling osv, gör hon 
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det följaktligen under beaktande av såväl utom- som inomspråkliga förhållanden. 
Variationsrikedomen i utvecklingen av kort a framför Id och nd är mycket stor, 

enligt min mening alltför stor för att kunna förklaras enbart utifrån inomspråkliga, 
fonetiska förhållanden. Jag instämmer därför med Widmarks ovan refererade tanke-
gång att ett språksociologiskt synsätt som ett komplement bör prövas även på äldre 
språkförändringar. "När dialektologema inte fann den skarpa dialektgräns de letade 
efter utan upptäckte att varje ord har sin egen historia, var det prestigespridningen 
de upptäckte", säger Widmark träffande. Själva prestigecentrum får då sökas i 
gångna tiders politiska och sociala verklighet, i den mån denna kan rekonstrueras. 
Detta perspektiv gör det visserligen inte lättare att förklara utvecklingen i det 
enskilda fallet, men det underlättar förståelsen av bristen på regelbundenhet. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna avhandling är att i detalj kartlägga hur gammalt kort a har utveck-
lats framför konsonantförbindelserna Id och nd i de svenska dialekterna, inklusive 
de finlands- och estlandssvenska, i ett representativt urval ord samt att ge ett bidrag 
till den diskussion som förts om utvecklingens förutsättningar och förlopp.! korthet 
behandlas också motsvarande utveckling i danska och norska dialekter. 

I kap. 1 ges en forskningshistorik omfattande tiden från omkring 1880 till i dag. 
Den forskning som tidigare ägnats problemet har i ytterst ringa grad gällt geografisk 
kartläggning av utvecklingen men desto mera framställning av teorier om hur och 
under vilka betingelser gammalt kort a övergått till å. En förklaring till detta är att 
forskarna i slutet av 1800-talet, när debatten var som livligast, inriktade sitt intresse 
på förhållandena i riksspråket i stället för i dialekterna. Flera av förgrundsgestalterna 
inom nordistiken, t.ex. Axel Kock och Adolf Noreen, ansåg nämligen att ett någor-
lunda enhetligt riksspråk, baserat huvudsakligen på dialekterna i landskapen kring 
Mälaren, existerade redan i fornsvensk tid. I detta språk framskymtar således dialek-
terna bara som slumpmässiga yttre störningar. Denna koncentration på riksspråket 
fick också till följd att endast två utvecklingsaltemativ diskuterades, nämligen att a 
antingen övergått till å eller bevarats oförändrat. 

Övergången a> å har med få undantag förklarats så att a först förlängts framför 
de aktuella konsonantförbindelserna och därefter övergått till å tillsammans med ur-
sprungligt långt a. Denna utveckling antas ha påbörjats i Danmark under förra hälf-
ten av 1200-talet. Slutligen har vokalen åter förkortats. Om betingelserna för för-
längningen har det däremot funnits flera olika teorier. Under slutet av 1800-talet och 
kring sekelskiftet ansåg flera av de ledande nordisterna, främst Kock och Noreen, att 
förlängning skett när konsonantförbindelsen följts av en vokal men inte annars, eller 
med andra ord: i flerstaviga ord men inte i enstaviga. Undantag från denna regel sa-
des bero på analogi eller möjligen på dialektalt inflytande; dessa forskare sökte i 
första hand förklara utvecklingen utifrån det tänkta fornsvenska riksspråkets egna 
förutsättningar. Från samma tid härrör den än i dag vanliga uppfattningen att för-
längning har inträtt endast under förutsättning att konsonantförbindelserna varit ur-
sprungliga och inte uppkomna genom synkope. 

Den förste som gav uttryck för ett rent dialektgeografiskt synsätt var Bengt Hes-
selman (1905). Enligt honom har a nämligen övergått till å i södra Sverige till och 
med Närke och delar av Södermanland men bevarats som a norr om detta område. 

Under resten av 1900-talet har knappast någon ägnat uppmärksamhet åt proble-
met, åtminstone inte i Sverige. Däremot har en amerikansk forskare, Norman E. 
Eliason, noggrant utrett frågan om betingelserna för förlängningen av vokaler fram-
för bl.a. Id och nd i fornengelskan och övriga germanska språk (Eliason 1975). Han 
sätter således in utvecklingen i fornsvenskan i ett större geografiskt sammanhang, 
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vilket ingen svensk forskare har gjort. Eliason menar att förlängningen framför Id, 
nd osv, inte, som man traditionellt brukat anta, skedde före förkortningen av vokaler 
framför andra konsonantgrupper utan samtidigt med denna. Framför bl.a. Id och nd, 
dvs, likvida eller nasal plus tonande homorgan konsonant, uteblev förkortningen ef-
tersom sådana konsonantförbindelser kräver mindre energi än andra. Förlängningen 
av vokaler framför dessa måste däremot enligt Eliason förstås som ett resultat av 
analogi. 

De handböcker som i dag används i undervisningen i svensk språkhistoria och 
dialektologi vid svenska universitet förmedlar väsentligen samma bild av utveck-
lingen som Hesselman gjorde 1905, dvs, att kort a framför Id och nd utvecklats till 
å i södra Sverige upp till Mälarlandskapen men förblivit a norr därom. Eftersom ing-
en heltäckande kartläggning tidigare genomförts, har man ju varit hänvisad till tra-
ditionen. 

I slutet av kap. 1 redogörs för principerna för ordurval, materialredovisning, ljud-
beteckning och kartering. 

I kap. 2 redovisas materialet. Orden med gammalt a framför Id (a/d-orden) är 
FÅLL (fsv.falder m.), GALL adj. 'ofruktsam (om ko)' (fsv. galder), HÅLLA v. (fsv. 
halda), KALL adj. (fsv. kalder), OLLON (fsv. aldin n.), VÅLLA v. (fsv. valda), ÅL-
DER (fsv. alder m.). Orden med a framför nd (and-orden) är AND 'anas' (fsv. and 
f.), ANDAS v. (fsv. anda(s)), BAND (fsv. band n.), BLANDA v. (fsv. blanda), 
BRAND 'brinnande vedstycke, eldsvåda' (fsv. brander m.), GRAND 'stoftkorn' 
o.d. (fsv. grand n.), HAND (fsv. hand f.), LAND 'rike, odlingsland, strand' o.d. (fsv. 
land n.), RAND (fsv. rand f.), SAND (fsv. sander m.). 

I kap. 3 kommenteras materialet under hänvisning till kartorna 1-17. 
Den traditionella bild som ges av utvecklingen, alltså till å i söder och a i norr, är 

starkt förenklad. Såväl hos a/d-orden som hos and-orden har a mycket riktigt över-
gått till å i en stor del av södra Sverige. På vissa håll har denna utveckling emellertid 
inte fullföljts utan stannat vid en svagare labialisering. I andra trakter har den tvärt-
om gått ännu längre och deltagit i den sydsvenska diftongeringen av å eller, hos ald-
orden, resulterat i en öppen ö-kvalitet (återges i fortsättningen med tecknet 8). Hur 
dessa utvecklingsalternativ fördelar sig geografiskt varierar från ord till ord, utom 
vad beträffar diftongeringen (se vidare nedan). 

När det gäller utvecklingen norr om Mälarlandskapen kan handböckernas be-
skrivning inte sägas vara annat än felaktig, åtminstone i fråga om a/d-orden. Hos 
dessa finner vi nämligen en rik formflora med regelbundna inslag av såväl å som 8. 

Som framgått av ovanstående har utvecklingen av kort a inte varit exakt densam-
ma hos a/d-orden och and-orden. Det finns dock ett antal gemensamma mönster som 
med få undantag upprepas regelbundet i båda ordgrupperna. De viktigaste av dessa 
är i korthet följande. 

Skåne uppvisar i regel ett karakteristiskt mönster som jag kallar "Skåneprofilen" 
och som innebär att man finner långt å längst i söder, kort å i mellersta och nordväst- 
ra delen av landskapet samt diftongen a" i norr och nordost. Detta diftongområde ut-
gör en del av ett större, sydsvenskt sådant, vilket för övrigt omfattar hela Blekinge 
och delar av södra Småland, ibland även sydligaste Halland. Både "Skåneprofilen" 
och diftongområdet är mycket stabila; i de få fall där avvikelser förekommer ser 
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dessa ut att bero på att de vanliga mönstren delvis har överlagrats av andra utveck- 
lingar. 

Samtliga undersökta ord, med undantag av LAND (mera härom nedan), har kort 
å i större delen av Småland, i Östergötland och på Öland. Utanför detta kärnområde 
varierar å-formernas utbredning däremot kraftigt, i synnerhet hos a/d-orden. 

På Gotland har gammalt kort a i regel bevarats oförändrat i alla ställningar. 
I Finlands svenska folkmål har stamvokalen hos de aktuella orden huvudsakligen 

bevarats som a, kort eller förlängt. Former med långt a finner man i södra hälften av 
Österbotten och i Satakunda, på östra Åland, i Åboland samt i östra Nyland. Övriga 
områden har vanligen kort a. Hos a/d-orden störs detta mönster emellertid delvis, 
särskilt på Åland och i Nyland, av former med kort å. Dessa beror av allt att döma 
på påverkan från högsvenskan. 

Även de estlandssvenska dialekterna uppvisar ett relativt fast mönster som är ge-
mensamt för a/d-orden och and-orden. Nuckö, Odensholm, Ormsö, Dagö och Gam-
malsvenskby har vanligen former med långt å, medan Rågöarna och Vippal har långt 
a. I Runömålet har vokalen i stället diftongerats till °a. 

Bland de egenheter som utmärker a/d-orden märks främst den redan omnämnda 
vidareutvecklingen av å > 8, som är ytterst sällsynt hos and-orden. Hos de flesta ald-
ord, i synnerhet HÅLLA, VÅLLA och ÅLDER, omfattar den däremot stora delar av 
Västsverige och förekommer dessutom på många håll i Dalarna och i Norrland. Dess 
utbredning skiftar emellertid betydligt från ord till ord. 

Adj. KALL avviker på flera sätt från övriga ald-ord. För det första påträffas for-
mer med 8 bara i en handfull socknar i Övre Dalarna. För det andra har ordet i Väst-
sverige fått en utveckling som snarast påminner om ett mönster som är vanligt hos 
and-orden: kort bakre a i större delen av Värmland, i Dalsland, västligaste Väster-
götland samt i norra Halland, men långt bakre a i nästan hela Bohuslän (mera härom 
nedan). 

Subst. OLLON förekommer av lätt insedda skäl genuint endast inom ekens na-
turliga utbredningsområde (se fig. 1 och jfr med karta 5). 

Hos verbet VÅLLA rubbas den annars rätt regelbundna kartbilden för Sydsverige 
av former som är så avvikande att de knappast kan ha utvecklats ur ett äldre a, näm- 
ligen volla och vålla 	o resp. u). Den förra formen finns i sydligaste Skåne, 
den senare i hela övriga Skåne utom längst i nordost samt i västra Blekinge och här 
och var i södra Halland. I båda fallen rör det sig sannolikt om en utveckling ur u, 
överfört till infinitiven från de äldre preteritumformerna sing. vu/ti  och plur. vu/tu.  

Subst. ÅLDER utmärker sig genom att ingenstans påträffas i former med lång vo-
kal. I södra Skåne, där man i enlighet med det vanliga mönstret skulle vänta sig långt 
å, möter i stället formen aller, vilken överensstämmer med den i modern standard-
danska. 

I jämförelse med a/d-orden ter sig and-orden ganska enhetliga vad beträffar ut-
vecklingen av a. Detta torde framför allt bero på att de senare nästan helt saknar den 
utveckling å > 8 som i så hög grad bidrar till de förras inbördes olikheter. Bland de 
mönster som är specifika för and-orden märks i södra Sverige två områden där stam-
vokalen är bakre a, det ena bestående av sydvästra Småland, det andra av norra Hal-
land och sydvästra Västergötland. Det sistnämnda området sträcker sig hos flera av 
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orden vidare norrut, olika långt hos olika ord. Som mest omfattar det även Bohuslän, 
Dalsland och större delen av Värmland. I Bohuslän är vokalen dock vanligen för-
längd, antingen den är bakre eller främre a. Här rör det sig om en yngre utveckling 
framför bl.a. geminatoma il och nn, ursprungliga eller uppkomna genom assimila-
tion (jfr KALL ovan). Hos subst. AND har denna förlängningstendens gjort sig gäl-
lande i hela Dalsland och större delen av Värmland. 

Subst. LAND har på de flesta håll i södra Sverige en form som radikalt avviker 
från alla mönster som normalt kännetecknar and-orden, nämligen lann. Ett fåtal äld-
re belägg på formen lånn från detta område vittnar dock om att förhållandena en 
gång varit annorlunda. Enligt min mening torde förklaringen vara att riksspråket i 
just detta ord haft ett särskilt kraftfullt inflytande. Ett likartat förhållande möter i vis-
sa danska dialekter, där rester av ett uttal med långt å påminner om ett äldre tillstånd. 
Däremot har denna riksspråkspåverkan endast i ringa utsträckning avsatt spår i öv-
riga delar av det svenska språkområdet, dvs. i Dalarna, Norrland, Finland och Est-
land. 

