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FÖRORD. 

När jag för åtskilliga år sedan började planera en översikt 
över min hembygds dialekter, anade jag ej, vilket oerhört 
arbete jag hade givit mig i kast med. Det var inte mycket 
språkmaterial från Dala-Bergslagen, som då fanns tillgängligt 
för forskningen. Insamlingsarbetet tog sin tid. Och när 
bearbetningen sedan började, svällde den ut, så att här blott 
de fyra första kapitlen — så när som på skildringen av de 
trycksvaga vokalerna — nu framläggas. Under arbetets gång 
har också min syn på de språkliga frågorna ändrats och tvingat 
mig till omarbetningar. Därtill har — utom materialet självt — 
ej minst bidragit den undervisning, som under början av 1920-
talet kom mig till del av mina lärare professorerna Bengt 
Hesselman och Otto von Friesen. 

Av grundläggande betydelse vid utformandet av planen för 
denna avhandling blevo professor Hesselmans glänsande före-
läsningar över de nordiska dialekterna, som på ett för oss 
förut okänt sätt vidgade den språkliga horisonten och lärde 
oss att se språket som ett levande och därför skiftande uttryck 
för olika tiders och bygders kulturer. Avhandlingen bär tyd-
liga vittnesbörd om den stora betydelse även hans tryckta 
arbeten haft för min framställning särskilt av kvantiteten och 
av vokalerna i kortstaviga ord. Då jag härmed tackar honom 
för de impulser hans undervisning skänkt mig, innesluter jag 
däri även ett tack för hans vänlighet att i manuskript genom-
läsa stora delar av min avhandling och därvid giva mig 
många goda råd. 

Professor Otto von Friesens föreläsningar över den nordiska 
språkhistorien stärkte intresset att söka behandla ej blott den 
nu levande dialekten utan även dess föregångare inom bygden. 
1 mitt tack för vad han som lärare betytt för mig, kan jag 
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ej underlåta att uttrycka min beundran för den vederhäftighet 
och grundlighet, som blivit ett städse bestående intryck av 
hans personlighet. Båda mina lärare tackar jag också för den 
uppmuntran, deras personliga välvilja utgjort under mänga år. 

En stor del av mitt arbete har skett på Landsmålsarkivet 
i Uppsala. Det är mig kärt att få bringa dess föreståndare 
docent Herman Geijer och arkivets hela personal mitt tack 
för gott samarbete och värdefull hjälp vid skilda tillfällen. 
Alldeles särskilt tackar jag fil. d:r Lars Levander, som sam-
tidigt med mitt arbete på Dalabergslagsmålet utarbetat sin 
översikt över Dalmålet och städse varit mig till stöd och i 
fråga om förmåga av arbetsorganisation ett oupphinneligt före-
döme. 

Professor J. A. Lundell, som haft vänligheten mottaga min 
avhandling i sin tidskrift Svenska Landsmål, tackar jag därför. 
För hjälp med det besvärliga korrekturet tackar jag även fil. 
stud. fröken Karin Hessling och fil. kand. Roland Liljefors. 

Det är ej möjligt att här uppräkna alla de meddelare i hem-
bygden, som jag skulle vilja tacka. Under arbetets gång ha 
enstaka språkformer ofta framkallat bilden av människorna 
bakom orden, och minnet av dem ha lyst upp mången mödo-
sam stund. 

För ekonomiskt understöd av mina uppteckningar står jag 
i tacksamhetsskuld — utom till Landsmålsarkivet — till Kop-
parbergs läns landsting och till Längmanska kulturfonden. 

Stavning och kommatering i avhandlingen äro icke för-
fattarens utan tidskriftens. 

Uppsala i maj 1930. 
Petrus Envall. 



Otryckta källor ock litteratur. 

. Otryckta källor. 

1. 1 Uppsala Landsmalsarkip (ULMA): 

Enviken: Enviken-Svärdsjömålets formlära, P. Envall 1918-20 (acc. 
2104: 1). 
Typordlistal, P. Envall 1916-22. 
Primäruppteckningar, P. Envall 1924 (acc. 1082: 1), 1925 (acc. 
1080). 

Svärdsjö: Ordbok över Svärdsjömålet, E. A. Stjerneman 1880-talet 
(acc. 74). 
Enviken-Svärdsjömålets formlära, P. Envall 1918-20 (acc. • 
2104: 1). 
Förf:s frågelista', P. Envall 1923 (acc. 2104: 4). 

Sundborn: Ordsamling, E. Herdin 1897. 
Typordlista, E. IIerdin 1897. 
Förf:s frågelista, P. Envall 1923 (acc. 2104: 4). 

Falun: Ordsamlingar, H. Geijer 1914, L. Flodström 1917. 
Primäruppteckningar, H. Geijer 1919 (acc. 1536). 

Vika: Typordlista, P. Envall 1920. 
Primäruppteckningar, P. Envall 1920-21 (acc. 2104: 5). 

Aspeboda: Ordsamling, M. Andersson 1924. 
Typordlista, M. Andersson 1924. 
Levanders typordlista', L. Flodström 1922 (acc. 740: 1 
Förf:s frågelista, M. Andersson .1924 (acc. 910: 2). 

Torsång: Ordsamling, R. Kjersen 1919. 
Typordlista, R. Kjersen 1919. 
Primäruppteckningar, P. Envall 1919 (acc. 1676), R. Kjersen 
1919 (acc. 461: 6-9). 

St. Tuna: Ordsamlingar, S. Nordlund 1915, M. Andersson 1921, 1922, 
1923, 1924, D. Berglund 1923. 
Typordlistor, S. Nordlund 1915, M. Andersson 1921. 

Typord för undersökning av de svenska folkmålen, utarb. av prof. J. 
A. Lundell. 

2  Frågelista rörande DB-målets formlära. Kompletteringslistor rörande 
vokaler ock konsonanter i DB-målet. 

3  Typord för undersökning av dalmålet, utarb. av fil. dr L. Levander. 

1* 
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Förf:s frågelistor, D. Berglund 1921 (acc. 607), M. Andersson 
1921 (acc. 621: 2), 1924 (acc. 936: 1). 
Primäruppteckningar, M. Andersson 1921 (acc. 621: 3), P. En-
vall 1921 (acc. 1676). 

Gustafs: Ordsamling, R. Kjers6). 1920. 
Typordlista, R. Kjers&I 1920. 
Primäruppteckningar, P. Envall 1925 (acc. 1080). 

Silvberg: Primäruppteckningar, P. Envall 1919, 1921 (acc. 1676). 
Säter: Primäruppteckningar, P. Envall 1921 (acc. 1676; 2104: 6), 1925 

(acc. 1080). 
St. Skedvi: Ordlista, K. &porr 1922 (acc. 838). 

Typordlista, P. Envall 1922. 
Primäruppteckningar, T. Ericsson 1914, 1915, 1919 (acc. 1001: 
3-5). 

Husby: Ordsamling, J. Carlsson 1919. 
Förf:s frågelista, P. Envall 1924--25 (acc. 1073: 1). 
Primäruppteckningar, P. Envall 1923 (acc. 2104: 6). 

Hedernora: Ordsamling (NOrn), R. KjerAn 1921. 
Ordlista på Hedemora folkspråk, R. Blumenberg 1850-talet (acc. 
169: 26). 
Typordlistor, C. Schmidt 1920, R. KjerAn (Nom) 1921. 
Förf:s frågelistor, R. KjerAn (Nom) 1921 (acc. 615: 2), K. A. 
Gustawsson (Nom) 1925 (acc. 1072); A. Thorfors 1925 (acc. 
1073: 2), K. Hessling 1926 (acc: 1535: 1 -2)• 
Primäruppteckningar, P. Envall 1923, 1925 (acc. 2104; 6), A. 
Thorfors 1923-24 (acc. 1212), K. Hesång 1927 (acc. 1598; 
1616). 

Garpenberg: Ordsamling, R. Kjersår 1921. 
Typordlista, R. KjerAn 1921. 
Primäruppteckningar, T. Ericsson 1924 (acc. 987: 1). 

By: Ordsatnling, C. Larsgtn i By 1916. 
Typordlista, C. Larsson i By 1918. 
Primäruppteckningar, T. Ericsson 1915, 1916 (acc. 1001: 1-2), 
1924 (acc. 963: 2), P. Envall 1924 (acc. .1.080:.  1082: 1)• 

Folkärna: Ordsamlingar, M. Andersson 1923, P. Envall 1924, 1925. 
Typordlista, M. Andersson 1923. 

Grytnäs: Ordsamling, M. Andersson 1923. 
Typordlista, M. Andersson 1923. 
Förf:s frågelista, M. Andersson 1923 (acc. 855: 2). 
Primäruppteckningar, P. Envall 1924 (acc. 1082: 1), T. Ericsson 
1924 (acc. 987: 2). 

Grangärde: Ordsamlingar, E. Neuman 1919, M. Häger 1923. 
Typordlista, E. Neuman 1919. 
Förf:s frågelista, M. Häger 1923 (acc. 846: 1). 
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Ludvika: Ordsamling, M. Andersson 1922. 
Typordlista, M. Andersson 1922. 
Förf:s frågelista, M. Andersson 1922 (acc. 732: 2). 
Primäruppteckningar, P. Envall 1925 (acc. 1080). 

Norrbärke: Ordsamlingar, A. Thorfors 1917, M. Häger 1922, E. Brate 
1923. 
Typordlista, A. Thorfors 1917. 
Förf:s frågelistor, M. Häger 1923 (acc. 846: 2), 1924 (acc. 959) 

Söderbärke: Ordsamlingar, A. Thorfors 1916, 1917, M. Häger 1923, 
E. Brate 1923. 
Typordlista, A. Thorfors 1916. 
Förf:s frågelista, M. Häger 1923 (acc. 846: 3). 
Primäruppteckningar, P. Envall 1925 (acc. 1080). 

Malingsbo: Ordsamling, M. Andersson 1922. 
Typordlista, M. Andersson 1922. 
Förf:s frågelista, M. Andersson 1922 (acc. 733:2). 

2. 1 Uppsala Universitetsbibliotek (UB): 

Grill, Cl., Anteckningar om Hedemoradialekten 1850-1879 (åcc. R, 
650k). 

3. 1 författarens ägo: 

Ordsamlingar av förf.. från Enviken ock Svärdsjö (c:a 3000 ord), 
Vika (c:a 1000 ord) ock DB (c:a 6000 ordlappar). 

Primäruppteckningar i oktav av förf. från Enviken, Svärdsjö 1921, 
Vika, St. Skedvi, Norrbärke 1922 (acc. 4), St. Skedvi, Husby 1922, 
Enviken, Svärdsjö, Vika 1922-1923 (acc. 5), Enviken, Svärdsjö, 
Svartnäs, Sundborn 1923 (acc. 6), Norrbärke, Ludvika 1924 
(acc. 8), Grangärde 1924 (acc. 9 o. 10), Säter, Hedemora, Garpen-
berg, Folkärna, Grytnäs, Gr angärde, Ludvika 1925, Falun, By, 
Folkärna, Söderbärke 1926, Svärdsjö, St. Tuna 1927 (acc. 11), 
Vika 1927 (acc. 12). 

Primäruppteckningar i folio av förf. efter elever vid Dalarnas folk-
högskola å Fornby från Enviken, Svärdsjö, Sundborn, Vika, 
Aspeboda, Torsång, St. Tuna, Gustafs, Säter, St. Skedvi, Husby, 
Hedemora, Garpenberg, Grytnäs, Grangärde, Norrbärke, Söder-
bärke 1927-1930. 



II. Litteratur. 

Här upptagas endast sådana arbeten, som ofta åberopas genom angi-
vande av enbart författarens namn eller medelst förkortad boktitel. 

Utan angivande av källan har för fornsvenska ord använts Söderwalls 
Ordbok över svenska medeltidsspråket ock för fornvästnordiska Fritzners 
Ordbog over det gamle norske sprog ock Hcegstad-Torp Gamalnorsk ordbok. 
Aasen, Ivar, Norsk ordbog. Kristiania 1873. 
Beckman, Natanael, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 

(Sv. fornskriftsällskapets samlingar h. 151.) Sthlm 1917. 
Bergman, Gösta, Utvecklingen av samnordiskt ö i svenska språket. 

Uppsala 1921. • 
Blöndal, Sigfiis, Islandsk-dansk ordbog. Reykjavik 1920-24. 
Bogren, Petrus, Torpmålets ljud- och formlära. Sthlm 1921. 
Brate, Erik, Äldre Vestmannalagens ljudlära. (Uppsala universitets 

årsskrift.) Uppsala 1887. 
Bucht, Torsten, Äldre ö ock ii i kort stavelse i mellersta Norrland. 

Sthlm 1924. 
Dahlgren, F. A., Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och 

talesätt i svenska språket. Lund 1914-16. 
Ericsson, Gustaf, Ordlista ur Åkers och öster-Rekarne Härads folk- 

språk. (I Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria h. 1-5.) 
Strängnäs 1877-84. 

Ericsson, Torsten, Grundlinjer till undersökning av Södermanlands 
folkmål. (Svenska Landsmål.B. 8.) Sthlm 1914. 

Geijer, H., Artiklar om norrländska folkmål (Sverige VI, utg. av 
Ahlenius, Kempe, Sjögren m. fl.) Sthlm 1908-24. 

Grip, Elias, Skuttungemålets ljudlära. (Svenska Landsmål XVIII. 6.1 
Sthlm 1901. 

Hellquist, Elof, Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922. 
Henning, Sam., Ericus Nicolais Gerson-översättningar. Ett bidrag 

till kännedomen om det senmedeltida Uppsalaspråket. Uppsala 
1927. 

Hesselman, Bengt, Stafvelseförlängning och vokalkvalitet. Uppsala 
1902. 

—, De korta vokalerna i och y i svenskan. Uppsala 1909-10. 
Hof, Sv., Dialectus Vestrogothica. Sthlm 1772. 
Hultman, 0. F., De östsvenska dialekterna. Helsingfors 1894. 

 Nya fall af fornsvensk vokalförlängning (Nordiska studier 
tillegnade Adolf Noreen). Uppsala 1904. 
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Isaacsson, August, Om södra Fjärdhundralands folkmål. (Svenska 
Landsmål. B. 21.) Sthlm 1923. 

Kallstenius, Gottfrid, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. (Sven-
ska Landsmål XXI, 1.) Sthlm 1902. 

, översikt av Värmlands svenska dialekter. (Svenska Lands- 
mål XXI, 2.) Sthlm 1927. 

Levander, Lars, Dalmålet I ock II. Uppsala 1925 ock 1928. 
Lindgren, J. V., Burträskmålets grammatik. (Svenska Landsmål 

XII, 1.) Sthlm 1890 ock 1918. 
Lindroth, Hjalmar, Ölands folkmål I. (Göteborgs högskolas års-

skrift.) Göteborg 1925. 
Magnevill, A., Bjursåsmålets ordförråd. (Svenska Landsmål B. 10.) 

Sthlm 1913. 
Neuman, Erik, Utbredningen av vokalbalansen a : å i medelsvenskan. 

Uppsala 1918. 
Noreen, Adolf, Ordlista öfver dalmålet. Sthlm 1883. 

 Altisländische und altnorwegische Grammatik. 4., Auflage. 
Halle 1923. 

, Altschwedische Grammatik. Halle 1904. 
Noreen, Erik, Ärtemarksmålets ljudlära. (Svenska Landsmål 1917 h. 

3.) Sthlm 1915. 
Olson, Emil, De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. 

Lund 1916. 
Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialekt-lexicon. Lund 1867. 
Ross, Hans, Norsk ordbog. Kristiania 1895. 
Rutberg, Hulda, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar. (Svenska 

Landsmål 1924 h. 2.) Sthlm 1924. 
Schagerström, August, Upplysningar om Vätömålet i Roslagen. 

(Svenska Landsmål II. 4.) Sthlm 1882. 
Sjödahl, Nils, Gammal kort stavelse i Västerdalmålen. Sthlm 1922. 
Solstrand, V., Svensk stavelseförlängning. Helsingfors 1924. 
Tiselius, G. Ad., Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen. 

(Svenska Landsmål XVIII. 5.) Sthlm 1902-03. 
Torp, Alf, Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania 1919. 
Vendell, Herman, Ordbok över de östsvenska dialekterna. Helsing- 

fors 1904. 
Wennberg, Fr., Ordbok öf ver.  allmogeord i Helsingland utgifven af 

Helsinglands fornminnessällskap. Hudiksvall 1873. 
Wessman, V. E. V., Samling av ord ur östsvenska folkmål. Helsing- 

fors 1925-26. 
Vestlund, Alfred, Medelpads folkmål I. Sthlm 1923. 
Wigforss, Ernst, Södra Hallands folkmål. (Svenska Landsmål • B. 

13.) Sthlm 1913-18. 



Förkortningar. 