Hos övriga and-ord påträffas de mest framträdande oregelbundenhetema dels i 
Värmland, Dalsland och Bohuslän, dels i Jämtland och Medelpad. I de förstnämnda 
landskapen växlar stamvokalen i de olika orden mellan främre och bakre a, tydligen 
beroende på vilken konsonant som föregår vokalen. Det ser ut som om likvidorna 1 
och r gynnat ett främre öppet uttal av a. Ett liknande mönster kan iakttas i Medelpad. 
I Jämtland sker växlingen däremot huvudsakligen mellan främre a och ett öppet ä-
ljud enligt regler som inte utan vidare kan genomskådas. 

Som redan nämnts finns stora skillnader mellan a/d-orden och and-orden beträf-
fande vokalens utveckling i Norrland. Särskilt iögonfallande är de regelbundna men 
sinsemellan fullständigt olika mönster som de båda ordtypema bildar i Ångerman-
land och Norrbotten. I Ångermanland har ald-orden former med å i väster och främ-
re a i öster, medan and-orden har kort främre a i väster och söder men långt bakre a 
i nordost. Området med långt bakre a omfattar vanligen även södra Västerbotten. I 
Norrbotten har a/d-orden överallt långt å och assimilerat id, t.ex. kål 'kall', medan 
and-orden är uppsplittrade i flera olika former. De flesta av dessa har undergått na-
salbortfall med påföljande vokalförlängning samt avtoning av d, så att resultatet bli-
vit t.ex. hat 'hand' i Nederkalix och Töre, ht = öppet ä-ljud) i Nederluleå, Över-
luleå och Edefors samt den diftongerade formen het i Råneå. I Överkalixmålet har 
vokalen förskjutits ända till e och förlängts, trots att nd här är bevarat: hg,nd. Även i 
Piteå och Norrfjärden har konsonantförbindelsen bevarats oassimilerad, men kort a 
kvarstår oförändrat: hand. Dessa norrbottniska mönster är mycket stabila. 

I kap. 4 diskuteras några särskilda problem med anknytning till undersökningen. 
I avsnitt 4.1 presenteras de viktigaste av de ord som av olika skäl fått utgå ur rna-

terialsamlingen, nämligen VÅLD (fsv. vald n.), LAND 'kourin' (fvn. hland n.), 
STRAND (fsv. strand f.), STÅND 'växtstånd, salustånd, samhällsklass, erektion' 
o.d. (fsv. -stand n.), VÅNDA (fsv. vande m.), VÅNDAS v. (fsv. vandas) och VÅN-
NA v. 'önska, bry sig om, lyda' o.d. (fsv. vanda). För varje ord ges en kort redogö-
relse för de omständigheter som enligt min bedömning minskar ordets värde som un-
derlag för ett arbete av detta slag. 
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I avsnitt 4.2 diskuteras några av de teorier om betingelserna för utvecklingen å> 
8 i Västsverige som framförts av tidigare forskare. Somliga anser att å övergått till 8 

vid förkortning före lång konsonant eller konsonantgrupp eller i svagtonig ställning. 
Ett par av dem håller dessutom för troligt att 8 i vissa fall kan gå tillbaka på en u-

omljudd vokal, t.ex. i formen g8I1 'gall, ofruktsam', som ju oftast förekommer i fem. 
sing. och motsvarar fornisländskans gQ1d. Bara en forskare, Erik Noreen, har fäst 
uppmärksamheten på att 8 påfallande ofta följs (eller föregås) av ett /-ljud. Detta 
stämmer väl med resultaten av min undersökning, som tydligt visar att en övergång 
till 8 ofta har skett hos a/d-orden men nästan aldrig hos and-orden. 

I kap. 5 ges en översiktlig beskrivning av utvecklingen av gammalt kort a framför 

Id och nd i danska och norska dialekter. Förhållandena i de förra åskådliggörs på kar- 
torna 18 och 19. 

I avhandlingens sjätte kapitel presenteras de övergripande slutsatser som min un- 
dersökning har lett mig till. 

Beträffande labialiseringen av gammalt kort a framför Id och nd i södra Sverige 
ansluter jag mig till den gängse uppfattningen att den har föregåtts av vokalförläng-
ning framför bl.a. dessa konsonantförbindelser. Den ger den enklaste förklaringen 
till utvecklingen i fråga och vi kan ju konstatera att vokalen i de aktuella orden än i 
dag på vissa håll är lång, antingen den har labialiserats eller inte: i Danmark och söd-
ra Skåne, i Finland och Estland. I de finlands- och estlandssvenska dialekterna har 
de gamla konsonantförbindelserna Id och nd dessutom i regel bevarats oassimilera-
de. Utvecklingen a > å osv. i Norrland har rimligen skett oberoende av de sydliga 
novationerna, men den kan för den skull mycket väl ha gått till på ett liknande sätt. 
Man kan emellertid inte utesluta möjligheten att den skett genom en spontan för- 
skjutning av vokalens kvalitet. 

Den utbredda föreställningen att förlängning endast ägt rum framför konsonant- 
förbindelser som inte uppstått genom synkope torde kunna avskrivas med hänvis-
ning till det faktum att ordet AND (germ. *anub-) utvecklats på i stort sett samma 
sätt som övriga and-ord. 

Mina övriga slutsatser kan i korthet sammanfattas på följande sätt: 

Gammalt kort a har inte utvecklats lika i alla a/d-ord resp. and-ord. 

Det finns regelbundna skillnader mellan a/d-orden å ena sidan och and-orden 
å den andra i fråga om behandlingen av a. 

Utvecklingen av gammalt korta framför Id och nd kan inte beskrivas med hjälp 
av ett fåtal enkla regler. 

Samma slutsatser gäller för motsvarande utveckling i danska och norska dialek- 
ter. 

Det är enligt min mening uppenbart att den stora variationsrikedom som utmär- 
ker resultatet av utvecklingen av gammalt kort a framför Id och nd inte kan förklaras 
enbart utifrån inomspråkliga förutsättningar, dvs. ljudlagar. Med stöd av tankar om 
spridningen av språkliga förändringar som nyligen presenterats av Gun Widmark fö-
reslår jag att man som ett komplement försöker anlägga ett språksociologiskt per-
spektiv på problemet. Som flera språksociologer har visat med utgångspunkt i nutida 
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material krävs det nämligen mer än bara kontakt mellan olika befolkningsgrupper 
för att en språklig förändring skall spridas. Drivkraften bakom spridningen av t.ex. 
ett nytt uttal är snarare att detta av språkbrukarna på grund av tidens politiska och 
sociala situation uppfattas som mera prestigeladdat än det gamla. Om så inte är fallet 
håller dessa i stället fast vid sitt eget uttal och skapar därigenom en gräns för sprid-
ningen. Detta kan vara en del av förklaringen till att i fråga om utvecklingen av gam-
malt kort a framför Id och nd varje ord tycks ha sin egen historia. 
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Summary 

The aim of this thesis is to make a detailed survey, based on a representative sample 
of words, of how Old Swedish short a followed by the consonant combinations Id 
and nd has developed in the different Swedish dialects, including those of Finland 
and Estonia, and to contribute further to earlier discussion about the course of, and 
conditions goveming, the development of this vowel. Brief consideration is also 
given to the corresponding developments in the dialects of Danish and Norwegian. 

Chapter 1 reviews earlier research on the subject, from around 1880 to the 
present day. Very little previous work has looked at the geographical aspects of the 
question, the main concem having been to propose theories about how and under 
what conditions old short a developed into å. One reason for this is that towards the 
end of the last century, when discussion of the subject was at its most intense, the 
situation in standard Swedish, rather than the dialects, was the focus of scholars' 
attention. Several of the leading figures in Scandinavian philology, such as Axel 
Kock and Adolf Noreen, held that a reasonably uniform standard language, based 
chiefly on the dialects of the provinces around Lake Mälaren, already existed in the 
Old Swedish period. In that standard, the dialects were visible only as random, 
external disturbances. Another consequence of this concentration on standard 
Swedish was that only two altematives were discussed: either the a had become å, 
or else it was unchanged. 

With few exceptions, the shift of a to å has been explained in terms of a first 
being lengthened before the consonant groups concemed and subsequently, along 
with original long a, changing to å. This process is assynned to have begun in Den-
mark in the first half of the 13th century. Finally, the vowel was again shortened. As 
for the conditions under which lengthening occurred, however, several different 
theories have existed. Philologists in the late 19th century and around the tum of 
the century primarily attempted to explain this vowel change solely in terms of the 
Old Swedish standard which they believed to have existed. The first scholar to lend 
expression to a purely dialect geographical approach to the problem was Bengt 
Hesselman (1905), who observed that a had become å in southem Sweden, as far 
north as Närke and parts of Södermanland, but survived as a to the north of this 
area. 

For the rest of the present century, virtually no attention has been paid to the 
question, at least not in Sweden. However, one American researcher, Norman E. 
Eliason, has made a detailed study of the conditions for vowel lengthening before 
Id, nd and other consonant groups in Old English and other Germanic languages 
(Eliason 1975). He has thus set the Old Swedish development in a wider geograph-
ical context, which no Swedish scholar has done. Eliason argues that lengthening 
before Id, nd etc. did not, as has traditionally been assumed, precede the shortening 
of vowels before other groups of consonants, but occurred at the same time as that 
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change. Before Id, nd etc., i.e. liquid or nasal plus voiced homorganic consonant, 
shortening did not take place, since such consonant sequences require less energy 
than others. The lengthening of vowels before these combinations, on the other 
hand, must according to Eliason be viewed as a result of analogy. 

The textbooks currently used to teach the history of Swedish and Swedish dia-
lectology at universities in Sweden convey essentially the same picture of this 
vowel development as Hesselman did in 1905, i.e. that short a before Id and nd 
developed into å in southern Sweden as far north as the Mälaren provinces, but 
remained an a sound further north. Given that a comprehensive survey has not 
previously been carried out, such books have had little choice but to fall back on 
this traditional view. 

The first chapter ends with an outline of the principles guiding the selection of 
words for the study and the presentation, transcription and mapping of the material 
collected. 

Chapter 2 presents the corpus that forms the basis for the thesis. Words with an 
old a before Id ('ald words') which are included in the study are: FÅLL n. lem' 
(0Swed falder m.), GALL adj. 'barren, infertile (of a cow)' (0Swed galder), 
HÅLLA v. 'hold' (0Swed halda), KALL adj. `cold' (0Swed kalder), OLLON n. 
`acorn, beechmast' (0Swed aldin neut.), VÅLLA v. `cause' (0Swed valda), and 
ÅLDER n. `age' (0Swed alder m.). Words with a followed by nd ('and words') 
included are as follows: AND n. 'duck' (0Swed and f.), ANDAS v. 'breathe' 
(0Swed anda(s)), BAND n. 'band, ribbon' (0Swed band neut.), BLANDA v. 
'mix' (0Swed blanda), BRAND n. 'firebrand, fire' (0Swed brander m.), GRAND 
n. `speck of dust' etc. (0Swed grand neut.), HAND n. 'hand' (0Swed hand f.), 
LAND n. 'country, land for cultivation, shore' etc. (0Swed land neut.), RAND n. 
`stripe, edge' (0Swed rand f.), and SAND n. 'sand' (0Swed sander m.). (Capitals 
refer to the modern standard Swedish form.) 

Chapter 3 provides a commentary on the corpus, with reference to maps 1-17. 
The traditional picture of the fate of old a before Id and nd, i.e. a shift to å in the 

south and a in the north, is highly simplified. In both the ald and the and words 
studied, a has indeed developed into å over much of southern Sweden. In certain 
areas, however, the shift is not complete, going no further than a weaker labializa-
tion. In other areas, meanwhile, it has progressed a stage further and the vowel has 
been affected by the southern Swedish diphthongization of å or, in the ald words, 
developed into an open ii-sound (corresponding approximately to IPA [ce], hence-
forth denoted 8). The geographical distribution of these various developments 
differs from one word to another, with the exception of diphthongization (further 
discussion of this will be found below). 

As for the situation north of the Mälaren provinces, the textbook accounts can be 
regarded as nothing short of incorrect, at least as regards the ald words. Among the 
later we find a wide variety of forms, with both å and 8 occurring regularly. 

As has been indicated, short a has not developed in exactly the same way in ald 
and and words. However, a number of patterns common to both groups of words 
are regularly repeated, with few exceptions. Briefly, the most important of these are 
as follows. 
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In general, Skåne exhibits a characteristic pattem which I refer to as the 'Skåne 
profile': we find long å in the far south, short å in central and north-western parts of 
the province, and the diphthong a" in the north and north-east. This diphthong 
occurs over a larger area of southem Sweden, including all of Blekinge, parts of 
southem Småland, and sometimes the far south of Halland. Both the 'Skåne profile' 
and the diphthong area are very stable; in the few cases where deviations occur, 
they appear to be due to the normal patterns being partly overlain by other develop- 
ments. 

All the words studied, with the exception of LAND (more about this below), 
have a short å in most of Småland, in Östergötland and on Öland. Outside this core 
area, however, the spread of å forms varies considerably from one word to another, 
especially in the ald group. 

On Gotland, old short a has as a rule been retained unchanged in all positions. 
In the Swedish dialects of Finland, the stem vowel of the words studied has 

mainly been preserved as a, short or lengthened. Forms with a long a are found in 
the southem half of Österbotten (Pohjanmaa) and in Satakunda (Satakunta), eastern 
Åland, the Åbo (Turku) archipelago and eastem Nyland (Uusimaa). Other areas 
usually have a short a. In the ald words, however, this pattem is made somewhat 
less tidy by forms with a short å, especially in Åland and Nyland. Such forms 
would appear to be due to the influence of standard Swedish. 

The Estonian Swedish dialects, too, exhibit a relatively fixed pattern, common to 
both ald and and words. The dialects of Nuckö, Odensholm, Ormsö, Dagö and 
Gammalsvenskby (i.e. Noarootsi, Osmussaar, Vormsi, Hiiumaa and Verbievka) 
usually have forms with a long å, while those of Rågöarna (the Pakri islands) and 
Vippal have a long a. In the dialect of Runö (Ruhnu), the vowel has been diph- 
thongized to °a. 

Among features characteristic of the ald words, the most conspicuous is the ear-
her mentioned further development of å > 8, which is extremely rare in and words. 
In most ald words on the other hand, especially HÅLLA, VÅLLA and ÅLDER, 8 
occurs across much of western Sweden, as well as in many parts of Dalarna and the 
north of the country. However, its distribution varies widely from one word to 
another. 

The adjective KALL differs in several respects from the other ald words. For 
one thing, forms with 8 are found only in a handful of parishes in upper Dalarna. 
For another, in the west of Sweden this word has developed in a way most reminis-
cent of a pattem common among and words: a short back a in most of Värmland 
and in Dalsland, westernmost Västergötland and northem Halland, but a long back 
a in almost the whole of Bohuslän (this will be discussed further below). 

For obvious reasons, the noun OLLON only occurs as a genuine dialect word 
within the natural distribution areas of the oak and the beech. The distribution of 
the oak is shown in fig. 1, which may be compared with map 5. (Beech has a much 
more limited range in Sweden.) 

In the case of the verb VÅLLA, the otherwise fairly regular distributional pat-
tem in southem Sweden is disturbed by forms so deviant that their stem vowels can 
scarcely have developed from an earlier a, namely volla and vulla (with approxi- 
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mately the vowel sounds [u] and [u], respectively). The first of these is found in the 
far south of Skåne, the second throughout the rest of Skåne, apart from the far 
north-east, and in western Blekinge and scattered over southern Halland. Both these 
vowel sounds have probably developed from u, transferred to the infinitive from the 
older preterite forms, vu/ti sing. and vu/tu pl. 

The noun ÅLDER stands apart in that no area has a form with a long vowel. In 
southern Skåne, where the normal pattern would lead us to expect a long å, we find 
aller, which tallies with the modern standard Danish form. 

Compared with the ald group, the and words seem fairly homogeneous as 
regards the development of a. Probably this is due above all to the fact that the lat-
ter group shows virtually no sign of the å > 8 shift, which accounts for so much of 
the variation among the ald words. Among patterns specific to and words, we find 
two areas of southern Sweden in which the stem vowel is a back a, one in south-
west Småland, the other covering northern Halland and south-west Västergötland. 
For several of the words, the latter area extends further north, the distance varying 
from one word to another. At its largest, this area also includes Bohuslän, Dalsland 
and most of Värmland. In Bohuslän, however, the vowel is usually lengthened, 
whether it is a back or a front a. This is a more recent development that has 
occurred before 11, nn and other geminate consonants, including those that have 
resulted from assimilation (cf. KALL above). In the noun AND, this tendency for 
the vowel to be lengthened has asserted itself throughout Dalsland and in most of 
Värmland. 

In most parts of southern Sweden, LAND has a form deviating radically from all 
the patterns normally characteristic of the and words, namely lann. However, a few 
earlier recorded occurrences of the form lånn in this area indicate that a different 
situation once prevailed. In my opinion, the most likely explanation is that standard 
Swedish has had an especially strong influence in the case of this particular word. 
We find a similar situation in certain Danish dialects, where relics of a pronuncia-
tion with long å recall an earlier state of affairs. On the other hand, this standard 
Swedish influence has had little impact in other parts of the Swedish-speaking area, 
i.e. Dalarna, northern Sweden, Finland and Estonia. 

In other and words, the most striking irregularities are found in Värmland, 
Dalsland and Bohuslän, on the one hand, and in Jämtland and Medelpad, on the 
other. In the first three provinces, the stem vowel of the different words fluctuates 
between front and back a, clearly depending on the preceding consonant. The 
liquids 1 and r appear to favour a front, open pronunciation of a. A similar pattern is 
observable in Medelpad. In Jämtland, however, the alternation is primarily between 
front a and an open ä-sound (approximately IPA []), and the rules governing it are 
not immediately transparent. 

As has already been mentioned, there are considerable differences between the 
ald and and words as regards the way the vowel has developed in northern Sweden. 
Particularly conspicuous are the regular, but mutually quite distinct patterns formed 
by the two word types in Ångermanland and Norrbotten. In Ångermanland, the ald 
words have å as their stem vowel in the west and front a in the east, whereas the 
and words have a short front a in the west and south, but a long back a in the north- 
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east. In most cases, the area with the latter vowel sound also extends to southern 
Västerbotten. As for Norrbotten, the ald words have a long å and assimilation of the 
d, e.g. k& 'cold', throughout the province, while the and words exhibit several dif-
ferent forms. Most of the latter group have undergone loss of the nasal consonant, 
followed by vowel lengthening and devoicing of the d, resulting for example in hät 
'hand' in Nederkalix and Töre, ht (ffi = approximately IPA [x:]) in Nederluleå, 
Överluleå and Edefors, and the diphthongized hin in Råneå. In the dialect of 
Överkalix, the vowel has shifted as far as e and been lengthened, despite the reten-
tion here of nd, giving the form hind. In Piteå and Norrfjärden, too, the consonant 
combination is unreduced, but here a short a is retained unchanged: hand. These 
Norrbotten patterns are highly stable. 

In chapter 4 a number of special problems arising from the study are discussed. 
Section 4.1 presents the most important of the words which, for various reasons, 

had to be excluded from the corpus. These are VÅLD n. `violence, force' (0Swed 
vald neut.), LAND n. cow urine' (OWScand hland neut.), STRAND n. shore' 
(0Swed strand f.), STÅND n. 'stand (of plants), market stall, social class, erection' 
(0Swed -stand neut.), VÅNDA n. `agony, anguish' (0Swed vande m.), VÅNDAS 
v. 	suffer anguish' (OS wed vandas), and VÅNNA v. wish, care about, obey' etc. 
(0Swed vanda). In each case, a brief outline is given of the circumstances which, in 
my judgement, detract from the value of these words as evidence in a study of this 
kind. 

In 4.2, I discuss some of the theories put forward by earlier researchers con-
cerning the prior conditions for the development å > 8 in western Sweden. Some 
scholars have argued that å shifted to 8 when the vowel was shortened before a long 
consonant or a consonant group, or in weakly stressed position. A few also consider 
it likely that 8 may in certain cases have developed from a u-mutated vowel, for 
example in the form 011 'barren, infertile': this word obviously occurs most fre-
quently in the fem. sing., and the form shown corresponds to Old Icelandic gpld. 
Only one scholar, Erik Noreen, has pointed out that 8 is strikingly often followed 
(or preceded) by an 1-sound. This tallies with the results of my own study, which 
clearly show that a shift to 8 has often occurred in ald words, but hardly ever in and 
words. 

Chapter 5 gives an outline account of the development of old short a before Id 
and nd in Danish and Norwegian dialects. The Danish situation is illustrated by 
maps 18 and 19. 

The sixth chapter of the thesis presents the broader conclusions which I draw 
from my investigation. 

As far as labialization of old short a before Id and nd in southem Sweden is con-
cerned, I agree with the prevailing view that this development was preceded by 
lengthening of the vowel before these (and other) groups of consonants. This view 
provides the simplest explanation for the change in question, and it may be noted 
that the words concemed still have a long vowel in certain areas—in Denmark and 
southern Skåne, Finland and Estonia—whether that vowel has undergone labializa-
tion or not. In the Swedish dialects of Finland and Estonia, moreover, the old con-
sonant combinations Id and nd are as a rule preserved intact. It is reasonable to 
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assume that the development a > å etc. in northern Sweden took place independ-
ently of the southem innovations, yet it may very weil have occurred in a similar 
mannen It cannot be ruled out, though, that it could be due to a spontaneous shift in 
the quality of the vowel. 

My other conclusions can briefly be summarized as follows: 

Old short a has not developed in the same way in all ald words or in all and 
words. 

Regular differences in the development of a are found between ald words on 
the one hand and and words on the other. 

It is not possible to describe the development of old short a before id and nd 
with the help of just a few simple mles. 

The same conclusions apply to the corresponding developments in Danish and 
Norwegian dialects. 

In my view, it is quite obvious that the wealth of variation in the development of 
old short a before id and nd cannot be explained solely in terms of intralinguistic 
factors, i.e. 'sound laws'. With reference to ideas conceming the spread of linguis-
tic changes which were recently presented by Gun Widmark, I propose that, as a 
complementary approach, an attempt should be made to apply a sociolinguistic per-
spective to the problem. As several sociolinguists have demonstrated on the basis of 
present-day data, there needs to be more than mere contact between different popu-
lation groups for a linguistic change to spread. The driving force behind the spread 
of, say, a new pronunciation is, rather, the fact that speakers perceive it to be more 
prestigious than the old, on the basis of the political and social situation of the day. 
If this is not the case, speakers retain their own pronunciation, limiting the spread of 
the change. This may partly explain why, as far as the development of Old Swedish 
short a before Id and nd is concemed, every word appears to have a history of its 
own. 
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1893: Behandlingen av fomsvenskt kort y-ljud och supradentalers invärkan på vokalisatio-
nen. (I: ANF 9.) 
1906: Svensk ljudhistoria 1. Lund. 

Kristensen, Marius, 1933: Folkemål og sproghistorie. Khvn. 
Levander, Lars, 1925: Dalmålet. Beskrivning och historia 1. Upps. 

1928: Dalmålet. Beskrivning och historia 2. Upps. 
Lindberg, Karl Hilmer, 1906: Skeemålets ljudlära. Gbg. (Bidrag till kännedom om Göte- 

borgs och Bohusläns fornminnen och historia 8:1.) 
Lindkvist, Einar, 1943: Om Gästriklands folkmål. (I: Från Gästrikland 1942. Gävle.) 
Lindroth, Hjalmar, 1926: Ölands folkmål 1. Gbg. (Göteborgs högskolas årsskrift 1925:1.) 
lmalf. = landsmålsalfabetet. 

160 



Nils Fredrik, 1879: Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden. Samlad och utg. på 
Göteborgs och Bohusläns Kongl. Hushållningssällskaps bekostnad. Sthlm. (Bidr. t. kän-
nedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Bihang 1879.) 

NMA = Norsk Målforearkiv, Oslo. 
Nordlander, Johan, 1876 if.: Samlingar till en ordbok över Älvrosmålet jämte jämförelser 

med målet i Linsäll. (ULMA 27 och 139.) 
Noreen, Adolf, 1879: Fårömålets ljudlära. Sthlm. (SvLm 1.8.) 

1884-85: Recension av Anderssons Om Johan Salbergs Grammatica Svetica. (I: Nordisk 
revy, tidning för vetenskaplig kritik och universitetsangelägenheter årg. 2:6, nr 22, 30 
nov.) 
1884: Altisländische und altnorwegische grammatik unter berticksichtigung des urnordi-
schen. Halle. (Sammlung kurzer grammatiken germanischer dialecte 4. Altnordische 
grammatik 1.) 
1891: Geschichte der nordischen Sprachen. Strassburg. (I: Grundriss der germanischen 
Philologie. 1. Band. Hrsg. von Hermann Paul.) 
1904: Altschwedische grammatik mit einschluss des altgutnischen. Halle. (Sammlung kur-
zer grammatiken germanischer dialekte 8. Altnordische grammatik 2.) 
1918: Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig framställning 4. Lund. 

Noreen, Erik, 1915: Ärtemarksmålets ljudlära. Sthlm. 
nsv. = nysvenska. 
ODS = Ordbog over det danske Sprog. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 1- 

28. 1918-56. Khvn. 
OSD = Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter, Uppsala. 
Pamp, Bengt, 1971: Svensk språk- och stilhistoria. Lund. 