1. Geografiska förkortningar. 
1. Inom Dala-Bergslagen. 

Namnen angivas här i den ordnin 
lingen. 
Falu domsagas norra tingslag: 
E --= Envikens socken 
Svä = Svärdsjö socken 
Syn = Svartnäs kapellag 
Su = Sundborns socken 
F = Falu stad ock Kopparbergs 

socken 
Vi = Vika socken 
A = Aspeboda socken  

g, i vilken de förekomma i avhand- 

Hu = Husby socken 
He = Hedemora stad ock socken 
No = Norns bruk 
Garp = Garpenbergs socken 

Folkare härad: 
By = By socken 
Fo = Folkärna socken 
Gry = Grytnäs socken 

Falu domsagas sädra tingslag: 

To = Torsångs socken 
Tu = Stora Tunn socken 
Si = Silvbergs socken 
Gu = Gustafs socken 

Hedemora domsaga: 

Så = Säters stad ock socken 
Sk = Stora Skedvi socken 

Västerbergslags domsaga: 
Gra = Grangärde socken 
Lu = Ludvika stad ock socken 
Nb = Norrbärke socken 
Sb = Söderbärke socken 
Ma = Malingsbo socken 

DB = Dala-Bergslagen 
Öb = österbergslagen 
Vb = Västerbergslagen 

2. Utom undersökningsomrddet. 
Bju. = Bjursås 
Blek. = Blekinge 
Boh. = Bohuslän 
Bon. = Bonäs 
Dal. = Dalarna 
Dalsl. = Dalsland 
Dju. = Djura 
Eg. Finl. = Egentliga Finland 
Finl. = Finland 
Flo. = Floda 
Flä. = Fläckebo 
Ga. = Gagnef 
Gotl. = Gotland 
Gästr. = Gästrikland  

Hall. = Halland 
Häls. = Hälsingland 
Härj. = Härjedalen 
Jämtl. = Jämtland 
Jä. = Järna 
Kahn. = Kalmar län 
Leks. = Leksand 
Li. = Lima 
Ljbg = Ljusnarsberg 
Mal. -= Malung 
Medelp. = Medelpad 
Mockfj. = Mockfjärd 
Nbg = Norberg 
Ne Si = Nedan-Siljans domsaga 



• 

FÖRKORTNINGAR XI 

Ne Vd == Nedre Västerdalarna 
NKalix = Neder Kalix 
Nke = Närke 
Nyi. = Nyland 
Ors. = Orsa 
Ov Si = Ovan-Siljans domsaga 
Rättv. = Rättvik 
Sdm. = Södermanland 
Silj. -= Siljansnäs 
Sk. = Skåne 
Skbg = Skinnskatteberg 
Små!. = Småland 
Sol!. = Sollerön 
Sveal. = Svealand 
Tra. = Transtrand  

Uppl. = Uppland 
Vbott. = Västerbotten 
Vd = Västerdalarna 
Ve. =-- Venjan 
Vg. = Västergötland 
Våmh. = Våmhus 
Värml. = Värmland 
Västm. = Västmanland 
Ängerm. = Ångermanland 
Älvd. = Älvdalen 
Äpp. = Äppelbo 
Öd = österdalarna 
ög. = Östergötland 
ÖKalix = Över Kalix 
ÖVd = Övre Västerdalarna 

II. Övriga förkortningar. 
BB = Bygninga balkir 
BtRK = Bihang till Rimkrö- 

nikorna 
DD = Diplomatarium Dalecarli- 

cum 
Eps = Kunungs ezöre 
GB = Gipninga balkir 
Gl = Gutalagen 
GVR = Gustav Vasas Registratur 
KP = Kopparbergs privilegierna 

1347. 
KrB = Kristnu balker 
KrLL = Kristoffers landslag 
MB = Manhtelghis balkir 
SAOB =-- Svenska Akademiens 

Ordbok 
SD = Svenskt Diplomatarium 
Sdml = Södermannalagen 
ST = Själens Tröst 
Ul = Upplandslagen 
Vgl = Västgötalagen 
Vml = Västmannalagen 
ögl = östgötalagen 
pgB = pingh balkir 
toj = Wm piufnadh 
a. = andra 
a. a. = anförda arbete 
ack. = ackusativ  

adj. =-- adjektiv 
adv. = adviirb 
agsax. = angelsaxiska 
allm. = allmänt 
alt. = alternativt 
art. = artikel 
bet. = betydelse 
ht. = bestämd form 
cod. = codex 
da. = danska 
dalm. = dalmålet 
dial. = dialekter 
dift. = diftong 
doms. = domsaga 
ds. = detsamma 
eg. = egentligen 
egenn. = egennamn 
eng. = engelska 
enl. = enligt 
estsv. = estsvenska 
ete. =--. etcetera (användes för att 

beteckna de ändelsevarianter, 
som förekomma inom DB, t. 
ex. s4gcek etc. betyder sOcek, 
-at, dölcer etc. betyder 
dötce(r), -a(r), -ar, citbst etc. 
betyder "st, -4, -e. 

f. = följande; femininum 
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fem. = femininum 
ffra. =-- fornfranska 
fgutn. = forngutniska 
fi. = finska 
flerst. = flerstädes 
fra. = franska 
frf. = framför 
fsv. = fornsvenska 
fvn. = fornvästnordiska 
gen. = genitiv 
germ. = germanskt 
gm = genom 
ggr = gånger 
hd = härad 
holt. = holländska 
hskr. --= handskrift 
imper. = imperativ 
inf. = infinitiv 
inkl. = inklusive 
intr. = intransitiv 
isl. = nyisländska 
jfr = jämför 
kap. = kapitel 
koll. = kollektivt 
komp. = komparativ 
konj. = konjugation; konjunk- 

tion; konjunktiv 
kop. = kopia 
1. eller 
lmalf. = landsmålsalfabetet 
Ity. = lågtyska 

mask. = maskulinum 
mIty. = medellågtyska 
mndl. = medelnederländska 
mom. = moment 
motsv. = motsvarande 
möjl. = möjligen 

neutr. := neutrum 
n:a =-- norra 
ngn = någon 
nht. = nyhögtyska 
no. = norska 
norrl. = norrländska 
nsv. = nysvenska  

obest. = obestämd 
perf. part. = perfektum particip 
pl., plur. = pluralis 
pred. = predikat 
pres. = presens 
prep. =-- preposition 
pret. = preteritum 
pron. -= pronomen 
refl. = reflexivt 
resp. = respektive 
rspr. =-- riksspråk 
räkn. räkneord 
s. = sida 
s:a sö. = södra 
samnord. = samnordiskt 
samtl. = samtliga socknar inom 

ifrågavarande område 
schweiz. =-- schweiziska 
shet. = shetländska 
sing. = singularis 
sms. =--- sammansättning 
subj. = subjekt 
subst. = substantiv 
sup. = supinum 
superi. = superlativ 
sv. = svenska 
särsk. = särskilt 
tlag = tingslag 
tr. = transitiv 
trst. = tryckstarkt 
turk. = turkiska 
ty. = tyska 
urspr. = ursprungligen 
uppl. = upplaga; uppländska 
uppsy. = uppsvenska 
uttr. = uttryck 
v. = värb 
vä. = västra 
y. yngre 
ä. = äldre 
ö. = östra 
östsv. = östsvenska 
övr. = övriga socknar inom DB 

= jämte 
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vander framhåller med rätta, att fattig i dalmålet ej har tt, 
utan är kortstavigt. Men det är onödigt att antaga, "att den 
uteblivna övergången ä> ä beror på acc. !Mår" 1, då — som 
Levander förut framhållit — även tryckstark slutvokal i första 
sammansättningsled förkortas. På samma sätt förklaras rågein 
m. bf. 'rågården, gärdsgården' ä. Gu (Solvarbo), Pragé}t m.'gärds-
gård, som når ut i sjö eller älv' Sk, ortnamnet nifein 'Rasjön, 
utgörande rå mellan Gustafs o. Skedvi socknar'. Dylik för-
kortning i första sammansättningsled förklarar troligen sam-
manfallet i ESvä av fsv. ä,gi ock åhugi till itgn (se ovan s. 31). 

d) Tidig förkortning av å har även skett i trycksvag ställning. 
Så förklaras a-ljudet i svordomarna på vars 'vår', t. ex. vas&ra 
'vår Härre' Si, Inagtraki 3  Vi, vabitrakotH SbMa, vaseerakodå 'vår 
Härre Guds död' SkNo, vacengtudif Lu, vaskånda 'vår Guds 
ande' GuNo, vv,9keindahi Tu. På grund av förkortning i slut-
stavelse bevaras a i miztgiasla f. 'matbit' Tu (:gu41&n ESväSi, 
giCalein ViAToTuVb) med n-bortfall ock övergång till svagt 
fem., vidare i räkneorden trieta, fiöta o. s. v. Falu doms. Skllu, 
treetan o. s. v. NoVb (: trcktsn, -on övr.). Eljest ha trycksvaga 
former ersatts av ursprungligen tryckstarka å-former. 

Tidigt förkortat ä har i helt trycksvag ställning övergått 
till ä-ljud i jälpvärbet /eda 'låta' allm., utvecklat ur öppet a, 
som kvarstår i dolm.: lätå Boda, låta Rättv., la, lät Mal. ÖVd. 
Den vanliga förklaringen, att ä-ljudet i /eeta skulle komma 
från äldre pres. sing.4, är ej sannolik, då detta i så fall skulle 
vara det enda exemplet på att den i-omljudda presensvokalen 
segrat i inf. Sett i sitt dialektgeografiska samband ock samman-
ställt med exempel på övergång av 'ä till ä-ljud (ovan s. 129) 
förklaras ordet enklast på ovanstående sätt. 

3. Övergång till a-ljud. 
a) Förkortat å-ljud övergår i vissa fall till u-ljud. Dylik för- 

kortning kan inträda i ord, som ofta stå i trycksvag ställ- 

Dalmålet I s. 259 not 9. 2 A. a. s. 64. 
3  Om betydelsen se Hellquist s. 1100. Jfr Munthe, Vassera tre. 

Nysvenska studier VII s. 149. 
4  T. ex. Kallstenius, Värmlands dialekter s. 104, 

11 E n v all. D alaberg slagsmålet. 
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ning. 'Hit höra några värb, som ofta äro sammansatta med 
efterställd preposition. Sålunda har hela DB de även i andra 
dialekter vanliga Ma (Vo FoSb) 'slå', utvecklat i sms. 'slå i, 
ner, till' p. d., (men .2,14 'mäja' allm.) ock — i likhet med 
detta — 2,/ss 'slåss' allm. samt /åm inf. 'låtsas' E, lisces A 
TuSk, 18.5 1  SäHulle, ledas By, lidces.  pret. Nb. Undantagsvis 
förekommer u-ljud i rår-ki, pres. 'rår om' Nb (: rd(r)-int, 
allm.). På sina håll ha några pronomina a-ljud, som väl enklast 
förklaras ur trycksvag ställning, sålunda vsn 2  m. 'vår' ESväTu 
SkHu (: van ViAGuSiSäHe Fo hd Vb), nej 'någon' ESväToTuSi 
GuSkHuLuMa (: nan SäHe Fo hd), no 'något' GraNb (: na Öb). 
Större spridning har a i sms. adv.: millce eg. 'något litet', ofta i 
bet. 'inte så litet, rätt mycket' Falu o. Ile doms. Vb, nårandce 3  
'någorlunda' 0-ra, nisin 'någonsin' TuLuMa, niinstin ATuHe 
(: n&nsten By), ni-riket 4, 'emellanåt' GraNb (: ?måg LuSbMa). 
Trycksvag ställning förklarar, även ngt(r) konj. o°. adv. 'när' 
0-ra (: na(r) allm.), S8 adv. 'så' EByGra (: sq allm.), formen S8 van-
ligen enklitisk, t. ex. de Nice sa baskh ss 'det låter så barns-
ligt så' 0-ra. Sporadiskt har övergång till a-ljud skett i tryck-
försvagad andra sammansättningsled, om denna icke längre 
associeras med det enkla ordet. Så förklaras 8-ljudet i subst. 
gu'418n 5  n. 'gudslån, mat' GuSäSklle, varav glun By (: å-for-
mer ovan s. 161), smårgirs f. 'smörgås' ToHuHe (: smirgas allm.) 
samt i räkneorden trietsn—nitsn HeBy (: treeton—niton, Garp 
Fogry). 

b) Även i tryckstark ställning kan förkortat å,-ljud övergå 
till a. Detta har skett i några sammansatta ord, i vilkas första 
led vokalen, förkortats: kidrg0 m. 'köksträdgård' ETuHuHe 
med vokalförkortning framför Irg (se ovan s. 123), kintar 
To med . sekundär vokalförlängning (: ke• allm.), riga?r 6  m. 
'gärdesgård' ESväSuSk (: reigak AToTuGulluile, rdig0 Hu), 

1  Ex. dta fa(r) int Sä. 
2  Ofta trycksvagt efter huvudordet, t. ex. ha dia sit fdr-vsn? 
3  Jfr östsv. nahanda 'någothanda' (Vendell s. 655). 
4  Av fsv. nokot hwart sin 'något varje gång'. 
5  Ex. ta ha-ni fat e giClsns-grfin 'ett dugg att äta'. 
6  Av rå-gård, jfr Håls. rå,ggåk (Wennberg). 
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tnimc e interj. 'trå mig! (lindrig svordom)' SväBy med förkor-
tad slutljudande vokal (se ovan s. 67); vidare i virfårclån m. bf. 
'vårfrudagen' E, virfadecn ViATullulle (: våfeedan GraSb), där 
vokalen blivit slutljudande efter antekonsonantiskt r-bortfall. 

Förkortat ä-ljud kan även i enkla tryckstarka ord under-
stundom övergå till a-ljud, dock icke om association med ord 
med långt å gör sig gällande, sålunda ty,Ats(nces) adv. 'ijåns' 
He (: winsnces Gu, iginst(ces) AToTuGuSiGraSb) med förkort-
ning av å, framför ne 2, fht m. 'fästing' Sb (: f&t SiNoNbSb) 
med förkortning av å framför tt 3, men alltid Vist av Ns o. d. 
Eftersom dialekten i regel har a-ljud som motsvarighet till 
riksspråkets korta å av ii, ock då orden med kort å av å — 
bortsett från böjningsformer — äro så ytterligt få, så införes 
a-ljud ofta även i dessa genom s. k. hyperdialektism. 

c) Undantagsvis kan a-ljud förekomma även i ord med lång 
tryckstark vokal. Sålunda ha antecknats råma v. 'råma, gråta 
häftigt' Sb (: rima allm.), åda f. 'blodåder' Nb (: eida etc. allm.), 
eg pres. 'äger' 0-ra (: &ger E, -a Tu). Såväl dessa som åtskilliga 
förut nämnda exempel (rår-im, nk', mir, NO föreligga endast från 
-Vb, tydligen sammanhängande med västsvenska dialekter, där 
å sporadiskt övergått till a-ljud icke blott i trycksvag, utan 
även undantagsvis i tryckstark ställning.4  

Äldre -(5, (fvn. ock fdalskt fsv. ife). 
Sannolikt har DB ursprungligen haft samma halvöppna 

e-ljud, lmalf. a, som ännu är det vanliga i de älsta delarna 
av dalmålet 6  ock i Uppland. I Dalalagen användes i allmän- 
het tecknet undantagsvis e. Dessa teckens förekomst i 
Dalalagen bör ses mot bakgrund av den nuvarande dialekten.6  

Dalm. triinice Rättv., ä. sv. trå digh 1614 (Hellquist s. 1015). 
Folketymologiskt tolkas ordet som 'tro mig', så även felaktigt av 
Isaacsson, S. Fjärdhundralands folkmål s. 105. 

2  A. Noreen, Vårt Språk IV s. 96. 3  A. Noreen, a. a. s. 69. 
Exempel hos Kallstenius, Värmlands dialekter s. 103-104; E. 

Noreen, Ärtemarksmålet s. 106-107. 
5  Levander I s. 115. 
6  Jfr Brate a. a. s. 5-8 ock Kocks där anförda åsikt. 
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Troligen hade öppning av äldre a -- liksom av 1, i ock — 
i allmänhet inträtt i DB redan på Dalalagens tid ock betecknas 
med det i Dalalagen vanligaste tecknet Ee. Tecknet e användes 
dels i närheten av g, troligen betecknande e-ljud, dels i tryck-
svag ställning, troligen betecknande ett reducerat e- eller ä-
ljud, vilka ljud ännu förekomma i dessa ställningar. 

I nutida DB förekommer a hos äldre personer i gräns-
området mot dalmål, särskilt i närheten av palatala konsonan-
ter, t. ex. Asaiv f. 'källa', jpamsv f. 'höfång', våm v. 'vända' 
ESvä, drag m. 'dräng', 5apv f. 'skäppa' Gra, hånda pret. 'hände', 
vala v. 'svetsa (järn)' Lu. I yngre språk förekommer i stället 
ett mycket öppet kort ä-ljud. I synnerhet framträder detta i 
Falutrakten ock i Tuna, där det särskilt hos barn, men även 
individuellt hos vuxna är så öppet, att det kan sammanfalla 
med målets öppna a-ljud, lmalf. v, t. ex. 1,,svp m. 'käpp' F, 
hsta 'Ester' Tu. Även i sydöstra DB, Nom, Folkärna ock 
Grytnäs, är det korta ä-ljudet något mera öppet än i övriga 
DB, ett mellanljud mellan vanligt kort ä-ljud ock öppet ä-ljud, 
'mall. ce ock a, vilket även förekommer i angränsande trakter 
av Västmanland, särskilt Norberg. Dessa lokala variationer. 
av ä-ljudet lämnas emellertid i fortsättningen ur räkningen. 

I. Kortstaviga ord. 

1. Enstaviga ord ock tvåstaviga av typen --e+ a. 

a) Såväl enstaviga ord som tvåstaviga av typen ä + a ha i regel 
<e i hela DB, t. ex. 

enstaviga ord: st ce n. 'städ', veg m., krceki n. 'smådjur, 
kreatur', gren 2  f. 'gran', gres n., nces n., net n. allm., nev 3  
n. 'näbb' öb, rcev m., vev m. allm.; 

tvåstaviga ord av typen åå + a: West, -ce m. 'släde', viga v. 

1  No. krek n. 'kryp' (Torp s. 320), shet. krek 'kreatur med 
meget korte bagben' (Jakobsen s. 431), sv. dial. kräk (Rietz s. 359). 

Fsv. grmn, uppsy. o. norrl. dial. grän (Rietz s. 214, Isaacsson 
s. 95, C. Pihl s. 70). 

3  Fsv. nmf, norrl. dial. näv (Rietz s. 478, C. Pihl s. 70). 
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allm., krekv v. 'kräla' E, vreica, -p- v., lesa v., lipsa v., me.ta 
v., espta n. 'mat, foder', v. 'äta', nipva, -ce m. 'näve', veva v. allm. 

Framför k sker öppning till a i delar av Falu doms. (utom 
ESväSva) ock Hedemora doms. (SkGarp). Även på andra 
håll, t. ex. i Hedemora, är ä-ljudet framför k något mera öppet 
än eljest, men icke så mycket som i typen älv, varför detta 
här betecknats med ce. Det öppna ä-ljudet har i gränsområdet 
mot dalmål i regel sammanfallit med det för detta område 
karakteristiska öppna a-ljudet, lmalf. v; i övriga DB är det 
mera slutet, lmalf. a, som här användes som allmän beteck- 
ning. Ex. nak adv. 'ijäl' SuFViAToTuSk övr.), 50 n. 
'skäl, orsak' SuSk (-cp- ESväATuIdu), Oka v. 'stjäla', »Yra m. 
'tjäle', v. 'tjäla' SuFViAGuSk (-c§- övr.), vgG adv. 'väl' SuViA 
Sk (-ce- ESväSvaTulfulle), vOces, -as v. 'smekas, vara vänlig 
mot' ViAGarp - ESväTuHuByGra). 

Framför r förekommer öppet ä endast undantagsvis, så- 
lunda tvvr, adj. 'tvär' ESväSvaViByGra, kyr SuF (: tvcer 
övr.) med öppet ock kort ä i analogi med den vanliga neutrum-
formen 12212t (se nedan s. 173), flya 1  ID. 'så stor åkerbredd som 
kan handsås för varje gång' By. Jfr att även kan öppnas 
till a framför r i By, se nedan s. 179. Men ber n., bra v., 
5c_er n. 'klippa, stenar', »ra v. 'skära' allm. 

Det fdalska halvöppna q.-ljudet har -således i regel under-
gått öppning liksom i, fi ock Y,  i motsvarande typer. I vissa 
ord har dock öppning uteblivit ock i stället slutning till e-ljud 
skett, sålunda: 3.iergsn« — -net n. 'spindelnät' Tu, /eervsnU 
-net SkHe (: net allm.), /se 2  f. 'kedja' allm. (utom bse. Gry, 
n.  ByFo),  »eks ra. 'käke' ESväSvaTuGra—Sb ec.e. - SuTuSk 

1  Sv. dial. färe n. 'en tre till fyra famnar bred åkerremsa, som 
mätes ut för att såningsmannen må sprida utsädet jämnt över hela 
åkern' Sdm. (G. Ericsson s. 67), no. fere m. 'lang strimmel land' 
(Torp s. 101). Jfr fru f. S. Fjärdhundra (av Isaacsson, s. 95, 
orätt uppfattat som *faru) ock med brytning dalm. her f. 'grund 
fåra som uppdrages på åkern till ledning för den som sår' Mal., 
sithar Äppelbo (ULMA), ä. nsv. fierja 'it stycke på åkeren, som 
består af wissa foror' (Spegel, Glossarium s. 106). 

2  Ä. sv. ked (Hof ni. fl.), jfr fsv. ktedhe från mlty. kede (A.. No-
reen, Vårt Språk III s. 306). 

3  Ä. sv. kek, jfr fsv. kwke, keke (A. Noreen, Vårt Språk III s. 307). 
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HuFoGry), Askal v. 'knoga, dra med ansträngning' FoGraNb. 
Dylik slutning, som i vissa delar av dalmålet är regel 2, har i 
DB endast skett sporadiskt, dels efter tje-ljud, som även i 
ä-ord av andra typer har slutande invärkan (se nedan), dels 
i -nät, som är en fsv. ja-stam ock erhållit slutet e under 
invärkan av böjningsformernas j (se nedan typen ile + ja s. 168). 

2. Tvåstaviga ord av typen ä +1. 

Hithörande ord ha i regel ä-ljud, sålunda fielin 3  adj. 'glad, 
belåten' Falu o. ile doms. Vb, heevi/ 4  m. 'stång att bära hö på! 
EASb, rcsevil 5  m. 'sandbank utskjutande som udde i sjön' Svä, 
ctril 6  m. 'bakugnsbotten' Fo hd Vb; perf. part. o. sup. vepgz, 
vie4.2e 'vägt', lepsz, lckse 'läst', epti, ckti, -e 'ätit', veevi, veeve 'vävt' 

Vokalen har slutits till e eller i efter föregående tio-ljud 
i ordet putt m. 'kittel' ile doms. Fo hd Vb, /Sta Falu doms. 

3. Tvåstaviga ord av typen i + u. 
Några hithörande ord ha endast ä-ljud: bk.ftsuk, f. 'vit 

fläck i pannan på häst, panna (särskilt på häst)', bkivszu adj. 
'försedd med bläs', kreffintc, f. 'hönskräva', te§vut adj. 'efter- 
hängsen, näsvis' allm., fieetu,7t4  m. 'tjuderklave om foten på 
häst' Tu, fleeto(r 'träslå på mede, som håller upp slädbordet' 
Fo, fAlOye By, fi,cktutk NbSb. 

I åtskilliga ord förekommer e liksom i delar av dal-
målet 8: beruk 9  f. 'bäran, övernaturligt väsen, som bär ägodelar 

1  No. kjaga, kjega 'drive uafbrudt paa med det samme arbeide' 
(Ross s. 391 o. 394), sv. dial. kägas 'vara ivrig' Häls. (Rietz s. 382), 
möjl. även östsv. jtig(a) o. ro 'ro ivrigt ock med ansträngning' 
(Vendell s. 522). 

2  Levander I s. 115 o. 117. 3  Fsv. faeghin, fvn. feginn. 
4  Dalm. iSvil Mora (Levander I s. 118). 
5  Fvn. refill 'strimmel' etc., fsv. muldrxvil, ä. nsv. rä.vil 1541. 

Fsv. rin, sv. dial. eurtl ÖKalix (C. Pihl s. 73). 
7 Fsv. fitetur m 8  Levander I s. 119. 
9  Sv. dial. bjere m. Gotl., bjäre Og., bäran 1. baran Ångerm. 

Vbott. (Rietz s. 36), östsv. Incera (Vendell s. 50), tryckfel för bära. 
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till gården' Gra, legza f. 'plats där säden ligger, liggplats 
(särskilt för svin), kullfallet träd' ESväSuTu, ViEfu, letut 
Fo, kåstre_ku 2  f. 'kastskovel' By, -rekui, Fo, ritgfiva 3  f. 'rågborst' 
ile (: fc_kva HeSb), 5årta f. 'skära' 0-ra (-T- övr.), /Orm 4  f. 
'tjära' Falu s:a tlag ile doms. (utom NoGarp) GraLu (-ce- Sva 
SuFAViNoGarp Fo hd Nb—Ma). 

Slutning till e i ord av denna typ förekommer således i 
större utsträckning än i föregående typer. Dock bevaras 
icke lika regelbundet framför -u som ock ii, utan endast 
i vissa ord, huvudsakligen omedelbart före eller efter palatala 
konsonanter. 

4. Tvåstaviga ord av typen +ja. 

a) De flästa hithörande ord ha ä-ljud i hela DB, t. ex. eck-se 
v. 'glädja sig', ske 5  v. 'häjda, ta i sin tjänst' allm., vcek-
lis 6  v. 'hugga upp frusen mosse (för att ta myrjord)' E, rna, 
reelma v. 'jama, jämra sig, gråta högt, låta illa', f. 'gråtande 
flicka', seemw, semlas, -ces v teelma, tee~ v greeka, 
greeNa 8  v. 'grina illa, göra grimaser' allm., skreefila, -v 9  v. 
'skräna, bråka' SväViHe, tia, tft4,4- v vieka, veefila v. 
ickt  na v.'läppja', nief a " v. 'vara nyfiken' refl. niefi-sce 

Fsv. legha, laegha 'liggande, läge', dalm. e"gut f. 'liggplats' 
Mora (ULMA). 

2 Dalin. re,"ko f. 'skovel' Älvd. (Levander, Älvdalsmålet s. 33), 
re"ka Orsa (Boöthius s. 35), kasträka f. Dal. Uppl. (Rietz s. 313, 
Tiselius, Fasternamålet s. 57), no. reka 'skovr (Torp s. 525). 

3  Jfr fsv. linskaevor. 
4  Fsv. timra. Formen 'Prut ESvä utgår liksom no. tjera från 

oblikformen fvn. ti2ru. 
5  Fsv. stia, sv. dial. städja (Rietz s. 669). 
6  Fsv. vaekia 'hugga (om vak på is)'. 
7  Fvn. remia 'brede', no. remja 'skrike' (Torp s. 526). Fsv. 

rtemia översättes av Södervall med 'brumma', bättre är 'låta illa'. 
8  Fvn. grenja 'udstede en reedsom lyd', fsv. greenia. 

Fvn. skrenja 'brole, skraale', no. skrenja (Torp s. 618). 
1° Fvn. Denja. Fsv. 1pia, isl. lepja. 
12  Sv. dial. mega (<*näsja) 'djärvas' (Hesselman, Stavelseförläng- 

ning s. 68). 
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'våga sig (att göra något)' allm., neebsa 1  v. 'fiska med nät' By, 
see/a, v. 'sätta' ETuHuByGraLu, krchnv v. 'kräva' ESvä, 
krcspina ATuSkHeByGraNb, n&vo2 v. 'klämma (ej draga) mjöl- 
ken ur spenarna' ESvä, neena, ViSiGra. 

Öppet ä förekommer framför lr ock r i hela DB utom i 
ESvä samt GraLu, som ha vanligt ä-ljud liksom angränsande 
delar av dalmålet 2,  samt i Fo, som har halvöppet ä, (se ovan 
s. 164). Även på andra håll kan ä förekomma vid sidan av a. 
Ex. dgtha 3  f. 'liten sänka, grop' Tu He doms.ByNb—Ma (-co 
HeFoGraNb), kvabla v. 'kvälja' TuHe (-ce- EGra), såNa v. 'sälja' 
SuTuSkHuMa (-ce- ESvä), vålqa v. 'välja' allm. .(utom -ce- E 
SväFoGraLu); fåna f. o. v. 'färja' TuHu (-ce- AFo), håna v. 
'bråka', snåna v. 'snärja' FATuHuHeNbSb (-ce- GuGarpFo 
G-ryLuMa)4, svåna v. 'svärja' SuAHuHeBySb (-ce- TuGryGra 
Lu)4, våna f. o. v. 'värja' allm. (utom -ce- ESväFoGraLuMa), 
åtnikroks m. 'självväxt krok att dra till hölasset med' ViGra. 

I några hithörande ord förekommer e-ljud: bke° v. 
'bläddra i bok, plocka blad (t. ex. av kål)' allm. •utom En-
viken, som har Vree(92)7 , gnåplvs 8  v. 'gnabbas' E (: gnckpps E 
Svä), hå5a 9, -v f. o. v. 'hässja' GraNbMa, håfa Lu (-e-, -ce-
övr. utom Ulm ESvä, heeda Sva), ska, sått v. 'säga' GarpBy 
(: seega övr. utom seep ESvä). 

Slutning till e förekommer således i denna typ icke blott 
framför palatal kons., utan även — på grund av invärkan 
från j — i ett par andra fall. Jfr att "ord med ändelsen -ja 
runt omkring i dalmålsbygderna gärna antaga ett ovanligt 
slutet uttal av stamvokalen".2  

Fvn. netja, fsv. nEetia. 2  Levander I s. 121. 
3  Sv. dial. dä,l,rja f. Räls. Härj. Nke (Rietz s. 83). 
4  Den stora utbredningen av ä i dessa ord beror antagligen på 

inflytande från sidoformerna sneera, sveera. 
5  Fsv. mryokrok 'plog' till värbet teria. 
6  Fsv. bleedhia, dalm. bWch Mora, bHjv Ga. (ULMA). 
7  Liksom Räls. blä o. bläda (Wennberg s. 5). 

Sv. dial. gnäpjas Räls. Ångerm. (Rietz s. 204). Jfr gnapas 
Medelp. (Vestlund s. 10). 

9  Å. nsv. rogh häsior (Hellquist s. 260), dalm. ss2isi f. Mora (Le- 
vander 1 s. 121). 
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5. Typen i-e-  framför kons. +1, n, r. 

a) Hithörande ord ha i regel ä-ljud, t. ex. her n. 'läder', vcer 
n. 'väder, vind', rc'e(ce)n n. 'rägn' allm., yegka f. 'kägla' Fo, 
h&kka i f. o. v. 'linhäckla', kr.kkira 2  f. 'grötkräckla, blånkräckla' 
allm., krepkbaga adj. 'retsam' E, Ascsekk, -v m. 'kägla, gran- 1. 
tallkott, retsam person' Sva, f. ESväTuHuFoGryGraLuSb, 
Mekka 4  v. 'käbbla, kivas' Hu, Aseficha(g) adj. 'bråkig, led' EVi, 
ipp?re n. 'äpple' ESvä, eepkce Syr., hila, &bila 5  f. 'linbunt efter 
bråkning o. skäktning' Falu s:a tlag Ile doms. Fo hd Vb, 
nee.2,/a f. 'nässla', pipv?rig 6  m. 'runt ()kluvet virke (ej för långt 
1. tjockt)' allm., Ascspvrv f. 'retsam kvinna', v. 'riva omkring 
sig', jOvrut(g) adj. 'rivig, klåfingrig, retsam' ESvä. 

b) Slutet e ha några ord — efter palatal konsonant: ikkv 8  v. 
'retas', Ogkeag adj. 'retfull' E, 5kkv, f. 'gren' ESväNb, v.9  
'spärra ut benen' ETuHuNb, feera Fo; ock före g: lågna f. 'ligg- 

F  sv. htekla v. (God. Ups. C 20), no. hekla från mlty. hekele 
(Torp s. 207). 

2  Sv. dial. kräkla el. kräkkla (Rietz s. 349), östsv. kraklo etc. 
(Wessman s. 417), no. krekla f., diminutiv till krake (Hellquist s. 361). 

3  Till sv. dial. kräkla 'gräla' Västm. Sdm. (Rietz s. 349), no. 
krekla 'yppe trmtte' (Torp s. 320). 

Sv. dial. käkla 'tala emot, gräla' Medelp. Räls. (Rietz s. 382), 
östsv. käkal o. s. v. (Vendell s. 521), no. kjekla 'kjevles, tra3tte' 
(Torp s. 272), ljudmålande värb 1. möjl. till subst. käke, no. kjake. 
Härtill subst. jOkka 'retsam person', som i DB sammanblandats 
med subst. 'kägla', fsv. kaeglo-, östsv. tsägea m., norrl. dial. jpckqgak. 
f. 'kotte' Medelp. (Bogren s. 89), 194gak Resele (C. Pihl s. 79). 

5  Sv. dial. häsla Sdm. Smål. (Rietz s. 285), östsv. Msk Nyl. 
o. s. v. (Vendell s. 385). 

6  No. kjevling 'liten valse', dimin. till kavl (Torp s. 275). 
7  Jfr no. kjevlast 'kives vedholdende' (Torp s. 275), möjl. till no. 

kav i bet. 'kiv, idelig bevwgelse med haenderne' (Torp s. 262), sv. 
dial. kava 'famla med händerna' (Rietz s. 315). 

8  No. jagla 'vrövle' (Torp s. 246), isl. jagla 'idelig gentage 
till stammen i isl. jagast 'mundhugges, kives, kasvles' (Blöndal s. 
409), jfr sv. dial. jä,ga 'kälta, begära' Räls. (Rietz s. 295). 

9  Fvn. skegla 'skele', no. skjegla 'fare (gaa) skjasvt ut, skeie ut' 
(Torp s. 599), jfr sv. dial. skägel-tändt adj. 'med utstående ojämna 
tänder' Räls. (Rietz s. 576). 
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tid (för sjuk)' Garp, /4na i v. 'värma upp, kläcka ut ägg' By — 
jfr legu s. 167 ovan — samt st4ce1t, sMgcek n. 'ställning, vari 
halshuggna personer uppsattes efter avrättningen' FoGry, sUgka 
bf. 'a,vrättsplatsen' Sä, stågafpketsei Ile, stegk v. 'sätta upp i 
stegel' FoGry, motsvarande fsv. staeghl n., stzeghla v., fvn. stagl, 
stegla, som urspr. betyder Julet varmed brottslingens lem-
mar krossades' (Schlyter, Ordbok s. 607). Undantagsvis upp-
träder e-ljud redan i fsv. (RK). Olaus Petri har ä-former i Tänke-
boken, men i Kröningspredikan endast e-former, vilka senare 
blivit enrådande i nusvenskt rspr., kanske just genom infly-
tande från Olaus Petri. Olika försök ha jorts att tolka e-for-
merna 2, men någon hänsyn har därvid ej tagits till att ordet 
dialektalt kan ha e-ljud såsom i DB, där den bevarade kortsta-
vigheten, resp. konsonantförlängningen talar mot riksspråkslån. 
Möjligen beror e-ljudet ej blott på följande g, utan kanske ock 
på sammanblandning med stkka v. 'stegra' (ses. 195 nedan), even-
tuellt även med ett subst., motsvarande östsv. stigtiZ 3  etc. m. 
'stege, vagns- 1. slädhäck', sv. dial. stegel m. 'stege' Södra Möre.4  

Slutning ända till i-ljud har: nfiena 5  adj. pl. 'mycket glada' 
Sb (: Regna v., feegcensetni adj. 'gästfri, frikostig' TuSiNoByLu). 

II. Långstaviga ord. 

1. Vanligt ä-ljud. 

I regel har hela DB vanligt ä-ljud i långstaviga ord, t. ex. 
Mc/ m., ?,,ceda f., treefa v., jpceft m., vcelt m. 1. vckfice n. 'inslag i 
väv', hceg f., eeg f. o. n., Nels m., steek4a(g)6  adj. 'kort', jaseeksee7  
n. 'båtshake', teebsi n. 'täcke', twist f. 'åkerstycke' allm., bcel- 

1  Sv. dial. lägna 'börja att skämmas' o. s. v. Hills. (Rietz s. 403), 
no. legna 'faa avsmak ved at ligge forlxnge, om matvarer' till 
legen, part. till liggja 'som har ligget nogen tid, forligget el. paa-
ligget, om egg som er litt klfflkket' (Torp s. 370). 

2  Kock, Svensk Ljudhistoria I s. 221; Pain:tå., Starktoniga vo-
kaler s. 79. 

3  Vendell s. 934. 4  Linder s. 159. 
5  Till adj. fiepn se ovan s. 166. Jfr fsv. ilfenas, A. nsv. ill-

fijnas (Hellquist s. 269). 
6  Fsv. staekkotter. 7  Fsv. keexe n. 