1978: Svenska dialekter. Lund. 
Pettersson, 0.P., 1923-24: Ordbok över Vilhelminamålet. (ULMA 884.) 
Pihl, Carin, 1924: Överkalixmålet 1. Sthlm. (Uppsala universitets årsskrift 1924. Filosofi, 

språkvetenskap och historiska vetenskaper 2.) 
Reitan, Jorgen, 1930: Vemdalsmålet med oplysninger om andre herjedalske mål. Oslo. (Det 

norske videnskaps-akademi i Oslo.) 
Rietz = Rietz, Johan Ernst, 1862-1867: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska all- 

moge-språket. 1-2. Malmö, Khvn, Leipzig & London. (Fotolitografisk reproduktion. 
1962. Lund.) 

rspr. = riksspråk(lig). 
Rutberg, Hulda, 1924-31: Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar. Sthlm. (SvLm B. 28.) 
Sandström, Josef, 1910-12: Studier över utvecklingen av fsv. o ock u i starktonig ställning 

inom västgötadialekterna. Sthlm. 
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. 1—. 1898—. Lund. 
SAOL = Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 11 uppl. 1986. Sthlm. 
Schagerström, August, 1882: Upplysningar om Vätömålet i Roslagen. Sthlm. (SvLm 2:4.) 
SFSS = Samlingar utg. av Svenska Fornskrift-Sällskapet. 1—. 1844, Sthlm. 
sg = skeppslag. 
Sjöstedt, Gösta, 1955: Folkmålet i nordöstra Skåne, dess uppkomst, utveckling och ställning 

i förhållande till andra mål. (I: Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie 3. Hässle- 
holm.) 

Skautrup, Peter, 1968: Det danske sprogs historie 1. 2. opl. Khvn. 
SLSF = Svenska Litteratursällskapet i Finland. 
sms. = sammansättning. 
sn, snr = socken, socknar. 
SNF = Studier i nordisk filologi. 1—. 1910—. Hfors & Khvn. (Skr. utg. av SISF.) 
Swenning, Julius, 1917-37: Folkmålet i Listers här[ad] i Blekinge. Ljudlära ock formlära. 

Sthlm. (SvLm B. 36.) 
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G.E. Klemming. 1881-82. Sthlm. (SFSS 25.) 
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Svenson, Sven, 1939: Ljudövergången a> å framför nd och mb (> mm) i Sörmlandsmålen. 
Uppsats för nord. prosem. ht  1939. (ULMA 13550.) 

SvLm = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif (från 
1898: Bidrag till [...]; från 1904: Svenska landsmål ock (och) svenskt folkliv). Tidskrift 
(numera) utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 1879—. Sthlm & Upps. 

Söderwall = Söderwall, K.F., Ordbok öfver svenska medeltids-språket. 1-2. 1884-1918. 
Lund. (SFSS 27.) 

Tamm, Fredrik, 1887: Fonetiska kännetecken på lånord i nysvenska riksspråket. Upps. 
Thelander, Mats, 1979: Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal 1. 

Materialbeskrivning och analys på språkdragsnivå. Upps. (Studia Philologiae Scandinavi- 
cae Upsaliensia 14:1.) 

Thorsen, P.K., 1894: Sprogarten på Sejero. Khvn. 
Thurman, Janne, 1929: Nagumålet. Hfors. (SNF 19:3.) 
Tiberg, Nils: Estlandssvensk ordbok. Ordregister på oktavkort i ULMA. 

1962: Estlandssvenska språkdrag. Lund. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 38. Est-
landssvenskarnas folkliga kultur 6.) 

ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Vendell, Herman, 1884: Samlingar af ord ur nyländska allmogemålet. Hfors. (Nyland. Sam-

lingar utgifna af nyländska afdelningen 1.) 
Wessai, Elias, 1969: Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära. 8 uppl. Sthlm. 

1970: Våra folkmål. 9 uppl. Lund. 
Vestlund, Alfred, 1923-47: Medelpads folkmål. Sthlm. (SvLm B. 48.) 
Widmark, Gun, 1959: Det nordiska u-omljudet. En dialektgeografisk undersökning. 1:A—B. 

Upps. (Skr. utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 6.) 
under utg.: Fågelperspektiv och historisk förklaring. En diskussion kring "Die Gliederung 
des Nordgermanischen". (I: Rapport från symposiet Kulturgränser — myt eller verklighet?, 
hållet vid institutionen för nordiska språk, Umeå universitet, 12-14 november 1990.) 

Wigforss, Ernst, 1913-18: Södra Hallands folkmål. Ljudlära. Sthlm. (SvLm B. 13.) 
Västgötaordboken. Ordregister på oktavkort i ULMA. 
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Geografiska förkortningar 

SVERIGE 	 Frosta hd 	 Dj Djurröd 
Bl Borlunda 	 Ev Everöd 

Skåne 	 Bo Bosjökloster 	Hu Huaröd 
Fu Fulltofta 	 Hö Hörröd 

Albo hd 	 Gu Gudmuntorp 	Kö Köpinge 

An Andrarum 	 Gå Gårdstånga 	 Li Linderöd 

Br Brösarp 	 Ham Hammarlunda 	Ly Lyngsjö 

El Eljaröd 	 Har Harlösa 	 Ma Maglehem 

Få 	Fågeltofta 	 Ho Holmby 	 NÅ N. Asum 

Ra Ravlunda 	 Hu Hurva 	 Sk Skepparslöv 

Rö Rörum 	 Hr Högseröd 	 Tr Träne 

SO 	S:t Olof 	 Hb Hörby 	 Vi Vittskövle 
Hö Höör 	 Vä Vä 

SM S. Mellby 
Vi 	Vitaby 	 Ly Lyby 	 VV V. Vram 

Mu Munkarp 	 Äs Äsphult 
NR N. Rörum 	 ÖS Ö. Sönnarslöv 

Bara hd Sh Skarhult 
Ba 	Bara 	 Sk Skeglinge 	 Harjagers hd 
Bj Bjärshög 	 Sv Svensköp 	 Ba Barsebäck 
Br 	Brågarp 	 SR S. Rörum 	 Da Dagstorp 
Bu Burlöv 	 Äs Äspinge 	 Ho Hofterup 
Es 	Esarp 	 ÖSa Ö. Sallerup 	 Kä Kävlinge 
Fl 	Flackarp 	 ÖSt Ö. Strö 	 LH L. Harrie 
Ge Genarp 	 Lö Löddeköpinge 
Gö 	Görslöv 	 Färs hd 	 Sa Saxtorp 
Hy 	Hyby 	 Br Brandstad 	 SH St. Harrie 
Kn 	Knästorp 	 Fr Fränninge 	 VK V. Karaby 
Ky 	Kyrkheddinge 	Il 	Ilstorp 	 VS V. Sallerup 
Lo Lomma 	 Lå Långaröd 	 Ör Örtofta 
Ly Lyngby 	 Lö Lövestad 
Mö 	Mölleberga 	 Ra Ramsäsa 	 Herrestads hd 
Ne Nevishög 	 Rö Röddinge 	 Ba Baldringe 
Sk 	Skabersjö 	 SÅ S. Åsum 	 Bj Bjäresjö 
To Tottarp 	 Sö Sövde 	 Br Bromma 
Up Uppåkra 	 To Tolånga 	 He Hedeskoga 

Va Vanstad 	 Hö Högestad 
Bjäre hd 	 Vsj Vollsjö 	 SH St. Herrestad 
Ba 	Barkåkra 	 Vo Vomb 	 SK St. Köpinge 
Bå Båstad 	 Vä Västerstad 	 Öl Öja 
Fö Förslöv 	 Öb Östraby 
Gr 	Grevie 	 ÖK Ö. Kärrstorp 	 Ingelstads hd 
Hj Hjärnarp 	 Öv Öved 	 Be Benestad 
Ho Hov 	 Bo Bollerup 
To 	Torekov 	 Gärds hd 	 Bb Borrby 
VK V. Karup 	 De Degeberga 	 HII Hammenhög 
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Hö Hörup 
Ing Ingelstorp 
Kv Kverrestad 
Lö Löderup 
On Onslunda 
Sm Smedstorp 
Sp Spjutstorp 
To Tosterup 
Tra Tranås 
Try Tryde 
Ul Ullstorp 
Va Valleberga 
ÖHe Ö. Herrestad 
ÖHo Ö. Hoby 
Öl 	Ö. Ingelstad 

Järrestads hd 
01 Gladsax 
Jä Järrestad 
Si Simris 
St Stiby 
Va Vallby 
ÖN Ö. Nöbbelöv 
ÖT Ö. Tommarp 
ÖV Ö. Venunerlöv 

Ljunits hd 
Ka Katslösa 
Sk Skårby 
Vi Villie 
VN V. Nöbbelöv 

Luggude hd 
Al Allerum 
Bj Bjuv 
Br Brunnby 
Bä Bårslöv 
Ek Ekeby 
Fa Farhult 
Fj Fjärestad 
Fl Fleninge 
Ha Halmstad 
Hit Hässlunda 
Jo Jonstorp 
Ka Kattarp 
Kr Kropp 
Kv Kvistofta 
Kå Kågeröd 
Mö Mörarp 
NV N. Vram 
Ot Ottaltp 
Ri Risekatslösa 
Vi Viken 

Vit Välinge 
Vv Välluv 
Vb Väsby 

N. Åsbo hd 
Fa Fagerhult 
Fä Färingtofta 
Gr Gråmanstorp 
Kä Källna 
MLj Munka-Ljungby 
Od Oderljunga 
Pe Perstorp 
Ri Riseberga 
Ry Rya 
To Tosjö 
Tp Tostarp 
Ör Örkelljunga 
Ös Össjö 
ÖLj Ö. Ljungby 

Onsjö hd 
An Annelöv 
As Ask 
Bi Billinge 
Bo Bosarp 
Ha Hallaröd 
Ko Konga 
KN Källs-Nöbbelöv 
NS N. Skrävlinge 
No Norrvidinge 
Re Reslöv 
Rö Röstånga 
St Stehag 
To Torrlösa 
Tr Trollenäs 

Oxie hd 
Bu Bunkeflo 
Fo Fosie 
Hu Husie 
Hö Hököpinge 
Ox Oxie 
Sv Svedala 
SS 	S. Sallerup 
Ty Tygelsjö 
Tö Törringe 

Rönnebergs hd 
As Asmundtorp 
Bi Billeberga 
Hit Härslöv 
SI 	Sa Ibb 
Si Sireköpinge 

Sv Svalöv 
Ti Tirup 

Skytts hd 
Da Dalköpinge 
FA 	Fru Alstad 
Fu Fuglie 
Gy Gylle 
Ha Hammarlöv 
Hå Håslöv 
Rit Räng 
Ve Vellinge 
VA V. Alstad 

S. Åsbo hd 
Au Ausäs 
Bj Björnekulla 
Hö Höja 
Kv Kvidinge 
Sb Starby 
Ss Stenestad 
St Strövelstorp 
VB V. Broby 
VS V. Sönnarslöv 

Torna hd 
Bj Bjällerup 
Bl Blentarp 
Bo Bonderup 
Bb Borgeby 
Da Dalby 
Ev Everlöv 
Fj 	Fjälie 
Fl Flädie 
Gö Gödelöv 
Ha Hardeberga 
Hå Hästad 
Hit Hällestad 
Ig Igelösa 
La Lackalänga 
Lu Lund 
NN N. Nöbbelöv 
Od Odarslöv 
Re Revinge 
Si Silvålcra 
SR St. Råby 
Sb Stångby 
St Stävie 
SS 	S. Sandby 
Va Vallkärra 
Ve Veberöd 
VH V. Hoby 
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Blekinge 

Bräkne hd 
As Asarum 
BH Bräkne-Hoby 
Hä Hällaryd 
Ri Ringamåla 
År Åryd 
Öl Öljehult 

Mo Morup 
Ok Okome 
Si Sibbarp 
St Stafsinge 
Sv Svartrå 
Vi Vinberg 

Fjäre hd 
Fj Fjärås 
Fr Frillesås 

Vemmenhögs hd 
Gr Grönby 
Gä Gärdslöv 
LB L. Bedinge 
LI 	L. Isie 
Ski Skivarp 
Sku Skurup 
Si Slimminge 
Sv Svenstorp 
Ön Önnarp 
ÖV Ö. Vemmenhög Listers hd 	 Fö Förlanda 

Ga Gammalstorp 	Id Idala 
Villands hd 	 Jä Jämshög 	 La Landa 
Fs Fjälkestad 	 Ky Kyrkhult 	 Li Lindome 
Fj Fjälkinge 	 Mj Mjällby 	 Va Vallda 
Ou Gualöv 	 Mö Mörrum 	 Äl Älvsåker 
GA Gustav Adolf 	Sö Sölvesborg 	 Öl Ölmevalla 
It Ivetofta 	 Ys Ysane 

Halmstads hd Iv Ivö 
Ki 	Kiaby 	 Medelstads hd 	 Ge Getinge 
No Nosaby 	 As Aspö 	 Ha Harplinge 
Nä Näsum 	 Ba Backaryd 	 Ho Holm 
Op Oppmanna 	 Er Eringsboda 	 Kv Kvibille 
Ri Rinkaby 	 Fr Fridlevstad 	 Rä Rävinge 
TLj Trolle-Ljungby 	Fö Förkärla 	 Si Slättåkra 
Vå Vånga 	 Ha Hasslö 	 St Steninge 
Åh Åhus 	 Hj Hjortsberga 	 Sö Söndrum 
Ös Österslöv 	 Li Listerby 	 To Torup 

Nä Nättraby 	 Va Vapnö 
V. Göinge hd 	 Ro Ronneby 
Br 	Brönnestad 	 Si Sillhövda 	 Himle hd 
Ig Ignaberga 	 Tv Tving 	 Gr Grimeton 
NM N. Mellby 	 Gö Gödestad 
Nä Nävlinge 	 Östra hd 	 Hu Hunnestad 
Rö Röke 	 Au Augerum 	 Li Lindberg 
St Stoby 	 Jä Jämjö 	 Nö Nösslinge 
VI Vinslöv 	 Kr Kristianopel 	 Ro Rolfstorp 
Vt Visseltofta 	 Lö Lösen 	 Sk Skällinge 
Vsj Vittsjö 	 Ra Ramdala 	 Sp Spannarp 
VT V. Torup 	 Rö Rödeby 	 St Stamnared 

St Sturkö 	 Tr Träslöv 
Ö. Göinge hd 	 Tj Tjurkö 	 Tv Tvååker 
Em Emislöv 	 To Torhamn 	 Va Valinge 
Fä Färlöv 
G1 	Glimåkra 	 Höks hd 
Gr Gryt 	 Halland 	 Ha Hasslöv 
Hj Hjärsås 	 Hi Hishult 
Hä 	Hästveda 	 Faurås hd 	 Kn Knäred 
Kn Knisslinge 	 Al Alfshög 	 La Laholm 
Lo Loshult 	 Fa Fagered 	 Rä Ränneslöv 
Os Osby 	 Gu Gunnarp 	 Sk Skummeslöv 
Ör Örkened 	 Kä Källsjö 	 Tj Tjärby 
ÖB Ö. Broby 	 Lj Ljungby 	 Ve Veinge 
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VA Våxtorp 
Ys Ysby 
ÖK Ö. Karup 

Tönnersjö hd 
Br Breared 
El Eldsberga 
En Enslöv 
Sn Snöstorp 
Tr Trönninge 
Tö Tönnersjö 

Viske hd 
St 	Stråvalla 
Sä Sällstorp 
Ve Veddige 
Vä Värö 
Ås Ås 

Årstads hd 
Asi Asige 
Dr Drängsered 
Ef Eftra 
Kr Krogsered 
Sk Skrea 
SI 	Slöinge 
Ve Vessige 
År Årstad 

Småland 

Allbo hd 
Ar Aringsås 
Bl Blädinge 
Hj Hjortsberga 
Hä Härlunda 
Hv Härlöv 
Kv Kvenneberga 
Le Lekaryd 
Mi Mistelås 
Mo Moheda 
SI Slätthög 
St Stenbrohult 
Vs Virestad 
VI Vislanda 
VT V. Torsås 

Aspelands hd 
Jä Järeda 
Lö Lönneberga 
Mö Mörlunda 
Tv Tveta  

Handbörds hd 
Fa Fagerhult 
Fl Fliseryd 
Få Fågelfors 
Hö Högsby 
Kr Kråksmåla 
LA Långemåla 

Kinnevalds hd 
Al Almundsryd 
Be Bergunda 
Jä Jät 
Ka Kalvsvik 
Tä Tävelsås 
Ur Urshult 
Ve Vederslöv 
Oj Öja 
Öb Öjaby 

Konga hd 
Fu Furuby 
He Hemmesjö 
Ho Hovmantorp 
Li Linneryd 
Lj Ljuder 
LA Långasjö 
Nö Nöbbele 
SS 	S. Sandsjö 
Ti Tingsås 
Ur Uråsa 
Vä Väckelsång 
Äl Älmeboda 
ÖT Ö. Torsås 

Mo hd 
An Angerdshestra 
Bt Bondstorp 
Br Bottnaryd 
Mu Mulseryd 
NH N. Hestra 
St Stengårdshult 
Ås Åsenhöga 
Ör Öreryd 

N. Möre hd 
Bä Bäckebo 
Dö Dörby 
Fö Förlösa 
Kl Kläckeberga 
Kr Kristvalla 
Ry Ryssby 
Åb Åby 

N. Tjusts hd 
Da Dalhem 
Gä Gärdserum 
Ha Hannäs 
Lh Loftahammar 
Tr Tryserum 
VE V. Ed 
ÖE Ö. Ed 

N. Vedbo hd 
Ad Adelöv 
As Askeryd 
Bä Bälaryd 
Ha Haurida 
Li Linderås 
Lo Lommaryd 
Vi Vireda 

Norrvidinge hd 
An Aneboda 
As Asa 
Be Berg 
Gå Gärdsby 
Or Ormesberga 
Sö Söraby 
Tj Tjureda 
To Tolg 

Sevede hd 
Dj Djursdala 
Fr Frödinge 
Pe Pelame 
Ru Rumskulla 
SV S. Vi 
Ve Vena 

Stranda hd 
Dö Döderhult 
Ål Ålem 

Sunnerbo hd 
Ag Agunnaryd 
Mg Angelstad 
Be Berga 
Dö Dörarp 
Gö Göteryd 
Hr Hallaryd 
Hi Hinneryd 
Li Lidhult 
Ma Markaryd 
Nö Nöttja 
Od Odensjö 
Pj Pjätteryd 
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Ry 	Ryssby 	 Uppvidinge hd 	 Östbo hd 
To Torpa 	 Al Algutsboda 	 By Byarum 
Tr Traryd 	 Dr Drev 	 Fr Fryele 
Vi Vittaryd 	 Dä Dädesjö 	 Käv Kävsjö 
Vr Vrå 	 Ek Ekeberga 	 Ry Rydaholm 

Gr Granhult 	 To Tofteryd 
S. Möre hd 	 He Herråkra 	 VA Våxtorp 
Gu Gullabo 	 Hä Hälleberga 
Hb Hagby 	 No Nottebäck 	 Östra hd 
Ht Halltorp 	 Sj Sjösås 	 Al Alseda 

Äl Älghult 	 Bj Björkö Ho Hossmo 
Ka Karlslunda 	 Bä Bäckseda 
Ma Madesjö 	 Vista hd 	 La Lannaskede 
Os Oskar 	 Ski Skirö 

Gr Gränna SS 	S:t Sigfrid 
Sö Söderåkra 	 Sk Skärstad  

Vi Visingsö To Torsås 	 Öland 
Vi Vissefjärda 
VA Våxtorp 	 Västbo hd 	 Algutsrums hd 
Ör Örsjö 	 An Anderstorp 	 Al Algutsrum 

Bb Bosebo 	 Gl Glömminge 
S. Tjusts hd 	 Br Bredaryd 	 Re Resmo 
Bl Blackstad 	 Bu Burseryd 	 To Torslunda 
Ga Gamleby 	 Bå Båraryd 	 Vi Vickleby 
Ha Hallingeberg 	Da Dannäs 
Hj 	Hjorted 	 Fe Femsjö 	 Gräsgårds hd 
Lo Locknevi 	 Fo Forsheda 	 Gr Gräsgård 
Tö Törnsfall 	 Fä Färgaryd 	 Ka Kastlösa 
Vä Västrum 	 Gn Gnosjö 	 Se Segerstad 

Gr Gryteryd 	 Sm Smedby 
S. Vedbo hd 	 Jä Jälluntofta 	 SM S. Möckleby 
Ek Eksjö 	 Ku Kulltorp 	 Ve Ventlinge 
Fl Flisby 	 Lä Långaryd 	 Ås Ås 
Hu Hult 	 Re Reftele 
Hä 	Hässleby 	 SH S. Hestra 	 Möckleby hd 

SU S. Unnaryd 	 Gå Gårdby Hö Höreda 
Ing Ingatorp 	 To Torskinge 	 Hu Hulterstad 
Me Mellby 	 Vi Villstad 	 NM N. Möckleby 
NS N. Solberga 	 Sa Sandby VA Våthult 

Ås Ås 	
St Stenåsa 

Runstens hd 
Västra hd 	 Br Bredsätra 
Br Bringetofta 	 Ek Ekby 
Hjr Hjälmseryd 	 Gä Gärdslösa 
HjI Hjärtlanda 	 LA Långlöt 
Hy Hylletofta 	 Lö Löt 
Ma Malmbäck 	 Ru Runsten 
NS N. Sandsjö 
Ny 	Nydala 	 Slättbo hd 
St Stockaryd 	 Al Alböke 
Sv Svenarum 	 Hö Högsrum 
Öd Ödestugu 	 Kö Köping 

Tunaläns hd 
Mi Misterhult 
Tu Tuna 

Tveta hd 
Bp Bamarp 
Ha Hakarp 
Jt Järstorp 
Må Månsarp 
Nä Nässjö 
Ro Rogberga 
Sa Sandseryd 
Ög Öggestorp 
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Rä Räpplinge 

Åkerbo hd 
Bö Böda 
Fö Föra 
Hö Högby 
Kä Källa 
Pe Persnäs 

Gotland 

Gotlands n. hd 
Mg Anga 
Ar Ardre 
Bo Boge 
Br Bro 
Bt Buttle 
Bä Bäl 
Fl Fleringe 
Få Fårö 
Gg Gammelgarn 
Ga Ganthem 
Go Gothem 
Hl Hall 
Hr Hangvar 
Hm Hejnum 
Hö Hörsne 
Kr Krälclingbo 
Lu Lummelunda 
Lä Lärbro 
Ma Martebo 
No Norrlanda 
Sj Sjonhem 
St Stenkyrka 
Og Östergarn 

Gotlands s. hd 
As Alskog 
At Atlingbo 
Bu Burs 
Es Eksta 
Eh Eskelhem 
Fi Fide 
Fr Fröjel 
Ga Garde 
Gr Grötlingbo 
Hb Hablingbo 
Ha Hamra 
Hh Havdhem 
Hd Hejde 
Ho Hogrän 
La Lau 

Le Levede 
Ly Lye 
Nr När 
Ns Näs 
Ro Rone 
Sa Sanda 
Si Silte 
Sk Stenkumla 
Su Sundre 
To Tofta 
Tr Träkumla 
VI Vall 
Vb Vamlingbo 
Vg Västergarn 
Öl Öja 

Västergötland 

Ale hd 
AS Ale-Skövde 
Hå Hålanda 
Ki Kilanda 
Nö Nödinge 
Sk Skepplanda 
St Starrkärr 
Tu Tunge 
Ös Östad 

Askims hd 
Kå Kållered 
St Styrsö 
VF V. Frölunda 

Barne hd 
BÅ Bame-Åsaka 
Es Essunga 
Ry Ryda 
Ss Skarstad 
SK S. Kedum 
Ön Önum 

Bjärke hd 
Er Erska 
Ma Magra. 
SM St. Mellby 

Bollebygds hd 
Bj Björketorp 
Bo Bollebygd 
Tö Töllsjö 

Flundre hd 
Fo Fors 
Ro Rommele 
Up Upphärad 
Ås Åsbräcka 

Frökinds hd 
Bö Börstig 
Vå Vårkumla 

Gudhems hd 
Bj Bjärka 
Bt Broddetorp 
Ho Hornborga 
Sj Sjogerstad 
St Stenstorp 
Tt Torbjörntorp 
Ug Ugglum 

Gäsene hd 
Al Alboga 
Gr Grude 
Hu Hudene 
Jä Jällby 
Mo Molla 
NS N. Säm 
Od Od 
Sk Skölvene 

Kinds hd 
Am Ambjörnarp 
Fi Finnekumla 
Gr Grönahög 
Gs Gällstad 
Ho Holsljunga 
Hå Håcksvik 
Ka Kalv 
Lp Ljungsarp 
Lh Länghem 
Mo Mossebo 
Må Mårdaklev 
Rr Redslared 
Ro Roasjö 
Sj 	Sjötofta 
Tv Tvärred 
Ul Ullasjö 
ÖF Ö. Frölunda 

Kinne hd 
Br Bredsäter 
Fh Forshem 
Gö Götene 
Hs Holmestad 
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Kl Kinne-Kleva 
Le Ledsjö 
Lu Lugnås 
Mp Medelplana 
VI Vättlösa 

Kinnefjärdings hd 
Hsl Hasslösa 
Ho Hovby 
Hb Husaby 
Kb Källby 
Hä N. Härene 

Kullings hd 
Al Alingsås 
Bb Bråttensby 
Bä Bälinge 
Eg Eggvena 
Fö Fölene 
Hs Hemsjö 
He Herrljunga 
Hl Hol 
Ho Hona 
Le Lena 
Lå Långared 
Re Remmene 
Si Siene 
Sk Skogsbygden 
Öd Ödenäs 

Kåkinds hd 
Ha Hagelberg 
NF N. Fågelås 
Vä Värsås 

Kållands hd 
Gs Gillstad 
GI Gösslunda 
Hä Häggesled 
Jä Järpås 
La Lavad 
NK N. Kedum 
Os Otterstad 
Rb Rackeby 
Rå Råda 
Sg Sunnersberg 
Tm Tranum 
Ör Örslösa 

Laske hd 
La Larv 
SL S. Lundby 
Vm Laske-Vedum 

ÖB Österbitterna 	 Sävedals hd 
Hä Härryda 

Marks hd 	 La Landvetter 
Bh Berghem 	 Pa Partille 
Fo Fotskäl 
Fr 	Fritsla 	 Vadsbo hd 
Gr Grimmared 	 Am Amnehärad 
Gu Gunnarsjö 	 Bb Beateberg 
Hm Hajom 	 Bg Berg 
Ho Horred 	 Bga Berga 
Hy Hyssna 	 Bs Björsäter 
It Istorp 	 Bf Bällefors 
KG Karl Gustav 	 Bö Böja 
Ki Kinna 	 Ek Ek 
Kr Kinnarumma 	Eb Ekby 
Ku Kungsäter 	 Es Ekeskog 
Se Seglora 	 Fl Finnerödja 
Sk Skepphult 	 Fl Flistad 
Su Surteby 	 Fr Fredsberg 
Sä Sätila 	 Fv Frösve 
Tt Torestorp 	 Fg Fägre 
To Tostared 	 Ha Halna 
Äl Älekulla 	 Hs Hassle 
Öb Örby 	 Hn Horn 
Öx Öxabäck 	 Ho Hova 
Öv Öxnevalla 	 Lg Leksberg 