ÄLDRE ä, ä 171 

p d_t 1  v. 'rå på' TuNbMa, hcel. f., ge/ f. 'skuld', krkla v. 'krypa', vcel 
adj. 'genljudande', cliettpa v. 'falla', Menta f. 'ordnat höfång', v. 
'ordna höfång' NoVb, Ment. sa f. o. v. ds. Öb, breena v., veen(d)a f. 
'färd fram o. åter', v. 'vända', rnditzsa 2  f. 'röra (t. ex. murbruk)', 
v. 'röra ihop, rappa', stkibil m. 'träregel' allm., desr m. 'ost-
mask' ESvä, sieUsa, seegka v., eensa v. 'lägga märke till', fckva 
f. 'korg utan lock', tkva f. 'litet, inhägnat land', vksa v. allm., 
rkft 3  n. 'skräp' ViAToTuHuHeByVb, hkta f., .1)cet m. allm., 
Jet ni. 'litet stycke' ESk. 

2. Öppet ä-ljud. 
Framför le ock r + kons., undantagsvis även efter r, förekom-

mer öppet ä-ljud, som i regel i hela DB (utom Folkärna) sam-
manfallit med målets öppna a-ljud (i gränsområdet mot dalmål 
v 4, i övriga DB et). Det har något olika utbredning i olika ställ- 
ningar: 

a) Framför le + kons. ha ESvä ock GraLu i regel slutet ä 
liksom angränsande delar av dalmålet 5, t. ex. hdrck, he§c1c3 m. 
'hälgdag', bcek m. 'buk' samtl., svcek° n. 'svalg' ESvä, cek 
m., svedg,v, -a v. 'svälja', tiehv, -a v. 'tälja (med yxa)' samtl., 
b;Yeav m. 'bjälke', scekk m. 'sälg' ESvä, 5wklc m. 'stjälk' ESvä 
Lu, 1§edlcv, m. 'kälke', dckkpv, f. 'grop', !iekpv, v. 
'jälpa', fceft pron.., kim f. samtl. 

Fakultativt förekommer slutet ä även annorstädes, sålunda 
i Svartnäs efter palatal kons., t. ex. 5M, jpeekka, !csekpa, 5ceft, 
men eljest öppet a, t. ex. harddg, bak, svag, ag. I Grytnäs 
förekommer alternativt samma svagt öppna ä-ljud som i Pol-
kärna (se ovan s. 164), t. ex. svcekg, cekg, 5cekk FoGry. 

Övriga DB har öppet ä, t. ex. hejd f. 'hälg' SiHuNb, h4/a7  m. 
'hälgdag' FTuGuHu, hja, hala HeNoByNbSb, hglcia SuToTuSä 

Fsv. bella 'kunna, förmå' (G1), sv. dial. bälla Vbott. Jämtl. 
Härj. (Rietz s. 74). 2  Fsv. maengia 'blanda'. 

3  Till sv. dial. rask n. 'avskräde' (Rietz s. 525). 
4  Återgives ofta med a, t. ex. harbrä 'härbrä' (Bröllopsdikt 

Falun 1730) , ahlwa 'ällwenn' (Hof s. 66). 
5  Levander I s. 123. 6  Fsv. svaelgh. 
7  Ordet är sannolikt ursprungligen best. form av fsv. haelghD, 

men har sedermera associerats med helgdag, så redan 1772 hahlda 
'helgedag' Hof. 
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Sk, bak, baka v. 'dricka häftigt' samtl., mak m. 'brant sand-
sluttning' TuGuSä, svak, arg , svItha, Vala, Nickka samtl., sakk 
m. 'sälg' NbSb, fakk m. 1. f. 'sälg' Falu s:a tlag He doms., m. 
'stjälk', 191tkka, -ce samtl., cllarpa Nb, kåk" fakv, arv samtl. 

b) Framför k av rdh är slutet ä regel i Vb ock förekommer 
sporadiskt även i Öb, men i regel har Öb öppet ä, t. ex. fult f. 
1. m. 'färd, skjuts, fart, fotspår', den senare betydelsen särsk. 
i plur. fåkcer etc. Falu n:a tlag SkByGry, -ce- TuSilluGarpFo 
Vb, fåkas etc. v. 'färdas, väsnas' ElluBy, Lu, fet.ku4(g) adj. 
'frisk, rörlig' Falu n:a tlag TuSk, SiMa, ve_d• f. 'värld' Öb, 
mar FoVb; likaså frainför med k sammansmält n: Uhdegal 
f. bf. 'sista minuten' HeNoGarp, -cp- ByFoNb. 

I enstaka ord har slutet ä större spridning, icke blott i Vb 
utan även i stora delar av Öb, sålunda: hcf,k m. 'härd' ETuHeBy 
GryVb (-4- A), hieka v. 'härda, uthärda' ETuSäHuHeByNb 
(-n.- FA), he§ktu(g) adj. 'härdig' E (-g- ViA), antagligen genom 
riksspråksinflytande, ty även i andra dialekter med i regel 
öppet ä ha dessa ord slutet ä 2; vidare efter föregående j, t. ex. 
fice?,  m. 'fjärd' ETuFo, f072 räkn. 'fjärde' ESvä, -ce ToTuHu 
GarpFoVb (: fAkce, fiegice SuFViGuSäSkEleByGry), fkipkin m. 
'fjärding' ESväTuHuHeFoVb (-4-ViAGuSk), ihifkzukr adj. 'brå- 
kig, illmarig' ESvaGra, f. 'pannkakssmet' Nb, l8 n. 'gärde' 
ESvå, -e TuSäEnFoGryVb ViABy). Måst förekommer så- 
ledes öppet ä i dessa ord i Falu doms. (utom ESväTu) samt i 
SkedVi ock By. Jfr att även i kortstaviga ord öppet ä fram-
för k förekommer just i samma trakter (se ovan s. 165). 

e) Framför rl ock rn förekommer öppet ä i By, framför rn 
sporadiskt även i Husby, särskilt Stjärnsund, samt i Hedemora 
ock Garpenberg — liksom i Gästrikland (se kap. VI C) ock 
Uppland 4  —, medan övriga DB har slutet ä, t. ex. Åla f. 'pärla' 

1  I uttrycket i eller pm illkiniga, sv. dial. illhälrning f. 'yttersta 
nöd, slut' Häls. (Wennberg s. 31. Hos Rietz s. 292 tryckfel). Jfr 
fsv. ilhffirdha sik 'förhärda sig'. 

2  Grip, Skuttungemålet s.58; Kallstenius, Värml. bärgslagsmålets 
ljudlära s. 158; E. Noreen, Ärtemarksmålet s. 149. 

3  ÖStSV. ikCp9:40- etc. 'okynnig, skadelysten' (Vendell s. 395) till 
ikcprel(a) 'tillfoga skada', troligen d-utvidgning av fvn. gera 'göra', 
dalm. fåra Boda Rättv., jara Spi. 

4  Isaacsson, S. Fjärdhundralands folkmål s. 95. 
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By, m4.1a f. 'märla' HuBy, fp/ n. 'kärl', 41a f. 'ärla' By, glg 
n. 'järn' StjGarpBy, At.ga adv. 'gärna', m. 'järna' By, spka 
v. 'spjärna' He, spk By, Ma f. 'stjärna' StjBy, jpg m. 
'tjärn', pik,a m. 'kärne', vkan vagant f. bf. 'trakten' By. 
Men _pepla, nuela, Jpl, ?.la jämte -1-, Icgr,en, uen, kna, 
Jon, jasepna jämte -g- övr. 

d) Framför r + övriga kons. har hela DB (utom Fo) i 
regel öppet ä, t. ex. harbrce, -8 n. 'härbre, matbod' ObNb, kvar-
kan, -en 2  m. bf. 'kvarka', må», -y- n. 'märke', staNa, v. 
'stärka', sar_k m. 'särk', vark m. 'värk', farma f. 'lindrig epidemi', 
harma v. 'härma', svarma v. 'svärma', varma m. 'värme', v. 
'värma', arm m. (1. f.) 'ärm', varpa v. 'värpa', hare, -8 m. 'härre', 
vårce, -8 komp. 'värre', ingr (mar FAGry) f. 'märr', Ni, fag fast 
adj. n. 'färskt', /Kin, ha4skin adj. 'härsken', vas, va ,5 m. 'värs', 
vag -st sup. 'värst', pata, 4.  f. 'pärta, takspån', tvat, -t adj. n. 
'tvärt', vat, adj. n. 'värt', åt-4), ev v. 'egga', citce(r) etc. f. 
1. n. pl. 'ärter', harva f. o. v. 'härva', hårm/ m. 'härvel', årva 
v. 'ärva' allm. (utom Fo, som: har heerbrce, nzee5,5e o. s. 

I vissa fall förekommer dock slutet ä-ljud, särskilt i Enviken, 
Svärdsjö ock Vb, sporadiskt även på andra håll, sålunda fram-
för rg — liksom i nedre dalmål 3  — ock efter palatala kons., 
t. ex. fcerg m. 'färg' ESväTuFoGryLuMa, mcerg m. 'märg' Fo 
GryGraLuMa, ?.. cerg m. 'spindel' TuGraLuMa, Merg f. 'käring' 
ESväSi, jpeprig GraMa, ?,ferps m. 'järpe' ESvä, Sva, -ce Fo 
GryGraMa, «Revyn f. 'backhö' E, Mer. n. 'kärr' ESväFTuGuFo 
GryVb, jpeera, -n f. 'kärra' ESväSkByFoVb, m. 'gärds- 
gård' ESväSäFoVb, Ja, -v 4  f. 'hökorg av vidjor' TuGra, 

-v f.'järta' ESväViTuSkFoLuMa, 5cet m. 'stjärt' EFoLu, 
verv adj. 'djärv, näsvis' ESväTuGuGarpLuMa, feervv f. 'skärva' 
E, lscerv adj. 'kärv' EG-ra, jyeerva, -v m. 'kärve' SvaSiVb. Men 
eljest har övriga DB i allmänhet farg, marg, larpce, ',at, 1,949^a, 
låsgqk,a, fat, larv. 

Sv. dial. Här på värna 'på denna trakt' Uppl. (Rietz s. 794). 
Jfr fsv. landh weernor (Söderwall s. 733). 

2  Ä. sv. qverka 1756, da. kverke till fsv. kweerk 'strupe'. 
3  Levander I s. 123. 
4  Sv. dial. kärrsa, -e f. 'påse av not' Ög.Blek. (Rietz s. 312), 

östsv. keirjo o. s. v. 'fiskkasse' (Vendell s. 528), no. kjessa f. 
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e) Efter r förekommer öppet ä endast undantagsvis, 
huvudsakligen i Falu domsaga. Jfr att öppnande invärkan av 
föregående r på 1, il ock endast är sporadisk. Ex. grUla 
m. 'grädde' Tu (-te- allm.), rvd 1  adj. 'rädd' Falu doms. (utom 
ESvä, som har -ce- liksom övr. DB), rDel-sce v. 'bli rädd, skygga' 
Tu (-6e- E), rafs n. 'efterräfs på åkern' Ou (-ce- ESväTuSä), 
tråjz n. bf. 'träsket' Vi (-ce- TuHe). 

3. Slutning till e ock 1. 
I några ord — intill palatala konsonanter — förekommer 

slutet e-ljud: 
före k i orden bels m. 'bäck' GuSkBy, sek in. 'säck' SkBy 

(: bcek, scels övr.), hata 2  v. 'förmå' By (-ce- ESväHeFo), låktncb.8 
ortn. 'Täktnäs' E (: tcekt f. 'åkerstycke' allm.); 

före rg i berg n. 'bärg' ESvä (: borg, barg övr.). Större 
utbredning har e-ljudet i best. form béi TuGu, berri ä. Hes, 
bevarat längre i namn än eljest: tievbert 'Uvberget' (: b&rt) Gra, 
bf. plur. Urja Gry. Vidare bårgn 4  V. 'gå ned (om solen)', bårg-sce 
bärga sig' ESvä (:-a- FATuHuNb, -ce- FoGra). Att dessa ord 
ha e trots följande r, kan bero på slutande invärkan från bryt-
ningsdiftongens j, som en gång funnits även i DB (se ovan 
s. 24), eller från g. Jfr dalm. björ, bf. dat. Uri Sol!. s:a Ve.5  

efter j-ljud i pium&k m. 'spindel med stor bakkropp' Fo 
(: kkineerg, -a- EToTuGuNoNb) med slutljudsskäipning av g 
till k, möjligen under association med äldre lftk 'Erik'; 

efter f-ljud i fece n. 'skavgräs (användes förr att skura 
med)' No (: Refice Ou), råg/km f. 'rågborst' ile; 

efter tje-kjud i jasårst f. 'kärra' Nb (-ce- ESväSkByFoVb, -a-
övr.), jOgholnv f. 'tjäderhöna' Gra (-e- SuFViFoGryGra, -a-
HeNb), /såda v. 'föda (om katt)' TuSkHu, Asått? 6  m. 'får- 1. kalv- 

1  Fvn. hråddr med tidig förkortning av Fe. 
Sv. dial. häkta 'förmå' Häls. (Rietz s. 279). 

3  Grill. UB R 650 k. 4  Fsv. solin biterghis. 
5  Levander I s. 128. Från Svä uppger Stjerneman -birg, birga 

(ULMA 73-74). Vore dessa former säkra, kunde de vara exempel 
på slutning till i eller tyda på äldre 1, jfr fvn. birgja 'hjeelpe', 
men sannolikt återge de felaktigt dialektens spetsiga e-ljud, då 
i-former saknas såväl i fsv. ock dalm. som i nutida Svä. 

6  Fsv. keetti 'litet rum 1. avstängt ställe', mndl. kete 'hytte'. 
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kätte' ESvä, -a SvaHuHeByGryNb F). Därjämte finnes/i*,  
m. EGra, AViToTuSiGuSäSkHeNo, som kanske är exempel 
på palatalisering ända till i-ljud, liksom kittel av keetil (Hellquist 
s. 312). Övre dalmål, som saknar övergång till i i kiStil etc. 
OvSi, kättil ÖVd, har dock tjitte etc., vilket av Levander för- 
klaras som ursprungligt Möjligt är ju, att här föreligga 
två ord, som sammanblandats. Jfr no. kitte — av Torp, 
knappast riktigt, förklarat som svenskt lån — mndl. kitte 'fat, 
krukke, bordel', eng. kit 'tra3-kar, baarekurv', mht. kitzen 'litet 
rum som er tilbygget et andet hus'. 

4. Övergång av äldre till 8=(ö-)ljud. 

I flera svenska dialekter övergår ä till a-ljud framför k + 
kons. Detta förekommer i stor utsträckning i OvSi 2  ock 
sporadiskt i sveamålen.3  Från DB föreligga några exempel 
därpå, de flästa endast individuellt vid sidan av vanligt ä-ljud: 
hja m. 'hälgdag' To, likpandes interj. 'jälp oss' Ile, Mr 
pron. 'själv' Tu, stoNc 4  m. 'stjälk' GraNb. Icke blott indivi-
duellt utan allmänt är e-(ö-)ljudet i jpgrma 5  v. 'kyla, gå köld-
rysningar (genom kroppen)' Nb, pikmut 6  adj. 'frusen, ruskig' 
ESväFTuHuHeNoBy, -o-, -o- EHeNb med slutning till 
efter föregående tje-ljud. 

Efter m har ä labialiserats till ö-ljud i må1esmka7  'Mikaeli-
mässan' Sk. 

1  Levander I s. 140. 2  Levander I s. 124. 
3  Hessehnan, Sveamålen s. 15. 
4  Liksom stek* Värml., av Kallstenius förklarat som avljudsform 

(Värml. bärgslagsmålets ljudlära s. 149), men tydligen exempel på här 
behandlade övergång. Jfr Dalbymålet (A. Noreen s. 23) ock Fryksdals-
målet mot bakgrund av målet i Värmlands Älvdal, där övergången 
är mera regelbunden (A. Noreen, Fryksdalsmålets ljudlära s. 24). 

5  Medelp. j‘g*M9 'småfrysa' Torp (Bogren s. 92). 
6  Sv. dial. källmig Uppl. m. fl. (Rietz s. 303), dalin. Mamug Älvd., 

uppl. jpgrmut jämte lybkmut, -e- Skuttunge m. fl. (Grip s. 56 o. 73> 
med uppländsk öppning av e till o (icke, som Grip anser, över-
gång av a till o framför lr + kons., en övergång som endast sker 
efter w), troligen en m-avledning till fsv. 

7  Redan Västmannalagen E har kyndilsmösso. Liknande exempel 
i dalmål anföras av Levander 1 s. 124. 
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III: Brytning. 
Medan i dalmålet brytning inträtt i större utsträckning än 

i andra svenska dialekter, har DB åtskilliga exempel på ute-
bliven brytning i motsats ej blott till dalmålet utan även till 
riksspråket; 

fåtbc'eln m. bf. 'fotabjället' By, 
melir, -ca- m. 'mjärd' ESväSvaSu, nilara, -ce-, -ce övr. (utom 

inIg_tht By), 
spon n. 'fotstöd, t. ex. vid rodd' SbMa (: spypn ViAToTu), 

sms. fötspctn By (: fåtspg'pn Tu), sp,?pntdg n. ESväliulle (: spyLen-
Gra), 

.914na v. 'sparka, ta stöd med fötterna mot något' HuHeBy 
GryLu—Ma (: spi§na, -v Falu doms. SkHeNoGra), 

skav v. 'stjäla' He, -e- Fo Reht, -ep allm.), 
staHc m. 'stjälk' GraNb (: jakk, övr.), 
st*pa, -ce- v. 'stjälpa' allm. 

Äldre 

1. Övergång till ä=ljud. 
Äldre ö har i regel övergått till c_e, vid förkortning ce i hela 

DB, t. ex. fcp n. 'kreatur', sms. Rekcer etc. pl. 'fäbodar', fiegeck 
m. 'platsen utanför lagård o. stall', knce n., lcet adj., leda 'bli 
lättare, göra lättare', rc_et adj., rcet m., reet-sce, riet-sce v. 'räta 
sig', rcpt-lict, rcet-zitt v. 'rätta ut', 21cpt adj, 'slät', .2,1cet f. 'slätt' 
allm., lleetucr pl. Lu, sket f. 'planka utefter bastulaven att 
stiga på' GraLu, sms. kkktc'eta f. 'stätta över gärdsgård' Sb, 
trce n. 'trä(d)', tt adj., teeta f. 'tätämne (till tätmjölk)', v. 
'täta' allm. 