Le Lerdala 
Redvägs hd 	 Ls Lyrestad 
Bg Blidsberg 	 Lå Låstad 
Br Brunn 	 Mt Mölltorp 
Pi Fivlered 	 Od Odensäker 
Hu Humla 	 Rb Ransberg 
Hö Hössna 	 Sä Säter 
Kn Knätte 	 Tm Timmersdala 
Kö Kölingared 	 Ti Tived 
Sm Smula 	 To Torsö 
Sg Solberga 	 Tr Trästena 
St Strängsered 	 Ul Ullervad 
Ti Timmele 	 Un Undenäs 

Ub Utby 
Skånings hd 	 Vä Väring 
Ed Edsvära 	 Äl Älgaräs 
Hä Händene 
Ju 	Jung 	 Valle hd 
Km Kvänum 	 Bm Bolum 
Mm Marum 	 Bb Eggby 
NV N. Vånga 	 NV N. Ving 
Sk Skallmeja 	 Sv Skärv 
SÅ Skånings-Åsaka 	St Stenum 
Sb Synnerby 	 Vh Varnhem 
Vi Vinköl 	 Ög Öglunda 
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Vartofta hd 	 Väne hd 	 Bankekinds hd 
Al Acklinga 	 Gh Gärdhem 	 As Askeby 
At Agnetorp 	 VN Vassända-Naglum 	Ba Bankekind 
Ba Baltak 	 YR Väne-Ryr 	 Bj Björsäter 
Bj Bjurbäck 	 VÅ Väne-Åsaka 	 Gr Grebo 
Bt 	Brandstorp 	 VT V. Tunhem 	 Vå Vårdsberg 
Dt Daretorp 	 Åt Åtvid 
Di 	Dimbo 	 Vättle hd 	 Ör Örtomta 
GA Gustav Adolf 	An Angered 
Ha 	Habo 	 Bm Bergum 	 Björkekinds hd 
Hj Härja 	 Le Lerum 	 Ko Konungsund 
Hö Hömb 	 Sk Skallsjö 	 Ku Kuddby 
Kb Karleby 	 SL St. Lundby 	 Rö Rönö 

Å Å Kbg Korsberga Ås hd 	 ÖN Ö. Ny Ky Kymbo 
Br Brämhult Lu Luttra Fä 	Fänneslunda 	 Bobergs hd Mu Mularp Gi Gingri 	 Br Brunneby NK Nykyrka Gr Grovare 	 Ek Ekebyborna Ot Ottravad 	 Hs Hällstad 	 Kl Klockrike Sh Sandhem 	 Hä Härna 	 Kr Kristberg 

SI Slöta 	 Kä Kärråkra 	 Va Vallerstad 
Ti Tiarp 	 Mm Murum 
Vs 	Valstad 	 Rå Rångedala 	 Bråbo hd 
VÅ Vartofta-Åsaka 	SV S. Ving 	 Kv Kvillinge 
Vv Varv 	 To Toarp 	 Si Simonstorp 
Ve 	Velinge 	 Vå S. Vånga 	 ÖE Ö. Eneby 
Vt Vistorp 
Ys 	Yllestad 	 Åse hd 	 Dals hd 
Ås Åsle 	 Fl Flo 	 Vä Väversunda 

Kb Karaby 
Vedens hd 	 Sa Sal 	 Finspånga läns hd 
Bo Borgstena 	 Ss Särestad 	 Go Godegård 
Br Bredared 	 Tu Tun 	 Hä Hällestad 
Fs Fristad 	 Tä Täng 	 Re Regna 
Sa Sandhult 	 Vä Vänersnäs 	 Ri Risinge 
To Torpa 	 Sk Skedevi 
Tä 	Tämta 	 Ö. Hisings hd 	 Tj Tjällmo 
Vä Vänga 	 Lu Lundby 	 Vå Vånga 

Tu Tuve 
Vilske hd 	 Gullbergs hd 

Fb Floby 	 Lj Ljung 
Östergötland 	 Stj Stjärnorp Gr Grolanda Vk 	Vreta kloster Gö Göteve 

Viste hd 
Bg Bäreberg 
Fs Främmestad 
Hy Hyringa 
Sp Sparlösa 
Te Tengene 
Tr Trökörna 

Aska hd 
Fi 	Fivelstad 	 Göstrings hd 
Ha Hagebyhöga 	 Ap Appuna 
Mo Motala 	 Bj Bjälbo 
Or Orlunda 	 Bl Blåvik 
St Styra 	 Ek Ekeby 
Va Varv 	 Ho Hov 
VN V. Ny 	 Jä Järstad 
VS V. Stenby 	 Ma Malexander 
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Vä 	Väderstad 
	

Vifolka hd 
	

Inlands Torpe hd 
Ås Åsbo 	 Vä Västerlösa 

	 Hj Hjärtum 
VH V. Harg 
	 Vä Västerlanda 

Hammarkinds hd 
Dr Drothem 
Gr Gryt 
Mo Mogata 
Ri Ringarum 
SA 	S:t Anna 
Skä Skällvik 
Skö Skönberga 
VH V. Husby 

Hanekinds hd 
Ka Kaga 
Sk Skeda 
Vi Vist 

Kinda hd 
Ho Horn 
Hy 	Hyckl inge 
Hä Hägerstad 
Ki Kisa 
K ä 	Kättil stad 
Op Oppeby 
Ti Tidersrum 
Tj Tjärstad 
Vå Vårdnäs 
VE V. Eneby 

Lysings hd 
He Heda 
Rö Rök 
SÅ St. Åby 
Sv Svanshals 
Tr Trehörna 
VT V. Tollstad 
Öd Ödeshög 

Lösings hd 
Kr Krokek 

Skärkinds hd 
Yx Yxnerum 
ÖR Ö. Ryd 

Valkebo hd 
Ny Nykil 
Ra Rappestad 
Ul Ulrika 
Vi Vikingstad  

Kville hd 
Bo Bottna 
Kv Kville 
Sv Svenneby 

Lane hd 
Bo Bokenäs 
Bä Bäve 
Dr Dragsmark 
He Herrestad 
Hö Högås 
LR Lane-Ryr 
Sk Skredsvik 

Orusts v. hd 
Pi 	Fiskebäckskil 
Gr Grundsund 
Gu Gullholmen 
Kä Käringön 
Ms Mollösund 
Ml Morlanda 
Rö Röra 
Sk Skaftö 
Te Tegneby 

Orusts ö. hd 
LA Långelanda 
My Myckleby 
St Stala 
To Torp 

Sotenäs hd 
As Askum 
Bä Bärfendal 
Ku Kungshamn 
To Tossene 

Stångenäs hd 
Bs Brastad 
Br Bro 
Ly Lyse 

Inlands Södre hd 	 Sörbygdens hd 
Ha Harestad 	 He Hede 
Ka Kareby 	 Kr Krokstad 
Ly Lycke 	 Sa Sanne 
Ro Romelanda 
To 	Torsby 	 Tanums hd 
Yt Ytterby 	 Lu Lur 

Ydre hd 
As Asby 
NV N. Vi 
Su Sund 
Sv Svinhult 
To Torpa 
VR V. Ryd 

Åkerbo hd 
Ry Rystad 
ÖS Ö. Skrukeby 

Östkinds hd 
Hä Häradshammar 
Jo Jonsberg 
Kv Kvarsebo 
OH Ö. Husby 

Bohuslän 

Bullarens hd 
Mo Mo 
Na Naverstad 

Inlands Fräkne hd 
Fo Forshälla 
Gr Grinneröd 
Lj Ljung 
Re Resteröd 

Inlands Nordre hd 
Hå Hålla 
Jö Jörlanda 
No Norum 
So Solberga 
Sp Spekeröd 
Uck Ucklum 
Öd Ödsmål 
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Ta Tanum 	 Ty Tydje 
Tö Tösse 

Tjörns hd 	 Ån Ånimskog 
Kh Klädesholmen 
Kd 	Klövedal 	 Valbo hd 
Rö Rönnäng 	 Fä Färgelanda 
St Stenkyrka 	 Hö Högsäter 
Va Valla 	 Jä Järbo 

Le Lerdal 
Tunge hd 	 Rå Råggärd 
Fo Foss 	 Rä Rännelanda 
Hå Håby 	 VR Valbo-Ryr 
Sv Svarteborg 	 Öd Ödeborg 

Vette hd 	 Vedbo hd 
Ho Hogdal 	 Bä Bäcke 
Lo Lommeland 	 DE Dals-Ed 
Nä Näsinge 	 Ge Gesäter 
Sk Skee 	 Hå Håbol 
Tj Tjärnö 	 La Laxarby 

Nö Nössemark 
V. Hisings hd 	 Rö Rölanda 
Ba Backa 	 St Steneby 
Bj Björlanda 	 Ti Tisselskog 
Rö Rödbo 	 To Torrskog 
Sä Säve 	 Tö Töftedal 
To Torslanda 	 VA Vårvik 
Öck Öckerö 	 Är Ärtemark 

Öd Ödskölt 

Dalsland 
Närke  

Vi Viby 

Hardemo hd 
Ha Hardemo 
Kr Kräklinge 

Kumla hd 
Ha Hallsberg 
Ku Kumla 
Le Lerbäck 

Sköllersta hd 
Bo Bo 
Ek Ekeby 
Gä Gällersta 
Sk Sköllersta 

Sundbo hd 
As Askersund 
Ha Hammar 
Sn Snavlunda 

Örebro hd 
Ax Axberg 
Ek Eker 
Gr Gräve 
Ho Hovsta 
Ki Kil 
Mo Mosjö 
Ty Tysslinge 
Tä Täby 
Vi Vintrosa 

Nordals hd 
Da Dalskog 
Ou Gunnarsnäs 
Ho Holm 
Jä Järn 
Sk Skällerud 
Ör Ör 

Sundals hd 
Bo Bolstad 
Br BrAlanda 
Er Erikstad 
Fr Frändefors 
Ge Gestad 
Gr Grinstad 
SR Sundals-Ryr 

Tössbo hd 
Ed Edsleskog 
Fr Fröskog 
Mo Mo 

Askers hd 
As Asker 
Lä Lännäs 
SM St. Mellösa 

Edsbergs hd 
Ed Edsberg 
Hi Hidinge 
Kn Knista 
Kv Kvistbro 
Sk Skagershult 
Tå Tängeråsa 

Glanshammars hd 
01 Glanshammar 
Gö Götlunda 
Li Lillkyrka 

Grimstens hd 
Ra Ramundeboda 

Södermanland 

Daga hd 
Bj Bjömlunda 
Gr Gryt 
Gå Gåsinge 

Hölebo hd 
Hö Hölö 
Mö Mörkö 
Va Vagnhärad 
Vä Västerljung 

Jönåkers hd 
Bj Björkvik 
Ki Kila 
Lu Lunda 
SN 	S:t Nikolai 
St Stigtomta 
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Tb Tunaberg 	 Öl Öja 	 Hö Högerud 
Lå Långserud 

Oppunda hd 	 Åkers hd 	 St Stavnäs 
Be Bettna 	 Hä Härad 	 Sv Svanskog 
Bl Blacksta 	 Lä Länna 	 Vä Värmskog 
Fl Floda 	 Va Vansö 
HO Husby-Oppunda 	Åk Åker 	 Grums hd 
Ju Julita 	 Bo Borgvik 
Le 	Lerbo 	 Öknebo hd 	 Ed Ed 
SM St. Malm 	 St Södertälje 	 Gr Grums 
VV V. Vingåker 	 Tu Turinge 	 No Nor 
Öå Österåker 	 Vå Värdinge 	 Se Segerstad 
ÖV Ö. Vingåker 	 YJ Ytterjärna 

Öt 	Östertälje 	 Jösse hd 
Rönö hd 	 ÖJ Överjärna 	 Ar Arvika 
Bä Bälinge 	 Bo Boda 
Lu 	Ludgo 	 Österrekarne hd 	 Bn Bogen 
Ri Ripsa 	 Ba Barva 	 Br Brunskog 
Ru Runtuna 	 HR Husby-Rekarne 	Ed Eda 
RR Råby-Rönö 	 Jä Jäder 	 Gu Gunnarskog 
Sv Svärta 	 Nä Näshulta 	 Kö Köla 
To Torsåker 	 St Stenkvista 	 Ma Mangskog 
Ty Tystberga 	 Va Vallby 	 Ny Ny 

Är Ärla 	 Äl Älgå 
Selebo hd 
As Aspö 
To Toresund 
YE Ytterenhörna 
YS Ytterselö 
ÖE Överenhörna 
ÖS Överselö 

Sotholms hd 
Da Dalarö 
So Sorunda 
To Torö 
Ut Utö 
Vh Västerhaninge 
Ös Ösmo 

Svartlösa hd 
Hu Huddinge 

Villåttinge hd 
Du Dunker 
Hy Hyltinge 
Me Mellösa 
År Årdala 

Västerrekarne hd 
RR Råby-Rekame 
Tu Tumbo 
Vä Västermo 

Värmland 

Edsbergs hd 
Ny Nysund 

Fryksdals hd 
Fr Fryksände 
Gr Gräsmark 
Le Lekvattnet 
Ly Lysvik 
Su Sunne 
Vi Vitsand 
VE V. Emtervik 
Öm Östmark 
ÖE Ö. Emtervik 

Färnebo hd 
Br Brattfors 
Fä Färnebo 
Gå Gåsborn 
Kr Kroppa 
Lu Lungsund 
No Nordmark 
Rä Rämen 

Gillbergs hd 
Gi Gillberga 
GI 	Glav a 

Karlskoga hd 
Bj Bjurtjärn 
Ka Karlskoga 

Karlstads hd 
Gr Grava 
Ha Hammarö 

Kils hd 
Fr Frykerud 
NU Nedre Ullerud 
Ra Ransäter 
SK 	St. Kil 
OU Övre Ullerud 

Nordmarks hd 
Bl Blomskog 
Jä Järnskog 
Ka Karlanda 
Sd Silbodal 
Sr Sillerud 
Sk Skillingmark 
Tr Trankil 
Tö Töcksmark 
Ös Östervallskog 

Nyeds hd 
Ny Nyed 
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Äl Älvsbacka Li Linde Åkerbo hd 
Ra Ramsberg Ar Arboga 

Näs hd Bj Björskog 
Bo Botilsäter Nora o. Hjulsjö hd Br Bro 
Es Eskilsäter Hj 11Ijulsjö KB Kungs-Barkarö 
Ki Kila Jä Jämboås Me Medåker 
Mi Millesvik No Nora Od Odensvi 
Öl Ölserud Vi Viker Sä Säterbo 

To Torpa 
Visnums hd Norrbo hd VS V. Skedvi 
Ru Rudskoga 
SR S. Råda 
Vi Visnum 
VK Visnums-Kil 

Väse hd 
Al Alster 
Vä Väse 
ÖF Ö. Fågelvik 

Älvdals hd 
Da Dalby 
Ek Ekshärad 
GA Gustav Adolf 
NF N. Finnskoga 
NN N. Ny 
NR N. Råda 
Su Sunnemo 
SF 	S. Finnskoga 

Ölme hd 
Va Vamum 
Öl Ölme 

Västmanland 

Fellingsbro hd 
Er Ervalla 
Fe Fellingsbro 

G:a Norbergs bg 
Ka Karbenning 
No Norberg 
Vf Västanfors 
Vv Västervåla 

Grythytte o.Hällefors hd 
Gr Grythyttan 
Hä Hällefors 

Lindes o. Ramsbergs hd 
Gu Guldsmedshyttan 

Fl Fläckebo 
Ha Haraker 
Ro Romfartuna 
Sk Skerike 
St Skultuna 

Nya Kopparbergs hd 
Lj Ljusnarsberg 

Siende hd 
Ba Badelunda 
Hu Hubbo 
Ir 	Irsta 
Ti Tillberga 

Skinnskattebergs hd 
Gu Gunnilbo 
He Hed 
Sk Skinnskatteberg 

Snevringe hd 
Be Berg 
Ko Kolbäck 
Mu Munktorp 
Ra Ramnäs 
Ry Rytteme 
Sv Svedvi 
Sä Säby 

Tuhundra hd 
Di Dingtuna 
Li Lillhärad 
VB Västerås-Barkarö 

Yttertjurbo hd 
Bj Björksta 
Se Sevalla 
To Tortuna 
Äö Ängsö 

Övertjurbo hd 
Ki Kila 
Ku Kumla 
Mö Möklinta 
Sa Sala 

Uppland 

Bro hd 
Br Bro 
Lo Lossa 
SN Stockholms-Näs 
VR V. Ryd 

Bro o. Vätö sg 
BA Björkö-Arholma 
RB Roslags-Bro 
Vä Vätö 

Bälinge hd 
Bä Bälinge 
Ju Jumkil 
Sk Skuttunge 

Frösåkers hd 
Bö Börstil 
Ed Edebo 
Fo Forsmark 
Gr Gräsö 
Ha Harg 
Hö Hökhuvud 
Va Valö 

Bl Blidö 
Fr Frötuna 
Lä Länna 
Rå Rådmansö 

Färentuna hd 
Ad Adelsö 

Van gsbro hd 	 Frötuna o. Länna sg 
Vä Västerfårnebo 
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Fä Färentuna 
Mu Munsö 

Hagunda hd 
Gr Gryta 
Ha Hagby 
Jä 	Järlåsa 
ST Skogs-Tibble 
Ål Åland 

Håbo hd 
HT Håbo-Tibble 
Hå Håtuna 
Hä Häggeby 
Ka Kalmar 
Sk Skokloster 

Lagunda hd 
Fi 	Fittja 
Gi Giresta 
Ku Kulla 
Ny Nysätra 

Lyhundra hd 
Es Estuna 
HL Husby-Lyhundra 
Lo Lohärad 
Ma Malsta 
SK Söderby-Karl 

Långhundra hd 
Kå Kårsta 
Nä Närtuna 

Norunda hd 
Bj Björklinge 
Te Tensta 
Vi Viksta 
Är Ärentuna 

Närdinghundra hd 
Bl Bladåker 
Ed Edsbro 
Fa Faringe 
Un Ununge 

Ölands hd 
Al Alunda 
Da Dannemora 
Ek Ekeby 
Fi Film 
Hå Hållnäs 
St Stavby  

Te Tegelsmora 
Öl Österlövsta 

Rasbo hd 
Ra Rasbo 
Rk Rasbokil 

Semin ghundra hd 
Lu Lunda 
Sk Skånela 

Simtuna hd 
Al Altuna 
En Enåker 
Fr Frösthult 
No Norrby 
Si Simtuna 
Tä Tärna 

Sjuhundra hd 
Fa Fasterna 

Torstuna hd 
Hä Hämevi 
To Torstuna 
Vi Vittinge 

Trögds hd 
Ha Hacksta 
Ve Veckholm 
Vi Villberga 

Ulleråkers hd 
Bö Börje 
UN Uppsala-Näs 
Vä Vänge 

Vaksala hd 
Va Vaksala 

Våla hd 
Hu Huddunge 
No Nora 
Öv ÖstervMa 

Väddö o. Häverö sg 
Hä Häverö 
Si 	Singö 
Vä Väddö 

Värmdö sg 
Dj Djurö 

Mö Möja 
Vä Värmdö 

Åkers sg 
Lj Ljusterö 
Ri Riala 

Åsunda hd 
Sp Sparrsätra 
Sv Svinnegam 
Te Teda 
Vå Vårfrukyrka 

Ärlinghundra hd 
Al Alsike 
Ha Haga 
Kn Knivsta 
Va Vassunda 

Örbyhus hd 
Sö Söderfors 
Ti Tierp 
Ve Vendel 
Vä Västland 

Dalarna 

Dalabergslagen 
As Aspeboda 
By By 
En Enviken 
Fo Fotkärna 
Gg Grangärde 
Gn Grytnäs 
Gu Gustafs 
He Hedemora 
Hu Husby 
Lu Ludvika 
Ma Malingsbo 
No Norrbärke 
Si Silvberg 
SSk St. Skedvi 
ST 	St. Tuna 
Su Sundbom 
Sv Svärdsjö 
Sn Säfsnäs 
Sr Säter 
Sö Söderbärke 
To Torsång 
Vi Vika 
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Nedansiljan 	 Hälsingland 	 Ti Timrå 
Bi Bingsjö 	 To Torp 
Bj Bjursås 	 Al Alfta 	 Tu Tuna 
Bo Boda 	 Ar Arbrå 	 Ty Tynderö 
Dj Djura 	 Be Bergsjö 
Ga Gagnef 	 Bj Bjuråker 
Le Leksand 	 Bo Bollnäs 	 Jämtland 
Mo Mockfjärd 	 De Delsbo 
Rä Rättvik 	 En Enånger 	 An Alanäs 
Si Siljansnäs 	 Fo Forsa 	 Al Alsen 
Al Al 	 Fä Färila 	 Be Berg 

Gn Gnarp 	 Bsj Bodsjö 
Hb Hanebo 	 By Borgvattnet 

Ovansil  jan 	 Hs Hassela 	 Br Bräcke 
Mo Mora 	 Jä Järvsö 	 Fo Fors 
Oe Ore 	 Jd Jättendal 	 Fy Frostviken 
Oa Orsa 	 Lj Ljusdal 	 Fr Frösön 
So Sollerön 	 No Non-ala 	 Fö Föllinge 
Ve Venjan 	 Ov Ovanåker 	 Hs Hackås 
Vå Våmhus 	 Re Rengsjö 	 Hn Hallen 
Äl Älvdalen 	 Se Segersta 	 Hd Hammerdal 

Sk Skog 	 Hå Håsjö 
Sö Söderala 	 Hg Häggenås 

Västerdalarna 	 Vo Voxna 	 Hsj Hällesjö 
Fl Floda 	 Yt Ytterhogdal 	 Ka Kall 
Jä Järna 	 Kl Klövsjö 
Li Lima 	 Härjedalen 	 Ky Kyrkås 
Ma Malung 	 La Laxsjö 
Nå Nås 	 He Hede 	 Li Lit 
Tr Transtrand 	 Ld Lillhärdal 	 Mb Marieby 
Ap Äppelbo 	 Li Linsell 	 Ma Mattmar 

St Storsjö 	 Mö Mörsil 
Sv Sveg 	 No Norderön 

Övriga Dalarna 	 Tä Tännäs 	 Nä Näskott 
Id Idre 	 Ve Vemdalen 	 Of Offerdal 
Sä Särna 	 Äl Älvros 	 Ov Oviken 

Öv Överhogdal 	 Ra Ragunda 
Re Revsund 

Gästrikland 	 Rö Rödön 
Medelpad 	 St Ström 

Ha Hamrånge 	 Ssj Sundsjö 
He Hedesunda 	 At Attmar 	 Su Sunne 
Hi Hille 	 Bo Borgsjö 	 Un Undersåker 
Ho Hofors 	 Ha Haverö 	 År Åre 
Hö Högbo 	 Ho Holm 
Jä Järbo 	 Hä Hässjö 
Ob Ockelbo 	 In Indal 	 Ångermanland 
Ov Ovansjö 	 IL (Indals-)Liden 
To Torsåker 	 Lj Ljustorp 	 An Anundsjö 
Va Valbo 	 Nj Njurunda 	 Ar Arnäs 
Åm Åmot 	 Se Selånger 	 Bh Bjurholm 
År Årsunda 	 Sk Skön 	 Bjä Bjärtrå 
Öf Österfärnebo 	St Stöde 	 Bjö Björna 
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Sä Sävar 
Um Umeå 
Vä Vännäs 

Norrbotten 

Ed Edefors 
Nk Nederkalix 
Ni Nederluleå 
No Norrfjärden 
Pi 	Piteå 
Rå Råneå 
Tö Töre 
Al 	Älv sby 
Ök Överkalix 
Öl Överluleå 

Lappland 

Ap Arjeplog 
Aj Arvidsjaur 
Do Dorotea 
Fr Fredrika 
Jo Jokkmokk 
Ly Lycksele 
Ma Malå 
Ri Risbäck 
So Sorsele 
St Stensele 
Tä Tärna 
Vi Vilhelmina 
Ås Åsele 
Ör Örträsk 

FINLAND 

Österbotten 

Be Bergö 
Bj Björköby 
Ee Esse 
Je Jeppo 
Kb Karleby 
Kh Korsholm 
Kn Korsnäs 
Kr Kronoby 
Kv Kvevlax 
Lf Lappfjärd 
La Larsmo 
Ma Malax 

Mm Maxmo 
Mu Munsala 
Ny Nedervetil 
Nb Nykarleby 
Nä Närpes 
Or Oravais 
Pe Pedersöre 
PI 
	

Petalax 
Pu Purmo 
Pö Pörtom 
Re Replot 
Sb Sideby 
Sv Solv 
Tj Terjärv 
Tk Tjöck 
Vö Vörå 
Öl Oja 
Öv Övermark 

Satakunda 

Sm Sastmola 
Vb Vittisbofjärd 

Åland 

Bö Brändö 
Ec Eckerö 
Fi Finström 
Fö Föglö 
Ge Geta 
Ha Hammarland 
Jo Jomala 
Ku Kumlinge 
Kö Kökar 
Le Lemland 
Lu Lumparland 
Sa Saltvik 
So Sottunga 
Su Sund 
Vå Vårdö 

Åboland 

Df Dragsfjärd 
Fb Finby 
Hi Hitis 
Ho Houtskär 
Iö Iniö 
Ki Kimito 

Bm Bodum 
B t 	Boteå 
Da Dal 
Ed Ed 
Es Edsele 
Fj 
	

Fjällsjö 
Gi Gideå 
Gr Graninge 
Gs Grundsunda 
Gu Gudmundrå 
Hm Helgum 
Hä Häggdånger 
Hö Högsjö 
Hf Hörnefors 
Ju Junsele 
Lå Långsele 
Mo Mo 
Mu Multrå 
No Nora 
Ng Nordingrå 
Nm Nordmaling 
Nä Nätra 
Ra Ramsele 
Re Resele 
Si 
	