Hit hör även substantivet lärft n., som i DB har formerna: 
ieprzt ViA, leprcet NoGarpNb, kbrcet Gry, lcktce ToGu, lince Tu 
SkHulie, ince Fo, lcpt SuGraLuMa, leit Tu, larft y.ViSb.' 

1  Ordet har senast behandlats av Levander, som i motsats till den 
vanliga etymologien, av lin-ript (Hellquist m. fl.), ansluter sig till 
'det redan av Rietz föreslagna antagandet av ripti n. som senare 
sms.-led även för fsv. (och "rspr.")" liksom för dalmål ock förklakar, 
att "former som larit ha abstraherats ur den vida vanligare best. 
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2. Bevarat eljud. 

I vissa ordgrupper har äldre ö bevarats: 
pret. gret 'grät', lel 'lät, ljöd' allm. i analogi med I:a 

starka bet o. d.1; 
Ntut, f. 'fläta', fnta v. allm. Substantivet har i Falu 

doms., förr sannolikt även därutanför, ändelsen. -u 2, d. v. s. 
det har där anslutit sig till de kortstavigas typ, ock e har 
bevarats liksom i legu o. d. (se ovan s. 167). Efter substan-
tivet har även värbet bevarat e. Denna anslutning till de 
kortstavigas typ skedde troligen vid upplösning av den säll-
synta förbindelsen lång vokal + lång konsonant, då en vacklan 
inträdde, som medförde, att än vokalen, än konsonanten för-
kortades. Även på andra håll visa svaga femininer med över-
lång stavelse benägenhet att glida över i kortstavighetstyp, 
således i Uppland atetu 'stätta' Harbo 3, kleyvetittu Gräsö 

adv. zAr 'isär' allm. ock her 'här', ingående i pron. 
deUr f. o. pl. 'den här, de här' (: (d)cenhchr m., (d)cehcbr n.) E, 

formen" (Dalmålet I s. 269 not 8). Något skäl till ett sådant an-
tagande för fsv. finnes dock ej, då ordet, som är väl belagt i såväl 
ä. som y. fsv., endast uppvisar formen leeript, laerept o. d., mot-
svarande fvn. 16rept. Fsv. laeript o. d. motsvaras av DB lekril, 
leercet samt lchrcet med akut akcent i likhet med sammansättningar 
med första ledet slutande på tryckstark vokal (se ovan s. 60). For-
merna leetce, leetce ock lcktce ha antingen utvecklats ur synkoperad best. 
form, som övergått till obest. — jfr böjningen kercet, bf. lckta Alfta 
— eller ur dativ, som av ett ämnesnamn är synnerligen vanlig, t. ex. 
fsv. af  hwito lwripte, ock därför lätt stelnar, möjligen även under 
inflytande av det likabetydande linne. Formerna lob lat, larft kunna 
vara nybildningar till bf. lärtä. Så förklarar Hellquist riksspråkets 
lärft. Men då läxtä, i regel har grav akcent, är det sannolikare, att 
de utvecklats genom synkope i sammansättningarna läritegarn, -väv, 
vilka äro så vanliga, att det enkla ordet på sina håll helt ersatts 
av Msvcbv ESväSva, By. På samma sätt förklaras bäst även de 
växlande dalmålsformerna, som alla äga sin motsvarighet i DB. 

1  Hesselman, Språk och Stil V s. 119. 
2  Utom i SvaViFA, där även kortstaviga svaga fem. i stor ut-

sträckning antagit ändelsen -a. 
3  G-. Bergman, Samnordiskt ö s. 81. 
4  Hesselman, Språk och Stil V s. 115 not 5. 

12 En v a il. D alabergslagsmålet. 
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pl. Sva, anhå m., dahå n. Su, cenhå m., dcehå f. n. o. pl. F, enhår 
m., dehår- f. n. o. pl. Vi n:a Sk (: enhcbr etc. öVr. He doms. 
Fo hd). Att e i detta ord bevarats endast i norra, men 
icke i övriga DB, står i överensståmmelse med e-bevaran-
dets nordliga karakter.1  E-bevarandet har på sina håll haft 
stöd i ett slags vokalharmoni, då e — som i Enviken — be-
varats i fem. ock plur., som ha föregående f sv. 16, men över-
gått till ä i mask. ock neutr. efter föregående fsv. Dam, fet. 
Detta har dragit med sig cendår, dedår i samma socknar. På 
samma sätt har ålderdomligt stockholmsspråk der efter her 2. 

4) i ord med ö av samnord. aiw 3  : fre n. 'frö' särskilt i sms. 
hofre allm., fre-&v-sce v. 'fröa av sig' Hu, laat m. 'vessla' 
ESvaSuATuIleGryNbSb, ladtt Sä, men haat Sb i överens-
stämmelse med ä-övergångens sydliga ursprung. 

I enstaka ord har DB-målet ett ur ö uppkommet i-ljud (se 
ovan s. 32). Om detta en gång liksom i övre dalmålet varit 
allmänt även i DB, har det tidigt undanträngts av återinfört 
ö. Detta bevarades i sådana fall, där det fick stöd genom an-
slutning till ord med ett e-ljud av annat ursprung, som ljud-
lagsenligt skulle kvarstå. Eljest övergick det till it-ljud. DB-
målet innehåller således exempel på tre olika stadier i ut-
vecklingen av äldre ö. 

Äldre &. 

1. Bevarat ä=ljud. 

I regel motsvaras äldre ge av cp, vid förkortning ce, i hela 
DB, t. ex. br414  f. 1. n. 'agnar, hösmål, mjöl o. d. i vatten (åt 
korna)', 41'0,960 v. 'bräka (om får)', frcen adj. 'kådig (om 

Se Bergman a. a. s. 100-103. 
Hj. Lindroth hos Kock, Svensk Ljudhistoria 

Ärtemarksmålet, där motsatt ombildning ägt rum 
3  Se Hesselman, Språk och Stil V s. 112. 
4  Till dalm. brasa brått, fvn. bråk 'smelte, 

flydende ved hede' (Levander I s. 201). 
5  Fsv. brrekia, ÖKalix br (C. Pihl s. 218). 

I s. 147 not 2. Jfr 
(E. Noreen s. 67). 

oplose eller gjore 



ÄLDRE re 179 

ved), bitter (till smaken)' heevkinl adj. 'duktig, bra, stolt o. 
glad, förnäm, högmodig', ges f. pl. allm., gev adj. 'angelägen, 
näsvis, duktig, stolt' FTuGu, 1c v. v. 'kläda', k(d)e, -y n. 
'kläde', kkgwr etc. adj. 'lägre', /etsa v. 'låsa' allm., lita f. 'läte, 
oljud' Falu o. Be doms. Vb, leptce n. ds. Fo hd, ncbtcer etc. f. 
pl., rulevcer etc. f. 'näverstycke', skr o v. 'skräda, skilja skalet 
från kärnan vid malning', skreema f. o. v. 'skrämma', s1crea 2  
v. 'ryta, skräna, skrika, skrävla', so. f. 'havre o. korn', septa 
v. 'bry sig om', seetce, -8 n. 'bänk utan ryggstöd', trip(d)ce, -s 
n. 'träde', tveet.a v., veenta v., veesa v., v1a f. o. v. allm. 

2. Öppning till a=ljud. 

Framför lr öppnas till a-ljud huvudsakligen i Falu n:a 
tlag (utom ESväSva) samt Hedemora doms. (utom HuGarp), 
t. ex. bil?ra v. 'bräka (särskilt om getter)' A (-0- E), grå% v. 
'gräla' FViANb (-cp- ETuHe), hak m. 'häl' SuFASäSk (-cp- övr.), 
kika 4  'starr' v:a Tu, skåtakig 5  m. 'hårgarnssula, som även täcker 
tårna' SuViATuSk (-cp- ESväToTuHune), trgra v. 'träla; arbeta 
hårt' ViA (-cp- TuHulleGra). 

Framför r står a i lår v. 'lära' By 6  ece- övr.). Eljest är 
oöppnat framför r i hela DB — liksom a-e, se ovan s. 165 — 

t. ex. hee. ra 7  m. 'gräs, växande på torr mark (Nardus stricta)' 
TulleGraNbSb, f. Svä, n(r) prep. 'hos' allm., neera adv. 'nära' 
SuToTuByVb, Jr adj. 'kär', ivra f. o. v., &rim adj. 
'ärlig' allm., .?ena, epga, rna v. 'ärna' ATuHulleGra. 

1  Se Hesselman, Språk och Stil V s. 115-116. 
Öllalix sArd,rn (C. Pihl s. 218), no. skrzekja. 

3  Dalm. blika 'bräka' Älvd., östsv. bc_eZ 'böla' (Vendell s. 111). 
4  Se /Ara nedan. 
5  Sv. dial. skotelring m Gästr. (Rietz s. 593), östsv. Wie m. 1. f. 

'strumpfot', avledning av tå, jfr no. tela, kela f. 'sokk'. I Fo hd 
NoVb finnes formen skötrepkig m. ds. ByGryGra—Sb, f. No i likhet 
med Gästr.: skoträking m. (Rietz s. 593), sannolikt till värbet trä 
'träda (en sorts virkning)' BySb, ehuru det understundom folkety-
mologiskt associeras med 'träda på (foten)'. 

6  Liksom i Uppl.: S. Fjärdhundra (Isaacsson s. 95). 
7  Dalm. åra f. Ålvd., sv. dial. hara Ångerm. Häls., hera Vbott. 

Medelp. (Rietz s. 244); jfr fvn. haera f. 'graat haar'. 
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andra ställningar förekommer öppet ä endast undantagsvis, 
således bkicsta m. 'bläster, blåst' Garp (-ce- TuSiSkNoGry, -cp- Gu 
HeBySb), kv el n. 'kitt av bränd näver, använt att laga porslin 
med' Nb (-ce SvaSb, -e AGuGraSb), lånsmetn 2  m. 'länsman' 
ESvä (-ce- övr.). I övre dalmål (Älvd. Orsa ÖVd) är tå i 
regel mycket öppet.3  Att ett ock annat dylikt exempel då 
finnes även i DB — liksom å andra sidan några exempel på 
den öst- ock nordsvenska övergången till slutet e-ljud — det 
är endast vad man kan vänta i ett övergångsområde som DB. 

3. Övergång till 0-ljud. 
Slutning av Fe till e, som i stor utsträckning inträtt i nord-

svenska samt sporadiskt i östliga svenska ock finsk-svenska 
dialekter 4, förekommer i DB i några exempel, sålunda dests 
adj. 'däst' ÖbNb (: dcest He, destin Gra), kråsmågro 6  adj. 'kräs-
magad, som har lätt för att kräkas' Gra (: kreesmetga, -v EToTu 
GuSäSkIleNbSb), kve ii. 'näverkitt' AGuGraSb (-e, -a se ovan), 

Palm. exokye,6 n. 'små svarta svampar på torkande björkar, som 
härjats av skogseld Älvd. (A. Noreen, Ordlista s. 86) borde ha 
översatts med 'små svarta klumpar av näverkåda etc.', sv. dial. 
qued Västm. (Herweghr), qväe Räls. (Wennberg), kväd Ångerm. 
(Rietz s. 373), kuM,,kr ÖKalix (C. Pihl s. 218), no. kvwde n. 'saft 
el. gummi som utbraandes av nwver, slags kitt'. 

2  Palm. leismön Orsa (Boöthius s. 94), sv. dial. linsmån Medelp. 
(Vestlund s. 111). 

3  Levander I s. 200. 
4  G. Bergman, Samnordiskt ö s. 34-40. 
5  Fyn. &betr 'utmattad' till värbet fvn. diesask, no. dåsa 'för-

smäkta' (Hellquist s. 112), is!. daestur 'udmattet' (Blöndal s. 148). 
Jfr Hesselman, Språk och Stil V s. 115. Mot denna etymologi vänder 
sig Terner (Nysvenska Studier III s. 205) av det skälet, att e-be-
läggen i Sverige "visa, att formen icke — med Hesselman — kan 
antagas härstamma från det ganska begränsade dialektområde med 
centrum i Uppland, där isl. 63 och 6 sammanfalla i långt e". Detta 
område är dock ej så begränsat, som förf, synes tro. Det omfattar 
alla de trakter,varifrån de av förf, anförda e-beläggen härröra (se 
Bergman a. a. s. 40). Att under sådana förhållanden ansätta en icke 
belagd form fvn. *dhstr är väl alldeles omotiverat, isynnerhet som 
denna snarast stämmer sämre "med modern dialektgeografi" än.  dzestr. 

Till fsv. kråsa 'förpläga'. 
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legd f. 'sänka, fördjupning' A, legd TuHe, led TuGry (: legd 
SväSvaSb, lez„d Falu doms.), lkda f. ds. Garp, låga Sk (: lepgda 
SkBy), .22bgda 2  f. ds. ile (: 2,1epgda Hu), Mitts adj. 'dålig att 
äta' SäNbSb (-cp- EViToTuGulleVb, -g- A), Msost 4  m. 'mjuk, 
ej formad ost' ASb. 

Dessa exempel, som alla äro rent dialektala, tyda på att DB 
åtminstone sporadiskt nåtts av tendensen till slutning av fe 
till ö, troligen från Uppland, där e-uttalet förr haft större ut-
bredning än nu ock förekom redan på Upplandslagens tid.5  
Tydligen har slutningen i DB — liksom av ursprungligt 

— inträtt särskilt i närheten av palatala kons. (efter tje, 
före g). Enstaka exempel på slutning av Te till ö förekomma 
även i de nedre delarna av dalmålet 6, dit de troligen trängt 
upp från DB, medan de övre delarna i stället ha ett öppnare 
uttal. 

Äldre el. 

1. Övergång till e-ljud. 
Äldre ej har i regel övergått till å i hela DB, t. ex. ben n., 

blrMa 7  f. 'kvissla, petig sjåpig kvinna', bre adj. 'bred', v. 'breda', 
deg m., del m., drev pret., e m. 'ed', :ega f. 'jordegendom', v. 
'äga', ågcerce etc. m. 'ägare' allm., We n. 'ekvirke' By, Mszn 8  adj. 
'besk, illasmakande, lätt surnad (om mjölk, smör)' Falu doms. 
By, el m. 'eld', en f. allm., /ken 9  n. 'halsbränna, gikt' TuHe 

1  Fvn. 'Begå f. 'fordybning i landskapet'. 
Jfr .22celd f. ds. To, sv. dial. sagd 1. alegd f. Vbott. (Rietz s. 

629), no. alegd 'Til alaå — — paavirkning av ltegd' (Torp s. 644). 
Till värbet pc_seka, -n 'arbeta med möda, ej duga till ngt, peta 

i maten utan att äta, brinna dåligt' EHeFoGraNbMa, no. pwla 
traale, arbeide meget' (Torp s. 507), isl. poela 'ophakke med 

spade (påll), arbejde sig igennem n-t' (Blöndal s. 630). 
No. kjaese, isl. kasair 'ostelobe' (Blöndal s. 464). 

5  Hesselman, Språk och Stil V s. 117 överst ock 119 nederst. 
6  Levander I s. 309 not 10. 
7  No. bleime 'blegne' (Torp s. 28), jfr östsv. bli:lim° 'flamma' 

(Vendell s. 55). 
- 9  Sv. dial. eken 'illasmakande' etc. 'eg. om smör o. d.' Vg. (Rietz 

s. 116), jfr fvn. eikinn 'ustyrleg, vill', no. eikjen 'trttekje3r, 
ufredelig, haardnakket' (Torp s. 85). 

9  No. ilein n. 'knute, skurv m. m.' 
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Vb, gr-t' v. 'breda kring (t. ex. hö för torkning, halm för 
tröskning)' ESväTuGraSb, gren f., he f. 'hed' allm., hinna a  v. 
'ha svårt att uttrycka sig', Unna adj. 'mindre för sig, sen' Vi, 
het adj. allm., heta, -v 3  f. 'tröskarbete mellan två raster' Falu 
doms. HeVb, -tu SväTu, håla v., let f. allm., kneg m. 'krök på 
trädstam' HeGra, knek 4  m. ds. TolleSb, l f. 'led, väg', adj. o. 
pret. 'led', /åka f. 1. lakan n. 'fritt löpande järnring på kedja, 
vindflöjel', mkt, -ce m. 'slädmede', mer adv. allm., öMrly m. 'otäck, 
osnygg människa', åtb-ut 5  adj. 'olämplig, osnygg' SkByVb, r.-
ekrig 6  v. 'breda kring' HeGarp, rep n., ren adj., rev f., stek m., 
§e f. 'sked' allm., 5a1ca 7  v. 'spjärna itu, skreva (med benen)' 
SiBy, sten m. allm., svep s m. 'utväxt på björkstam omkring 
spricka i nävern' EVi, teg m. allm., Mma 9  v. 'klema med' To 
GuNo, Mptu" adj. 'petig, bortklemad' HuGraNb, Aska " f. 
'plogmede' ViToGu, j§åsa " v. 'kesa, löpa iväg (om kor)', ?sunde-
brU, fans- f. 'grovt underlakan', vek adj. o. pret., apa 13  f. 'av 
två längder hopsydd väv, underlakan', VOZ 14  f. 'jäslera, gyttjig 
o. gungande mark', vret m. 'skogsäng, torr odlad jord' allm. 

1  Fvn. greiha, no. greida 'rede, ordne'. 
2  Jfr fvn. heimskr 'enfaldig', sv. dial. hemsker, heimsker 'för-

sagd, fånig' (Rietz s. 252). 
3  Dalm. hchta f. 'arbetsperiod' ÖVd, östsv. hä,ito f. 'brådska, 

stund, tid' (Vendell s. 336), Västm. heta f. Vfors Karb. Gunnilbo 
Skbg. På vissa håll har detta ord sammanblandats med mask. 
hiti hata m. 'tröskarbete mellan två pauser' Sb, ha, -tu f. He; 
Västm. hata m. Romf., Uppl. ha f. Norrby. 