Sidensjö 
Sj 
	

Själevad 
Sg Skog 
Sd Skorped 
Ssj Stigsjö 
Sn Styrnäs 
S ä 
	Säbrå 

Tr Trehörningsjö 
Tå Tåsjö 
Ul Ullånger 
Vi Vibyggerå 
Vsj Viksjö 

Västerbotten 

Bj Bjurholm 
Bå Bureå 
Bt Burträsk 
Byg Bygdeå 
Bys Byske 
De Degerfors 
Hs Holmsund 
Ho Holmön 
Jö Jörn 
Lö Lövånger 
Nsj Norsjö 
Ny Nysätra 
Sk Skellefteå 

177 



Ko Korpo Ka Karis Tu Tusby 
Na Nagu Ky Kyrkslätt 
Pa Pargas Lt Lappträsk 
Vf Västanfjärd Li Liljendal ESTLAND 

Lo Lojo 
Mö Mörskom Da Dagö 

Nyland Po Pojo Ga Gammal-svenskby 
Py Pyttis Na Nargö 

Bo Borgå Pä Pämå Nu Nuckö 
Br Bromarv Si Sibbo Od Odensholm 
En Ekenäs Sj Sjundeå Or Ormsö 
Es Esbo Sn Snappertuna Ru Runö 
He Helsinge St Strömfors Rå Rågöarna 
Iå Ingå Te Tenala Vi Vippal 

178 



Kartförteckning 

Kartor i texten 
Karta 18: Utvecklingen av gammalt kort a framför Id i danska dialekter 	 138 
Karta 19: Utvecklingen av gammalt kort a framför nd i danska dialekter 	 139 

Kartor i särskild bilaga 
Karta 1: fåll. 
Karta 2: gall. 
Karta 3: hålla. 
Karta 4: kall. 
Karta 5: ollon. 
Karta 6: 	vålla. 
Karta 7: ålder. 
Karta 8: and. 
Karta 9: andas. 
Karta 10: band. 
Karta 11: blanda. 
Karta 12: brand. 
Karta 13: grand. 
Karta 14: hand. 
Karta 15: land. 
Karta 16: rand. 
Karta 17: sand. 

179 



51- 

:  - : ,  .,- ,---.5 - 5.- ' ..-  -,,-_ .,..... 
....

.,,,„..., 
:=  

	

'•-t .-, ,_-- 	-  ,, ,:- - .r.:J , kt  ' . 	..- . 	'' •  ''' 	" 

	

'••,,' 	-,,,, .,-, .3.:,  ;  :.• •• 

	

44. 	''  -.4 - 	i  , •,•  -,, L 5 • 

53-k' 

4st 

.;.'• 

•••-̀ ».,„f " 

. r.  • 
.1t 

P  -t•••=d,  .,••• 

' ' ''',. • - 

... 	_ 

i 	4,-, 	 :,-,,,,P;;;"' 	-• .:,.. 
-'1 	 .ii-4,m•  -. 

,.:... 

.4r.," 	'  • • ' 	 ''..k  ' 

_ 	1.., 	,- 	7 41. -. 	--:, 	.'" 	-"  ''' 	'• 

, 

. 	 = 

*. 

44: 

rå* 

ii» ,4i.i., n45•:ik 

44, 
	t!- 

••rg 

„.,,,',. 
.',..... t,.;:',. 	-4, 

'-'*,'-_?k: 	'''• 

' 

,•,,...y• 

'''''' ' 
' 1 

,_.• 

j,1'..  

'''' 	' 
. 	' ,•,• 

'‘,3: 

' 	. ' 

4: 	-- 5,4*  - 	r  '7. ' 2, ' .,''"; .r 

At. 

s  • 4 

2', J  • 27•• 	"g•  

'r•i7g0 

re.5 

• 

• 

515'  
,.• 
i 

, 

73.  ! 
„t. 

1' 
okk,fii  •• 

.1 ,  ,,, 	, .A_{,,, 	. 
,  .  ; 1 5 	

1 
!:'•::::•.; .7••  . :" • lk .,, 

4„, 	
i ,  • 	 •4  j'.. 	••7.:,' 	.. , 	•:. 	 • 	..!•0.... 	,  ip, 	, -. 	`,  .4. 	,  :;:- Liii 

••,- 

,

k

-

y ,

,•;k,

!J

•I

!, 
 
,i',k

' ''

4

-..

'

.:

'   

,
''' 

'

,_

• 

•••.•: 

.-

5'.-  ..''

.r

" 

 

,

t
_'..,;-

.

j
,' i -'

.
4

i' 

-
5

k 
 ',.,.. 

.

.,

'

.

-

'

i

.
-..

..r!

,
' 
:

'

:

'

'

:

.

.

; 

-' 

'
,

';

i

„

.
'.

.'
-

•i

.:

' 

 

,'

-

,_

4

.
, 
'

.. , 

'

"

,,k•_

•
;
'

V 

 

49

•1  
,

-,

.

7 

.

-

‘.

..

,

_

'

• 

:
-

, 

-

. 

. .

'

-

.

•A

_

,
:

; 
 

 
'. 

; 
5

' •

i 

 

" 
 

7

.

'

.'

,

,   

.  

'

. 

.

.

.i

,

.

' 
.
.

: 

 

- 
 
'•

...

-

.

'.
, 
 

'
7

, 
-

.t

1

l
_

.

e 

' 
"

.

.

j
'
.g

.

'

-:'

i

”
' 
 

•.

‘  i' 

,

.

:

,

,

. 

-

'

",,

_ 

,

T

:
- 

 
'
,
- 

,

.

"; '

,

'

'

.

'

. ....

-

:

'

.

:.

'

:  

-
.
k
,5
4
•

,
1
:
.
:- 
 

.  •

,

• t

'.t.

„ 

.41

.

,

.

, 

..

, ,•

•

„

', 

 

•

.

; 

,

.

..  

.,,• 

4

- 

K„ • ••

.i

.•

.

•

:..'

,

,.  Å

.

2

.- 

•, 

;

, 

'.Ii  

. i'

,  

•.  -i,  

:,

. 

 

	

I

n
l  

 

,,,1

.,

”

,

. 

 .• 
..-'  

;
•
,

,

. 

-

',. 

. 

-I

.."

.

-

'

4
'i

,

,..

.„ 

4

,r  
 

iCr

;•
„ 
...,

-

. 
... 

- 
- 

:'''

_

'

•

. .

'

,

.

,

. 

-
,

. 

  
„:

, 

 - 
- 

' 	

...., 
...'. 

' •

)
'"   
'

' 

:

.,

•' ''

»

', 

•k

,, 

 
.,, 

-

'

, 

 

,  

" 

'

'

.

' '  

•
. 

-

,, 

 

5-. 

 
...

l

.

s

'

,

j

'

' 

r

' 

 

,
''

„

.1

,5

Z

r,

` :

•

:

,

•' 

-• 

p

. 

7

•t

•' 

.

, 

.

'

r".:

,

.'

. 

'' 

.

'''

i

x

j

; 

.

.

.

::

-

"'

.

-

.

,  

t
'' 

 

'  ,

, 
:

: 

'

; 

h

''—.

•

:r

'

•

k

•

'

•

: 

 

 

' 

 

.... 

 

T..

• i l

'-

.'-'

•., 

- •'_

_

•

'

. 

 

 

- 

 :•

"

f 

'

.

-

: 

 

• 

4

r  

-,

.;

.•

,

•

-

-

,

,  

.1 

 

. 

. 
-  1 f 
. :,  	bi 

'"  , 	 r 	43, 1 	
: 	

: 

‘,   

	

'_4t'  
	 4 

i 	
, 	

. 

„ 	 å 

	

.. 	
' 	 , 	 .  	

7

'

-

.

,

•

,

5

. f

•,: 

 
-

,

•

,

1 

 

' 

. 

' 
- - 	 • , ' 	 •• 	 ; 

• 	 • jr.': 	- 
, 	 -•'" 	• 
55.:* • 	 :;•_ 	. 	 N'• 

	

- 	- • 	 4;. 	1,4 	Trt,' , 	.•; 

r 

' •••;J: 	 • 	• •_ 	••_;  • 	• 	 • 
_ 

••• 

, 

„ 
-,-, 

K 	11„ 	 ,. i... ':4'...:•-- , 	 - 

,-,.. 	 ,,_.;;_,...,  - 	J 

- .1 , 
 ••i 	, 	' .  : . ,,,- -:,;7.,  ,  

a 	•'?1- '2. 

 

3 

4. 
- 	1-1r., 	„kr-7 



• 

- 

" 

' 

x 

:tht 

. • - 



, 





31,  

r4L4,, 

7 

14 

-2,r41:46; 

7 



Lars Levander, Älvdalskt arbetsliv, utg. av Stig Björklund. 1953. 
Nils Dencker, Sveriges sånglekar. Sammanpamingslekar och friarlekar. 1960. 
K.-H. Dahlstedt-A. Ivarsson, Register till 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina. 
1960.- Faks.-utg. Två förläggare, Umeå 1982. (Norr!. skr. 8:2 och Kungl. Skytteanska 
samf. hand!. 23:2.) 
Ragnar Bjersby, Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning 
rörande P. A. Säves sagesmän. 1964. 

121-2. Arvid Emvik, Folkminnen från Glaskogen. Sägen, tro och sed i västvärmländska 
skogsbygder. 1. 1966. - 2. 1968. 
Göran Rosander, Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande 
belysning. 1967. 
Arvid Emvik, Evi gläjja och andra marknader i Värmland. 1978. 
Georg Bergfors, Ordspråk, talesätt och härm på ytterlännäsmål. 1981. 
Wolter Ehn, Byordningar från mälarlänen. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och 
Västmanlands län. 1982. 
Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Boskapsskötsel. 1985. 

181-3. Gustaf Ericsson, Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 1. Arbete och redskap. 
Anteckningar för 1830-40-talen. 1989. -2. I helg och söcken. 1990. - 3. Tro, vantro, 
övertro (under utgivning). Utg. av Magdalena Hellquist. 
Jan-Inge Wall, Hon var en gång tagen under jorden ... Visionsdikt och sjukdomsbot i 
gotländska trolldomsprocesser. 1989. 
Sagor från Edsele, upptecknade av Frans Bergvall. Utg. av Åsa Nyman och Karl- 
Hampus Dahlstedt. 1991. 
Wolter Ehn, Mötet mellan centralt och lokalt. En studie i uppländska byordningar. 
1991. 

Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur 
1. 	H. Grundström, Lulelapsk ordbok. Bd 1. 1948. - Bd 2. 1950. - Bd 3. 1951. - Bd 4. 

1954. 
21-2. Lapska sånger. 1. Jonas Eriksson Steggos sånger. Texten utg. av H. Grundström. 

Musikalisk transkription av A. 0. Väisänen. 1958. - 2. Sånger frän Arjeplog och 
Arvidsjaur. Texten utg. av H. Grundström. Musikalisk transkription av S. Smedeby. 
1963. 
Phebe Fjellström, Lapskt silver. 1-2. 1962. 
Gustav Hasselbrink, Stidlappisches Wörterbuch. Bd. 1. Grammatik. Wörterbuch. Å- 
Flytredh. 1981. - Bd. 2. Fnuske-Nuöggietidh. 1983. - Bd 3. Nuögie-Yvd'e. Bilder. 
1985. 
Några sägner, seder och bruk, upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele 
lappmark samt Herjedalen sommaren 1917 af Torkel Tomasson. Red. av L. Lindin och 
H. Rydv ing. 1988. 



Ser. D: Dialektordböcker från Dalarna, Gotland och andra landskap 
L. Levander t—S. Björklund, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Bd 1. A—F. Häfte 
1-8, text. 1961-1968. — Häfte 9, illustrationer till bd. 1.1970. — Bd. 2. G—K. Häfte 10-
18, text. 1970-1980. — Häfte 19, illustrationer till bd 2.1980. — Bd 3. L—R. Häfte 20-
28, text 1981-89. — Häfte 29, illustrationer till bd 3.1989. Bd. 4. S—. Häfte 30, text. 
1991. 
M. Klintberg—H. Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland. Bd. 1. A—H. Häfte 1-
5, text. 1972-1974. — Häfte 6, illustrationer till bd 1.1975. — Bd 2. I-0. Häfte 7-11, 
text. 1975-1977. — Häfte 12, illustrationer till bd 2.1978. — Bd 3. P—Spörjdager. Häfte 
13-17, text. 1978-1980. — Häfte 18, illustrationer till bd 3.1981. — Bd 4. Stabba—Ö. 
Häfte 19-25, text. Grammatik. Rättelser och tillägg. 1982-1985. — Häfte 26, 
illustrationer till bd 4.1986. 

Skriftserien (SkrULMA) utges av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Östra Ågatan 27. 
Postadress: Box 1743, S-75147 Uppsala. 

ISSN 0348-4475 
ISBN 91-85540-58-7 