4  Fsv. knök 'bakbog', no. kneik 'liten, brat indboining'. 
5  Fsv. oteriger 'smutsig', sv. dial. utejrig Hall., östsv. tairo(gär) 

'ömklig' till tajra v. 'orena sig' ra. m. Smål. (Rietz s. 728). 
6  Fvn. reiaa 'utrede', no. reida. 
I  No. skeika 'vike ut, gaa en skjaav el. kroket gang' (Torp s. 592). 
8  Fvn. sveipr m. 'umslengjing, ringvokster i haaret', no. sveip 

m. bl. a. 'vridning i ved' (Torp s. 752). 
9  Jfr no. keim m. 'spor av svakhet el. sygdom' (Torp s. 265). 
o Östsv. tjäipogär 'tillgjord, inställsam' (Vendell s. 429), isl. 

keipöttur 'gnaven, utilfreds, lunefuld' (Blondal s. 423). 
" Jfr no. keis m. 'boining, krok' (Torp s. 265). 
" No. keisa 'skjene, lope for hete, om kjyr' (Torp s. 265). 
13  Fvn. veipa f. 'slags hodekla3de'. 
14  Fvn. veisa f. 'sump, pyt'. 
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Vid förkortning bevaras slutet e i böjningsformer ock av-
ledningar av ord med långt e, t. ex. bred f. allm., ht-åska' v. 
'spärra ut (benen)' BySb, brask-u'4 v. 'breda ut' He, bret, fet, 
het adj. n. allm., gtcer etc. pl., te-r6 adv. 'till reds, i ordning' 
allm., bkelst, helt, rent adj. n., stålsts, -ce pret. 'stekte' E—Su. 
Likaså bevaras slutet e-ljud i sådana ord, där det långa e först 
i sen tid förkortats, t. ex. bal n. 'betsel' allm., 6/a v. 'elda' 
allm. (utom //s. ESvä, -a Sva), acer etc. f. 1. n. 'etter' allm. 
(utom tcer SvaGra), hem n. allm. (: hem alternativt i äldre 
språk i EToTuSkHuHeByGryGra), hest m. 'häst' Öb (: hest 
Vb), tånig m. 'telning' ÖbSb (: tånig GraNb), tve t n. 'hugg 
från två sidor i träd vid fällning' By, Våt68 -8 n. 'vete' allm. 
(utom vålce SvaByGra).2  

Tendensen att sammandraga ej till e är ännu levande. Även 
ett så ungt låneord som strejk har kontraherats till strek ra., 
stråka v. 'strejka' TuHeByGryVb. 

2. Övergång till ii=ljud. 
Genom tidig förkortning framför konsonantförbindelse har 

ej övergått till ä-ljud, t. ex. bcesk adj. 'besk', friesta v. 'försöka', 
/Alm f. o. v hemta s  v., heemtcerce etc. m. 'bleckkruka' allm., 
!easkr 4  m. pl. 'körtlar i fettet hos djur' E, ,ctspa v., leespas v., 
lcest m., mcest adv., res cc v., svcen egennamn allm. 

Enstaka ä-former — på grund av tidig förkortning — vid 
sidan av eljest vanligt e förekomma i några ord: cenm., cet n. 
1. 6,n, at räkn. o. pron. FA (: e, et allm. i likhet med e, åna 
f.), cbndra — cen 'antingen — eller' Hu (: 62drv E, -a HeBy 
Lu.), c'emscim(cen) adj. 'ensam' F, eensetmcen A (: (h)ånsdtm(cen), 
(h)bi- allm.), karga v. 'helga, skona, vara rädd om' By, hielgo-
m&sct f. 'Allhelgonadagen' Gra (: hggamc'esa ViToTuGuHeNo), 

1  Dalm. breska Ore (Rietz s. 51), no. breidska 'brede, gjore 
bred' (Torp s. 39). 

2  OM de tre sistnämnda se ovan s. 122. 
8  Fvn. heimta. 
4  Fvn. geitill laard knute i bletere masse', no. geitel m. 'kjertel 

i sten'. 
5  No. leispa. 
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hcenisk adj. 'hemsk' SkHuHeGarpBy (: hemsk övr.), hemvist m. 
'hemvist' F (: hbyvist allm.), heetn6ra 1  'Hedemora' TuSkGra, 
hielmåra To, h&nmöra Si (: hkiöra allm.), lgtelc'et 8  adj. 'långlagd 
(i ansiktet)' AToTuGra (: /cAgUt Svä), svcet m. 'svett' Falu doms. 
(-e- övr.), brienfts in. 'hingst' ATu (: brbgi Sk, vrånfi No, -ce 
Nb, vråns,se G-ry, vråttsf asi GarpSb), cerg m. 'ärg' Lu, ciygv f. 
ds. ESvä, Sva, årgv Gra, ålja Sb (: erg SuToTuGuHuHeNo 
Fo, årga AViNb); likaså i låneordet kkeensmht f. 'vanlig bond-
smedja' By (: laren- ViAToGra—Sb, ickbasm 4  m. He). 

Utan att förkortning inträtt, föreligger ä-ljud i skjasv 5  f. 
mäst i pl. 'agnar, mjöl o. salt (åt korna)' ESvä (: .2,/bjp, -zu(r) 
FToTuSäSkHeNoByVb), 5ev adj. 'skev' ESväToTuGu (: fgv Tu 
HeByNbSb), stces 6  n. 'eldhus vid fäbod, brygghus, sommar-
stuga' Svä (: sto, -,s övr.). 

De flästa exemplen med ä härröra från Falu domsaga, som 
däri liknar dalmålet, där ännu flera -exempel — även utan 
förkortning — finnas.7  

(3. Rister av diftongering ock övergång till i=ljud 

se ovan s. 34.) 

DB-målet uppvisar således dels äldre reliktformer med sekun-
där diftongering ock därur utvecklat i (mom. 3) samt med 
äldre kontraktion till ä huvudsakligen i ord med förkortad, 
endast undantagsvis i ord med lång vokal (mom. 2), dels den 
överväldigande mängden av den allmänna svenska kontrak-
tionen till e i ord såväl med lång som med förkortad vokal 
(mom. 1). 

1  Far. henemora 1414 (DD 71). Första smsleden är hed, fvn. 
heidr. Se Trotzig, Hedemora sockens ortnamn (Dalarnas Hembygds-
förbunds tidskrift 1922) s. 53. 

2  Fvn. -leitr. 
3  Dalm. vräjnstje 'hingst' (ÖVd Levander I s. 315 not 26), jfr 

fsv. vrensker adj. 
4  Ty. kleinschmied. 
5  Dalm. f. Tra. till värbet aläjtja 'slicka' ÖVd (Levander 

I s. 207). 
6  Fvn. steikaralrås. 7  Levander 1 s. 208. 
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Äldre I.' 

1. Kortstaviga ord. 

1. Enstaviga ord. 

I enstaviga ord har hela DB numera i regel e-ljud, t. ex. 
gne n. 'människa som ligger i o. arbetar' E, /e m. 'led', le, 
led, led n. 'gärdsgårdsled', se m. 'sed', skre, skred n. 'rad av 
sammanhängande larver, långsam person', sme m. 'smed', sve 

'svedjeplats', n. 'knott', ve m. 'ved', vre n. 'tarmvred, vrid-
ning, nyckel- o. dörrhandtag', seg n. 'källseg, framspringande 
vatten', steg n. allm., sveg 2  m. 'stadig, böjlig käpp' Gra, bek, 
be k n. 'beck', bkels, n. Järnbleck, skrivbläck', frl, jet n. 'väg- o. 
vävskäl', spel, spel n. allm., eretn3  n. 'glimmande' Flu, lem m. 
allm., fem n. 'återsken' ESvälluGarpFo, len, len adj., fen n., ten 
n., grep n. 'grepp, tag', 5e2) n., bet, bet n. 'bett', smet, smet.4  m. 
1. n., spe t n., vet n., drev n. allm., rev n. 'rivande' .ESvä. 

Märk särskilt i olikhet med riksspråket första sammansätt-
ningsleder 5  i ord som drkviar n. 'drivjul' ETuHe, drUsnffl: m. 
'drivsnö' E, fbs- 1. fåspicm,zn adj. 'dåligt varm' HuMa, Ovmi/ 
adj. 'givmild' E, måshnicer etc. m. 'midsommar' allm., rUdcl m. 
'ridsadel' LuMa, råm/pi, -n n. 'rivjärn' ViTuReFo, svivktn, 
-vettn n. 'lymfa' ETuSklle, .2låt.skår m. pl. 'slitskor' SbFo, fåthiits 

'skithus' SuTuBy. 

2. Tvåstaviga ord av typen + a. 
Tvåstaviga ord av typen 1 + a ha i regel slutet e i hela 

DB, t. ex. båka v. 'becka' allm., båsa 6  v. 'löpa (om hundar)' 
By, blåka v. 'märka träd' allm., gkånia v. 'glimma' SäHuFo, 
grkpan n. 'handtag (på korg o. d.)' ATuNoNb, gråpan 

1  För hithörande ord hänvisas en gång för alla till Hesselman, 
I och Y, vars grundläggande betydelse för framställningen ej blott 
av i ock Sr", utan av de korta vokalerna i allmänhet tacksamt erkännes. 

2  No. evig m. Isiet tynd trffistamme' etc. (Torp s. 755). 
3  No. glim n. 'glimmer, glans'. 
4  Fsv. smit 'fläck, smutsfläck', dal. smet, -e- Vd. 
5  Se Hesselman, 1 och Y s. 56. 6  Hesselman, a. a. s. 84. 
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gnata'. v. 'vara snål' ATuGuSkGarp, gnåta HuFo, håla m. 
'hetta, värme' Öb, håla, -ce Vb, låna, låna v. 'bli blidväder, 
mjukna, lindra', lava v. allm., ms-mil n v. 'göra munrörelser 
i önskan efter något' AToTuGu, ma SkHuGarpByFo, nkt(n) 
n. 'nedan', påta, påta v. 'peta', rapa, rapa v. 'repa (linknopp, 
upp)', 5b/a, 5ga v. 'bilda skäl (i väv)' allm., fåma, -v v. 'lysa till' 
ESvälluFo, skrava 2  v. 'skreva med benen' ATuBy, 32åpa 2  v. 
'släpa' Hu, 2.lapa dyr., mata, småta4  v. 'smeta ner' -allm., 
spga 5  m. 'alv' mäst i best. form ViToTuGuSäHe, svala, svala 
v., spåta v. allm., sprata 6  v. 'spreta ut (om gren o. d.)' ViToTu 
SkHeNbSb, -et- SäSk, staga, ståga, -6e m. 'stege', stråka, stråka, 
-ce m. 'strömdrag', stråka, strålsa v. 'strömma', strala, stråta v. 
'streta', svea  m. 'sveda' allm., svaga m. 'stör, grov vidja, hö-
lasstång' TuHeNbSb, -e Ma, svaga Garp, svaga FoGry, vata, 
våta v. allm. 

I enstaka ord av båda de hittills behandlade typerna före-
kommer ä-ljud, som förr haft större utbredning i DB-målet 
ock representerar den genuina uppsvenska utvecklingen (se 
ovan s. 35), ännu bevarad i större delen av Uppland, norra ock 
östra Södermanland 7  samt nedre dalmålet liksom i större delen 
av Hälsingland. Från götiska mål har det slutna e-ljudet med 
riksspråkets tilljälp trängt fram i södra ock västra Söder-
manland', hela Västmanland ock norra delen av Fjärdhundra, 
yngre DB, Gästrikland samt Hälsinglands kustområde. 

3. Tvåstaviga ord av typen i + i. 
Hela DB bevarar i-ljudet i hithörande subst. ock adj., t. ex. 

bisce 8  m. 'husbonde, duktig arbetskarl, kaxe' FA, Nsce SkGra 
NbSb, varav sms. tamtcebisce m. 'tomte' To, tiontebista bf. Gra, 

Dalm. grdto Älvd. (ULMA). 
2  Motsv. no. skriva 'skra,ve' (Torp s. 618), icke — som Hellquist 

uppger — fvn. skrefa, ty detta borde bli sv. skräva (se s. 164). 
3  Vokalkortheten visar, att värbet liksom i dalmålet (se Sjödahl, 

Kort stavelse i Västerdalm. s. 53) utgår från fsv. slipa. 
4  Dalm. ~to- Älvd. (ULMA). 
5  Jfr östsv. spikläir, späkkir 'blålera' (Vendell s. 914) ock med 

avseende å bet, no. spiken adj. bl. a. 'mager' (Torp s. 688). 
6  Fvn. sprita 'sporre ut', no. sprita 'sprade'. 
7  T. Ericsson, Södermanlands folkmål s. 88. 
8  Med nominativen bisi generaliserad se Hesselman, 1 och Y s. 91 f. 
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timtbis TuGulle, tömbis No, timpis SuFViATuSiGu Ho doms., 
tinki(i)bis Gra—Sb med sista sammansättningsleden enstavig 
genom nybildning till den vanligare best. formen (tinWs Gry 
har anslutit sig till subst. pys), hinni, -el m. 'himmel' allm., 
hipin 1  adj. 'rädd' SäGarp Fo hd Gra, n1pin 2  adj. 'häpen, 
rädd' SväToTuGu, spihstn, -en adj. 'spicken' allm., stikekbor 3  n. 
'krusbär' ES vä, stikcels- SuTuSkiluNoFo, trivert 4  adj. 'mat-
frisk, .trivsam' By, visin, -en adj. 'vissen' allm. 

Sporadiskt har i' övergått till e-, ii-ljud i subst. lakbAsce m. 
'elak pojke' A, elakbck.5ce Sb (: ålakbisce ViToTuHulle) med över-
gång till e, ä, på grund av tryckförsvagning i senare samman-
sättningsled, medan i bevaras i större delen av DB genom analogi 
med det enkla ordet bisce (se ovan). På samma sätt förklaras 
övergången till e i yngre språk av det sekundärt kortstaviga se-
nare ledet av ordet hKatce n. 'hälvete' (: heelviti, -e ä. språk) allm. 

I perf. part. ock sup. bevaras i-ljudet i hela DB utom i En-
viken, som har övergång till e-ljud liksom angränsande delar 
av Hälsingland (kap. VI B), t. ex. bili, bitz, -x, -e, drim, drivi 
etc., rh etc. 'ridit', rim, rim etc., skliki, sknifi, skrilo etc., 
Vitt, .2,/itt etc., segt, stip, 44,2i etc., vrit etc., bit etc. 'vridit' 
allm. utom Enviken, som har t. ex. b" drkx, råx, rhn, 
stkx, fåt?, 'skitit', Ugx 'tigit', vrå. 

4. Tvåstaviga ord av typen + u. 
a) Hela DB bevarar i-ljudet i några ord av denna typ, så-

lunda svaga fem. 4g, -v 5  'bakvatten', mäst i sms. bedda, -v EA 
TuGuSkHuGra, ByFo, vut 'foderportion' ESväAGra, /mu 
Fo, eripta 'smal springa' TuGuHu, Msiu, mista 'vassla, hop-
kokad vassla' ESväSuFViTuGuSäGraNb, rk9sa Sva, sms. mista-
fira adj. 'ömtålig i fingrarna (för värme, för stick)' ToTuSi 
Gu, mista- Tu. 

Östsv. hipi-, hipin 'häpen' (Vendell s. 340). 
2  Dalm. nx'spyri 'häpen' Älvd. (ULMA). 
3  No. stikelsbter av fvn. 
4  Sv. dial. tri"mn, ÖKalix (C. Pihl s. 89), no. triven. 
5  Har i DB antagit de långstavigas ändelse, men dalmål har lån 

Älvd., idu, iu (Levander I s. 137, Hesselman, I och Y s. 99). 
6  Dalm. gWpo Älvd., erIvu Lima (Sjödahl s. 57). 
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Dessa ord äro rent dialektala ock ha ej påvärkats av riks-
språk eller stambesläktade ord, som eljest bidragit till in-
förande av e i en stor del av typen + u. 

Några fem, ha övergång till e i ESväSva i likhet med 
Hälsingland (se kap. VI B), medan övriga DB bevarat i: 
spblut 'bak- o. vävspila' ESvä, -a Sva (: spilta, övr. utom 
Fo, som har .spebta), våkut 'vecka' E n:a Svä (Linghed), -a 
Sva (: vikta, -a övr., även s:a Svä). Vid sidan av dessa.e-ord 
ha även ESväSva bevarat i-ljud i förut behandlade fem., en 
växling karakteristisk för ett dylikt övergångsområde. 

Större spridning har e-ljudet i snut f. 'sena' ESväSuViA 
TuSiSkHu, se"nia. FoGry, såna SvaF, d. v. s. huvudsakligen 
norra DB, men sinut ToGuSäGarpBy, -a HeNb—Ma, d. v. s. 
den konservativa dalälvsfåran ock nedre Vb i likhet med 
västra Uppland ock gränssocknar i Västmanland.2  Orsaken 
till att e i detta ord förekommer ej blott i ESväSva, utan inom 
ett större område, är riksspråkspåvärkan, särskilt tydlig där 
man kan konstatera, att ä. sinut i våra dagar undantränges av 
sbna. Att riksspråkspåvärkan är större i sena än i vecka, be-
ror på frekvenslagen: ordet vecka är vanligare i dialekten än 
ordet sena ock motstår därför längre riksspråkspåvärkan. 

Vissa till denna grupp hörande ord ha e- ljud i hela eller 
större delen av DB på grund av analogi med ord med ljud-
lagsenligt e (enstaviga ord ock tvåstaviga av typen i + a): 

1) Svaga fem, instrumentala ock resultativa konkreter ha e 
i likhet med motsvarande värb, sålunda: 

bkåka 8  'märke i träd' allm. liksom värbet bkåka 'märka träd' 
allm. med de långstavigas ändelse förmodligen därför, att 
ordet som skogstarm påvärkats av riksyrkesspråk; 

råput 'rispa' SuTuSkHeGra, -a ANb, råput SäSkHuGarpGry, 
repa Fo (: 4po E), rbput 'linkam' ByFo, -a Nb, råput SkFo 
G-ry liksom värbet råpa, råpa 'rispa, riva av linknopp' allm.; 

råm, -a 'rispa' allm., ,ökpronsrkutr pl. 'riven potatis' Tu 
liksom värbet 1*-fretm 'riva fram' Hu; 

i Påpekades redan av Hesselman, I och Y s. 113. 
2  Hesselman, I och Y s. 103 o. 114. 
3  Dalm. bh"ko Älvd. (Levander, Älvdalsmålet s. 32), östsv. bZiku. 
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5å/ta 1  'grov sikt' Tu liksom värbet 51a, Fda urspr. 'skilja' 
nu 'göra skäl i väv' allm., förr sannolikt liksom i Häls. även 
'ränsa bort vippor o. halmstumpar ur den kastade säden' 2; 

skri'vzu 'bärgsskreva, lucka på kläderna' TuGuHuGra, -a Nb 
Sb liksom värbet skrbva ATuBy ; 

.2,Uptu 'släpkälke, stänger varpå gräs dras upp ur vatten' 
Falu doms. SäSkLu, -a NbMa, //å.vta Hu liksom värbet 2,4a, 
21å.pa allm.; 

svåpzu, gapa 'bakugnssop, skurkvast av avbarrat granris, 
vedbärare av vridna vidjor' Falu o. Ho doms., sve"pzu Fo 

sv2pzu Gra, -a LuSb), jfr värbet svepa 'piska, slå' 0-öta1.3, 
östsv. svip(a) 'sopa, kasta, slänga' 4, no. sylpa 'gi et let snertende 
slag, snerte etc.' 

Som synes, kvarstå i denna grupp endast obetydliga räster 
av det ursprungliga i: ripo i Enviken liksom ripzu i grann-
socknen Bjursås — obs, att värbet repa ej är vanligt i En-
viken, där det heter stryka lin, ej repa som i övriga DB — vidare 
svipzu, -a i Vb liksom i Vd.5  Dylik ombildning efter värben 
gör sig sporadiskt gällande även i angränsande delar av nedre 
dalmålet (Bing. Bju. Ga.) samt i Malung på gränsen mot Värm-
land.6  När dylik ombildning däremot icke sker i övriga delar 
av dalmålet, icke häller i hela Uppland (ex. fem. rIpa 'rep-
kam' Skuttunge, ripa Norrby) 7 , så beror detta därpå, att den 
i första hand gör sig gällande i de trakter, som ligga när-
mast dem, där övergång av 1 till e framför u är "ljudlags-
enlig", i överensstämmelse med den ovan (s. 75) framställda 
regeln om analogibildningen som gränsföreteelse. 

2) Genom anslutning till enstavig sidoform har e-ljud in-
förts i hela DB i subst. båtud• m. 'den del av betslet, som 
lägges i hästens mun' Tu, n. No, båttikk Svä, båttur Sva, båtukspin 
m. bf. Sb med e genom "anslutning till bett — —  i betydelsen 'bet- 

1  Östsv. stsdu 'såll' (Vendell s. 808). 
Rietz s. 584. 3  Rietz s. 703. 
Vendell s. 977. 5  Sjödahl s. 57. 

6  Annorlunda Levander I s. 1 37. 
7  Hesselman, I och Y s. 103; Isaacsson s. 90. 
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sel' "1,  en anslutning som underlättas av att ordet akcentueras 
som ett med bit 'bett' sammansatt substantiv. Även i övriga 
uppsvenska mål har e eller ä nästan allmänt införts i detta 
ord 1, men i kvarstår i de övre delarna av dalmålet.2  

Hela DB liksom större delen av det svenska språkområdet 
(undantag se nedan) har e-ljud i finta f. 'fena' SväViToTu 
GulluGarpBy, -a, -v övr., som även genom förekomsten av 
ändelse-a visar sig vara riksspråkspåvärkat. Dalmålet har 
fbnut Bju. Ga. på gränsen mot DB, eljest fånv, -a allm. utom 
Älvd., som har fana med målets substitution för ord med 
inlånat ö, samt Venjan ock Ore, som ha de kortstaviga brutna 
formerna fjgnö, fjäna.3  Även i DB förekommer den brutna for-
men hena, -v SuGraSb. Frånvaron av i-former i uppsy. förkla-
rar Hesselman — liksom Hultman samma förhållande i östsv. 
— som inflytande från enstavigt fen ur - *lin.4  Det enstaviga 
ordet har i DB formen ficen n. 'fena' Ma ock — med annan 
betydelse — hen n. 'grand, lätt skräp (dun, björkfrö o. d.)' 
Si samt fcen n. i uttrycket int e fcen 'inte ett dugg' ESväA 
ToTulleGraSb, feg ESväTu, fan Tullu, fan, By. De brutna 
formerna i DB ock dalmål såväl som de obrutna enstaviga 
häntyda på äldre e', ä. Detta kan även föreligga i fena, -u 
med slutet e liksom legu o. d. (se ovan s. 166). Men då i-for-
mer finnas såväl i fsv. som i enstaka periferiska mål, fen° 
ÖKalix 5, finu NKalix 2, fino Åland 7, ock då även det en-
staviga ordet, fen, i andra dialekter tydligen går tillbaka på 
på ursprungligt 14, är det sannolikt, att formerna med ä upp-
kommit därur genom uppsvensk öppning av 1 till ä. Denna 
öppning har i så fall skett så tidigt, att dylikt ä kunnat 
sporadiskt brytas. Andra exempel på brytning av ord med ä 
av ursprungligt i finnas i dalmålet.2  Eller ock ha formerna 
hcen, hena s. k. pejorativt j-inskott av yngre ursprung än 
brytningen. Orsaken till att I öppnats till ä-ljud i så stor 
utsträckning i detta ord, är tydligen att i står framför ur- 

1  Hesselman, I och Y s. 96. 2  Levander I s. 137. 
3  Levander I s. 129. 4  Hesselman, I och Y s. 115. 
5  C. Pihl s. 90. 6  H. Rutberg s. 48. 

Vendell s. 189. 8 Se Levander 1 s. 130. 
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sprungligen supradentalt n. Jfr den stora spridningen av ä 
i subst. vän av fsv. 

3) Adjektiv på -u, avledda av subst. ock värb med e, ha i 
likhet med dessa *e i hela DB liksom i övriga uppsvenska 
mål, t. ex. Uhu 'beckig' Fllu, gnUta, gnåtut 'snål, sparsam', 
pata, påtat 'petig', repa, ra 'repig' allm., rUut 'klåfingrig' 
ESväATuHuGra (: Hy-freon v. 'riva fram' Hu), snatta, »atm 
'smetig', 'akut 'veckig', Mut 'vettig' allm. 

På samma sätt förklaras vr4la 'krokig, vind (om trä), vre-
sig' SväViAToSkGraSb, vråsta NoFoLu, brbsta FBy, bråsta Gry 
Nb till vråsa m. 'klump av krokigt, knottrigt trä, vresig person' 
Västm. (Nora) av *vrisi 1, sannolikt av samma stam som bres 2  
n. 'sämre körtelfullt kött på halsen av slaktdjur' TuGuHeNb. 

När fsv. girugher blivit ,,erta 'morgontidig, särsk. i arbete' 
Fo, Orm Gry, arta övr. Öb, så beror detta sannolikt på "an-
slutning till ett annat adj., motsvarande no. gjer" 3  'graadig, 
ivrig, fordringsfuld', som föreligger i dalm. arvcbkst 'frodig' 
Leks. av samma stam som värbet fvn. gera, dalm. djiSrä, jära 
etc. Men övergången har även underlättats av kategorisamman-
hållning: då alla andra adjektiv av typen i + u övergått till e, 
har även detta följt med. Formen ,kiruc ds. GraNb liksom ,Airz(n), 
Orm 'snål' allm. beror på riksspråkslån liksom dalm. dylrug Älvd. 

Adj. Utic 'ledig' Gra, leeduc Tu, lecli(n), pl. iådtga allm. är — att 
dömma av ändelsen — delvis påvärkat av riksspråket, men delvis 
genuint. När detta redan i y. fsv. uppträder med e-, ä-voka14, 
så kan ju "lågtysk inflytelse" 5  ha värkat i denna riktning, 
men sannolikt beror det även på association med det redan i 
fsv. väl belagda subst. ledher m. I nutida äldre DB har ordet 
ännu bet. 'rörlig', t. ex. han e monk z lårlin, fast-an ce gionGa.  By. 

Även Hellquist förklarar adj. vresig som avledning "till sv. dial. 
vresa, knagg i trä, som verb: vrida, kröka". Men han hänför 
detta till germ. *wrais-, möjl. av äldre *wraiäs-, till vrida. Han 
anmärker dock: "Kanske utgår dock, åtminstone i vissa fall, sv. 
vres- från äldre *vris-". Kvantitetsväxlingen i DB bestyrker den 
sistnämnda förklaringen. 

Hesselman, I och Y s. 52. 3  Hesselman, I och Y s. 97. 
4  Ex. hos Söderwall, Ordbok s. 754; Beckman, Studier s. 77, 118, 124. 
5  Beckman, a. a. s. 77. 
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5. Ord av typen i+ja. 

I hithörande ord har större delen av DB — liksom Vd1  — 
i regel övergång till e, i enstaka äldre ord ä, men i kvarstår 
sporadiskt, särskilt i Falu n:a tlag (utom Vika) — liksom i 
angränsande delar av Öd ock i Gästrikland (kap. VI C). Ex. 
112b2 f. 'midja', SMb2 f. 'smedja' ESvä, SvaSuFA, men ink, 
meta, 'new, medja, ma, smea etc. övr.; svia v. 'uppvärma 
vidjor' TuSä, men svea GarpGry ; Nya, -v m. 'linknippa sedan 
knoppen repats av' ESvaSuViBy, men Piga ATollu, Sb, fieDa 
AToTuGuSäSkHeGryFoGra—Sb; siha f. 'litet spänne på selen' 
Lu, men sålla Tu, -v, st'vh,v Grra, sa 'Iösbossor under bog-
träna' ByFo; v&ricedia 2  'vårull' He. 

Vokalkvaliteten i denna typ sammanhänger tydligen med 
kvantiteten, i det att i bevaras, där orden tidigt övergått till 
långstavig typ; men där kortstavigheten längre kvarlevat, ha 
hithörande ord deltagit i öppningen av till ä, e liksom de 
tvåstaviga orden av typen 1+ a. övergång till långstavig typ 
har i orden på I+ d skett genom tidig vokalförlängning i 
samband med d-bortfall, som är starkast i Falu n:a tlag (se 
kap. V d); jfr mia, -v E—A med vokalförlängning, men me0a 
Fo med bevarad kortstavighet. I orden på -1 ock -t samman-
hänger i-ljudets bevarande troligen med tidig konsonantför-
längning (se ovan s. 100-101). Gränserna för växlingen i: 
ä, e behöva dock ej sammanfalla med kvantitetsutvecklingen 
inom DB. Formerna med ä, e kunna även ha trängt upp från 
andra trakter oberoende av kvantitetsförhållandena i DB. 

Utvecklingen har även starkt påvärkats av an alo gibil d-
ning, varigenom e eller i fått större utbredning än eljest. I 
vissa ord har e genom analogi införts i hela DB, sålunda svå2v V. 
'svedja, göra svedjeland' E, svea SvaATullulleGryNb, sve4,2a 
FoGry med e i anslutning till subst. sv e ra. 'svedjeplats'; be 

1  Levander I s. 138. 
2  Yttre Sdm. hdp, ladp (Hesselman, I och Y s. 121). Former 

med 'Si i DB anföras nedan under äldre 
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v. "bedja', jåna v. 'skilja' allm. efter pres. fsv. beder', skol, 
DB ber, refl. fels; tr41,)e, -t, treOye, tre, -v allm. eftef tre. 

Å andra sidan har hela DB 1-ljud i värben silpa, sita 'sitta', 
vila, viha 'vilja', vi/9a 'vittja', av vilka sitta ock vilja bevara i 
även i de mellansvenska dialekterna Sdm., Nke, Ög. 2, delar av 
Värml. Bergslag.3  Orsaken till att i segrat i sitta är invärkan 
från pres. sitter med framför r tidigt _förlängt t (se ovan s. 107), 
i vilja invärkan från pres. vill ock pret. ville. Äldre skrivningar 
visa, att DB förr haft velja — liksom skelja — men samtidigt 
i uti pres. ock prat., t. ex. mask. welia : pret. wilde Benkt Niklis-
son 1406 (DD 64), sigh wele holle Peder Jönsson 1484 (DD 
272), waar welie, wi weliom wellie: pres. wil, pret. vilde velle 
welle Menige allmogen, Tuna 1522 (DD 242), sin egin welia 
Ingemar Johansson 1528 (DD 955), mask. welia wilia : pret. 
wille ds. (DD 956), pres. plur. wela 3 ggr : wilde 3 ggr JP 
1548 (DD 718), inf. wela : wilde 5 ggr ds. 1548 (DD 728), 
inf. wela : wilde ds. 1554 (DD 819). Med inf. har även subst. 
ombildats: vina m. 1. f. allm. Värbet vibsa har även i i hela 
DB, ehuru det — i olikhet med sitta ock vilja — har e-ljud i de 
mellansvenska dialekterna, inre Sdm., Nke, Ög.2  Möjligen be-
ror det på inflytande från de genom analogi med t. ex. iptpa, 
tpkte till II:a svaga övergångna formerna pret. vikte, -8, sup. 
mkt Öb, varav även pres. vilcer ock inf. vika (se kap. V k). 

ett utpräglat i-område som OvSi bevaras i även i t. ex. 
bidja, tr1djä,n 4, ett utpräglat e-område som ÖVd har även 
settja 4, völrja 3  Tra. I ett övergångsområde som DB värkar 
analogibildningen så, att vid växling mellan e- ock i-former i 
samma paradigm ha de vanligare finita formerna segrat över 
de ovanligare infinita (jfr ovan s. 75). 

Till i-formernas seger i dessa ord bidrager naturligtvis även 
riks sp råk s p åv är ka n. Därigenom förklaras i-formernas ut-
bredning i lina f. 'lilja' TulluNoGry, men /0/a i den mer 
dialektala betydelsen 'liljekonvalj' TuSäSk, tina f. 'tilja' ABy 
Fo, där ordet är ungt låneord — det ursprungliga ordet är 

1- Se Hesselman, 1 och Y s. 130. 2  Hesselman a. a. s. 124, 129. 
3  Kallstenius, Värml. bärgslagsmålets ljudlära s. 152 o. 110 not 7. 
4  Levander I s. 138. 5  Levander II s. 245. 

13 Envall, D alabergslagsmålet. 
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täln -- men .Sva, där ordet är genuint. Sannolikt genom 
riksgpråkspåvärkan har hela DB via, va, va f. 'vidja' lik-
som NeVd, NeSi i ock delar av Västmanland,-t. ex. Ramsberg, 
där det enkla ordet heter via, men den genuina formen kvar-
lever i sms. yee?mckyi 'gärdsgårdsvidja'. 

6. Ord med i framför kons.-1-1, n, r. 

Medan OvSi i denna typ bevarar i-ljudet, men ÖVd genom-
gående har övergång till e-ljud, representerar DB ett över-
gångsstadium. I en del ord har I övergått till e- eller ä-ljud, 
i andra kvarstår i-ljudet i hela eller delar av DB. Resulta-
tet är främst beroende av ordens kvantitet vid tiden för ljud. 
lagens värkan på så sätt, att övergång till e skedde i de då 
kortstaviga orden, men uteblev, om orden redan övergått till 
långstavig typ. Utvecklingen av i ord av denna typ blir därför 
indirekt beroende av efterföljande konsonant (se ovan s. 112). 

a) Framför d, g, v, (1) har i' i regel övergått till e- (ä-)ljud 
i hela DB, t. ex. 4c1cer etc., nådra adj. komp. 'nedre', ner adv. 
'ned', bkka, begka (begka Fo, bckgkt Sb) 2  v. 'glo, titta envist', 
Hgcek, b6gak etc. n. -'skarpt fixerande, människa som glor' 
allm., bkha, bågkla adj. ViHuGra, drkka, drågka, -v v. 'dregla' 
Falu doms. HuETeGra, dregka FoGry, drkak, dr4a('. n. HulleGra, 
drWruk adj. 'dreglande, berusad' HuByGra, _gb•in 3  adj. 'glad o. 
trevlig, nätt o. prydlig, med snällt sätt' FTuGarpBy, ågNn SkHe 
Fo, gaHebnd 4  adj. 'med utskjutande tänder' He, agatcknds ds. 

I Levander I s. 138. Äldre DB-ord för 'vidja' äro .24a f. 'mjukt 
spö' NoVb, Eggia, hagla f. 'vriden vidja' allm. 

2  DB-formerna förklaras enklast ur likaså Västm. bågka 
'bliga' Nbg, Uppl. 1)8,0. 'ohanterligt föremål', baerut adj. n. Sim-
tuna (Isaacsson, S. Fjärdhandralands folkmål s. 49) ock nedre dalm. 
bågkv Bju. Ga., bipgh Mockfj., bttj'a Äpp., birev Djura. 

3  Sv. dial. igelin 'hygglig' Räls. (Rietz s. 290). 
4  Sv. dial. igel-tänd adj. 'som har tänderna sittande i oordning' 

Uppl. (Rietz s. 290), knappast identiskt med da. dial. egltandet 
'ömtandet' av adj. egl 'öm ved twnderno af syre' (Feilberg s. 289), 
utan snarare identiskt med följande med j-bortfall. 

5  Ä. SV. gijgeltändt, sv. dial jiy84ånt 'med tänderna skjutande 
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By, sggcek etc. n. 'segel', sk% v. allm.; skcek n: 'järnet Varpå 
kvarnstenen vilar' ATuGry, skcar Fo, kvins602 1  f. ds. Gra, 
sk?ra 2  v. 'söla' AGu, sågka GuErulle, skcd• etc. n. 'söl, sölkorv' 
EAGraNb, sdgcek ViTuGuHuHe, skcek Fo, skhu(g) adj. 'senfär-
dig' EAToTuGuGra, sågkuk VillutieGryGra, segkia Fo, snkka, 
-v v. ETuHuGra, snegka FoGry, stkka, s1kak-75v, ep v. 'stegra 
(pris)' HuGraNb, skgra ds. FATulle, stbgcer-sce v. 'stegra sig 
(om häst)' HuHeGra, tdgcek n. 'tegel' SkGry, tkcek etc. övr., 
clrkhg m. 'grov spik, träplugg' TuSkHeByGryGra, drevhg 
FoGry, lkcer, kvcer etc. f. 'lever', 5å1na m. 'skillnad' allm. 

Endast i ett fåtal hithörande ord har i bevarats genom tidig 
förlängning antingen av vokalen eller av efterföljande konso-
nant, varigenom orden övergått till långstavig typ. 

Tidigt förlängd vokal förekommer i: 
skrina v. 'slå kana' ToTuGullu av fvn. skrina 'komme paa 

glid, glide' med tidig ersättningsförlängning; 
igcek etc. ni. 'blod- 1. hästigel, ivrig arbetskarl' Falu doms. 

Vb, igv3  v. 'arbeta ivrigt', ighug adj. 'arbetsivrig' E, igha 
SväSb, sms. rckecenight f. 'snigel' Tu, igekkiitt 4  m. 'igelkott' E 
Svä, igebldrt övr. Falu doms. ByGryNbSb med tidig uddljuds-
förlängning (se ovan s. 141) ock — i fråga om ighu — senare 
förkortning; men där, dylik uddljudsförlängning uteblivit eller 
inträtt först senare, har övergång till e-ljud skett, sålunda i: 
ågka f. 'igel' ile, .gce?f• m. ds. HuBy, sms. bkiAgyek HeFoGry, 
gakkirt Hu, ågyekkirt HeGry, alla från sydöstra DB, där kort-

stavigheten bevarats längre än i övriga DB; 

över varandra' till yvka v. 'böja at taggarna i ett sågblad' Skuttunge 
(Grip s. 58, som dock har annan härledning), no. gigla 'staa lost, 
vakle, rave' (jfr Hellquist s. 186). 

Dalm. kuAnsigkan n. Venjan. 
2  1-utvidgning av sbgv v. 'gå mycket sakta, draga sakta o. ihär. 

digt' Gra, no. slga 'sige, Ode fremover', svaga avljudsstadiet till 
fvn. siga 'rinna långsamt, glida', DB ska v. allm. 

3 Dalni. gaZ-b.  'arbeta mycket ivrigt', isseu.  g adj. Älvd. 
4  Hellquist ansätter fsV. ighulkutter (s. 268), men DB-formerna 

tyda .på att utgångsformen haft kort i, som ordet ännu har i dal- 
mål: "ga,Z1c/ Ige,t m. Älvd. 
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snige ra. 'snigel' ATu med i bevarat liksom i rspr. snigel, 
som ursprungligen tillhört typen 1 + i, fsv. snighil, medan 
snkcek Fo är den ljudlagsenliga utvecklingen av en till plur. 
nylIldad sing. *snigl, jfr da. snegl; 

trivin adj. 'trevlig' ock trivnv, m. 'trevnad' SväSva (-e- 
EHulle) med i genom analogi med värbet trivvs, -as SväSva. 

Tidigt förlängd konsonant förekommer i: 
v. 'slå kana' FA ile doms. ByFoNb, -v Gra, pila 

v. 'föda (om get)' SuTuHuHeBy, -v Gra, pilig m. 'killing' 
allm. med tidig assimilation av 81 till 112, men /0/22 v. Svä i 
anslutning till subst. ä. nsv. kedh; 

Ara, sieam-ngr v. 'segna' Falu doms. HeGraSb med tidig 
assimilation av gn till 1jn; men i dalälvsfåran, där gn sporadiskt 
bevarats fram till vår tid (se kap. V g), har övergått till e: 
sbgna Gu, varav senare såra ile doms. Fo hd; 

gris-, lågt-, Jdig adj. 'dräktig' FoSb, med i bevarat i 
senare sammansättningsled, där konsonanten förlängts, varav 
— med senare förlängning av i — litmdigcer GraLu, men 
leinickg ESvaGuSiNbSb, lecnickgcer Tu med tidig anslutning till 
det enkla ordet, jfr dk87»nPr ortn. 'Digermyr' E. 

b) Framför k, p, t, s, (m) bevaras i-ljudet i regel, om också 
'enstaka ord med e förekomma. 

Endast i-former ha antecknats av orden: tikkas v. 'syssla 
ined petgöra', fikcek 3  etc. n. 'petgöra' allm., filsktg adj. 'händig' 
E, krikk, -v 4  v. 'syssla med petgöra', krilskut adj. 'krånglig, 
petig (om arbete)' TuSilleVb, smilsra v. 'smickra' allm., »ilsk& 
adj. 'otålig, snarstucken' Gra, niVria 6  adj. 'som vill vara för- 

1  Av *skriäla, 1-avledning till skrida (Hellquist s. 748). 
2  A. Noreen, Altsehw. Gr. § 285, 3 s. 222. 
3  No. fikla 'kludre, pusle', fikl n. 'pusling, smaat arbeide', östsv. 

fika v. 'fingra', 1-avledning av no. fika 'gjore hyppige armbevw-
gelser fram og tilbake' (Torp s. 103). 

4  1-utvidgning till • östsv. krika 'småningom arbeta sig fram' 
(Vendell s. 489), jfr no. krikla 'gjöre krokete figurer el. krumme 
linjer' till krik m. 'krok, vinkel' (Torp s. 323). 

5  öStSV. Ijiklo(gär) 'kittlig' till tjikäl v. 'kittla' (Vendell s. 430). 
6  Till sv. dial. nipper adj. 'fin, nätt, som vill vara mycket fin, 

nätt o. artig' Västm. (Rietz s. 469), isl. nipur 'not'. 
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mer än andra' GraNbSb, pi.ern 1  v. 'pipa, kvittra' E, -a 
bier etc. adj. 'bitter', kvItra v. 'kvittra', kvitcer etc. n. 'kvitter' 
allm., pitra 2  v. 'kvittra' NoGarp, pltria adj. 'som skrattar myc-
ket' Tie, riÅ4 f. 1. n. 'rissel', r41a v. 'skilja säd. från halm o. 
boss', j/a v. 'kittla', j9.2,/u2 adj. 'kittlig', vigna v. allm., jinika 
v. 'bli än ljust än mörkt för ögonen' Garp, 5ityka-kt prat. 
'flammade till' Tulle. 

I några ord. förekomma både i ock e: rilskv 3  v. tr. 'ruska 
på ostadig möbel', intr. 'stå ostadigt (om t. ex. stol)' SväGra, 

ViHe, men raska HeGarp, rIPtu(g) adj. 'rankig' ESväTuSi 
HeVb, men rålsktu HuGarp; feutt 4  adj. n. 'petigt (om arbete)' > 
figcek n. 'petgöra' Gra, men Reka v. 'vara småfärdig, syssla 
med petarbete' ByGry, Recehka n.. 'petarbete' HuBy, fe_pcd--
Fo, fåt3Nut adj. n. 'petigt (om arbete)' ESvälluByGry-Nb; 
2/ivrta 5  adj. 'slipprig' AlleBy, men 2,142ria AViTuHuFo; 
fnitra 4  v. 'fnittra' HeFo, men fnåtrv E; gkitra 4  v. ATullulle 
Fo, men gHtra TuBy; gr4/a v. 'sortera (höfrö)' To, men gr4,1-
tåt, -krig 6  v. 'lägga isär (t. ex. halm)' ESväGraSb; fitr.trv 7  v. 
'-skimra' Grra, men ,pntra By. Hit har delvis anslutit sig det 
ursprungligen långvokaliska !åsna 8  v. 'hisna' AViTuSi, varav 
genom tidig vokalförkortning framför konsonantgrupp: h4na, 
-v HuHeByFoGra. 

1  No. kipla 'kvidre' (Ross s. 390), jfr östsv. Ippaek 'käbbla, käxa' 
(Wessman s. 361) till tjipuZ m. 'käk' (Vendell s. 429). 

Östsv. pitra 'kvittra sakta' (Vendell s. 697), fsv. pitra 'tissla'. 
3  No. rikla 'rugge sig saa smaat, om lost fasstede ting', 1-avled-

ning till värbet sv. dial. reka 'runka, vackla såsom något, vilket 
är löst i fogningarna' allm. (Rietz s. 533), liksom no. rigla 'vwre 
los i fugerno' till värbet riga 'rave, svajs' (Torp s. 530). 

4  Se Hesselman, I och Y s. 138-139. 
5  Såväl ä. sv. former som nutida dialekt tyda på att ordet knap-

past — som Hellquist förklarar det (s. 787) — är lån från mlty. 
slipperich, utan en inhemsk bildning på stammen i no. slip n. 
'slira', vartill no. slipra 'gli Ios, slipps av haanden' (Torp s. 648). 
Även Hesselman betraktar det som hithörande, I och Y s. 153. 

6  Dalm. gri.2,14t ds. Leks., no. grisla 'utspreds tyndt' (Torp s. 183). 
7  Knappast — som Hellquist anser (s. 736) — lån från ty., 

utan r-avledning till stammen i j'ent, 561p6c. Jfr nedan s. 199. 
8  Y. fsv. hisna < ä. fsv. *hiskna = ä. nsv.. hi(j)skna av urspr. 

*hiksna till sv. dial. hik(j)a 'flåsa' (Hellquist s.. 238). 
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Endast e-(-)ljud ha bkanv v. 'vissna (om brodd)' ESvä, -st 
A, -e- TuSkHuHeGra, våtna v. 'vittna', våtnce n. 'vittne' ock 
liemna, -e- v. 'lämna', reemna, -e- v. 'rämna' alLm. 

I-ljudets bevarande i denna grupp beror tydligen därpå, att k, 
p, t, e ock m förlängts före ljudlagens ikraftträdande, varigenom 
orden övergått till långstavig typ. Denna förklaringsmöjlighet 
framkastades redan av Hesselman, som beträffande målet i Gud-
brandsdalen ansåg det "troligt, att bevarandet av i, y samman-
hänger med en förlängningsföreteelse, som träffat de tonlösa 
konsonanterna, men icke de tonande". Han framhöll även att 
"Detsamma kunde kanske antas för vissa av de svenska må-
len. — — Men antagandet torde vara svårt att leda i bevis".1  
Hesselmans förmodan bekräftas av förhållandena såväl i DB:s 
kortstavighetsområde, där k, p, t, e ock m genomgående för-
längts i orden med bevarat i, medan kortstavigheten kan kvar-
stå i ord med övergång av i till e-ljud, som i dalmål (Älvd. 
Våmh. Bonäs) ock i ()Kalix (se ovan s. 112).2  

Varför har då övergång till e-(ä-)ljud skett i några av de 
ord, som höra till denna grupp? En särställning bland dessa in-
taga orden med ursprungligt i framför tonlös kons. + n (Harm, 
våtna, våtnw ock det till denna typ sekundärt anslutna håsna), 
vilka ha e-ljud i hela DB. Endast vina har i genom analogi 
med vinn. En nyckel till lösning av frågan om e i dessa 
ord utgör ÖKalixmålet, som alltjämt bevarar kortstavigheten 
— ock har övergång till e — i ord med ursprungligt I framför 
tonlös kons. + n, medan förlängning av tonlös konsonant i stor 
utsträckning inträtt framför 1 ock r. Vid behandlingen av ä 
framför tonlös kons. + n har förut framhållits (se ovan s. 105), 
att samma kvantitetsförhållande, som ännu bevaras i ()Kalix i 
detta fall, en gång rått även i DB. E-vokalen i dessa ord utgör 
ett annat minne därav. Orden med ursprungligt i framför mn av 
vn, lchrtna, -e-, reemna, -e-, kunna förklaras antingen på samma 
sätt, eller ock har i blivit ä, e redan före övergången av vii 
till mn (enligt mom. a ovan). Även framför tonlös kons. +1, r 
kunna några ord alternativt ha e. I raka, gkåtra ock grålla 

I och Y s. 157. 
2  Levander 1 s. 74-75; C. Pihl s. 94-95.- 
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kan i ha övergått till e, sedan konsonanten förlängts, liksom i 
ursprungligen långstaviga ord efter 11-  ock r (se nedan s. 205). 
I 5åmra kan påvärkan från Pm, fata ha gjort sig gällande. I 
de övrig, exemplen (fåp?ra, 2,1åpna, fnåtrv) beror e-vokalen 
troligen därpå, att även framför le ock r kunde den tonlösa 
konsonanten undantagsvis bevaras kort ännu, då övergången 
av i till e inträdde i , DB (t. ex. fepcar- Fo) eller möjligen 
därpå, att även i långstaviga ord i sporadiskt kunnat övergå 
till e.1  Jfr att även Sr' i vissa fall övergått till ö-ljud framför 
tonlös kons. + lr ock r. 

7. Övergång till y- eller 6-ljud. 

Några exempel finnas på övergång till y framför labial konso-
nant, undantagsvis även efter r ock före 1, n: nkin adj. 'rädd' 
Vi (Nyhyttan) (-i- s. 187), tinyppff m. bf. 'tomten' ToTu (: i-
former s. 186), grpffika v. 'skimra för ögonen' G-arpBy, fpnika 3  
v. 'skimra, synas svagt, skifta (om färg)' allm. (: jimka s. 197), 
5pilikia(g) adj. 'spräcklig' ES-väVi, 5pilzra v. 'skimra' Vi (: Pyra 
s. 197), Men v. ?pipa, kvittra' E (: s. 197), skrya v. 
lslå kana' Sä (: skrila s. 196), skrpria v. 'slå kana' Sk (: skrina 
s. 195). Jfr att övergång till y kan ske även i långstaviga 
ord i samma ställning, se s. 208. 

Några exempel finnas även på övergång till ö- eller a-ljud i 
närheten av labial konsonant: sm612y 'Smedby' Hu (: sine), 
lnv v. 'kvarlämna' E (: liemna -e- övr.), spåna m. 'spene' Hu, 
spåna GarpBy (: spc;enå, speen.a, spåna övr.), ,ee.kvan, m. 'gäst- 
givaren' ViTuSk, Icefevceri n. 'gästgiveri' Si (: ,ielvvarce Hu), 
lin28r f. 'lever' E (: lkcer, 16vcer etc. övr.). Jfr att det i dal-
målets gränsömråde mot Enviken heter /geni' Bingsjö. Denna 
övergång hardörr haft större utbredning, t. ex. löfwa 'leva' Tuna 
1733 (nu /åvet allm., men dalm. gvn Mockfj., /ina Leks.). 

1  Den senare förklaringen gäller sålunda e-ljudet i denna typ i 
ÖVd, se Levander I s. 139 o. 140. 

2  ÖStSV. grim(bfla 'det skymmer 1. skymtar för ögonen', no. 
grimla 'glimte, ogsaa om sorte pletter el. skyer for oinene'. 

3  Sv. dial. skimla 'skimra, skymta' Smål. (Rietz s. 583), no. 
skimla spille i forskjellige farver' (Torp s. 594). 
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Av dessa exempel härröra de flästa antingen från öster 
(Husby, Garpen.berg, By), sammanhängande med utvecklingen 
i Uppland, där labialisering av i till ö-ljud är vanligare än i 
DB 1, eller från väster (Enviken, Tuna) i samband med nedre 
dalmål, där i (i Leksand ock Rättvik) övergått tills-ljud icke blott 
i närheten av labial kons. utan även i stor utsträckning e1jest.2  
Sannolikt har övergången till ö- resp. a-ljud i dessa ord skett 
utan något mellanstadium med y. Därpå tyder särskilt ut-
vecklingen i NeSi, som har gammal delabialisering av y, men 
likväl i stor utsträckning har övergång av I till e. 

II. Långstaviga ord. 
1. Bevarat Pljud. 

I regel bevaras i-ljudet i långstaviga ord i hela DB — utom 
framför lr ock r samt en del andra fall — t. ex. kift-sr v. 'gifta 
sig', fiftce, -8 n. 'åker- o. arvskifte', liga, /ita v., tiga, tita v., 
nikt n., stik_a f. o. v., svika f. 'tapp för lufthål i -dricks-
kagge', tia  f. 'björkticka' allm., pitnilkn f. 'toppmössa' E, -.a 
HeNbSb, sil f., spila v., stila v. 'ge foder åt kreaturen' allm., 
~ina Nr. 'bära ngt tungt' By, >Ta v. 'springa tungt o. lin-
kande' TuNoByGra, timer etc. n. allm., vilysta adj. 'yr i huvu-
det' NoVb, fiscer etc. n. allm., vek adj. 'vattensjuk' FViAToTu 
SiHu, siekn f. 'märla' EGra, HuSb, stleka v. 'rägnstänka' 
allm., svielo v. 'vifta' E, bin(d)a v., lana v., lin(d) f. 'lindträd, 
gräsvall', lince, -8 n., siniu adj. 'vred', spina v. allm., svinta y. 
'kasta lätt föremål' SkGarp, tinta, f. 'liten fotogenlampa utan 
glas' Tu, v. 'småspringa, brinna svagt' ESväABy, knipa f., .2,4a 
v., jpvsköd adj., fisk m., list m. allm., tis m. 'spene' ESvä, 
tispa v. 'locka ur ngn, förleda' G-arpBy, viskra v. 'viska' allm., 
viste),  f. pl. 'spår' E, hszt n. 'kitt', vita v. 'vicka, stjälpa' allm. 

2. Övergång till e, ä. 
I åtskilliga fall har i övergått till e- eller ä-ljud: 
a) Framför k ock r +konsonant har i vanligen övergått 
1  Grip, Skuttungemålet s. 45. 2  Levander 1 s. 134-139. 
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till ä-ljud, som öppnas till a i samma utsträckning som ur-
sprungligt ä., i vissa fall till e-ljud, undantagsvis kvarstår i. 

Hela DB har övergång till ä-ljud i: 
ten, -n' f. 'golvplanka' ESväGryVb, -bl- Öb (utom ESVä 

Fo hd) G-ra—Sb, 
ton, -n 2  f. 'kantrep på nät' ESväSvaGraLu, ATuHuSb, 

tintg m. ds. By, 
v4nces, vågas 3  v. 'gärna vilja ha ngt, åtrå ngt' ToTuSkHe 

GarpByNb, -veenvs Gra, 
vin, ;•en (vieS,gen FoGry)4  adj. 'som vill vara 

förmer än andra', särskilt i -komp. tila•karce, veekkcerce, superl. 
vlarkcest, vedlccest (vbficntar, viAlcnast ESvä) allm., 

våt" vltS.3t, -e 5  n. 'virke' allm. (utom veeS.ge FoGry). 
Övervägande ä-ljud, enstaka e-ljud eller kvarstående i ha: 

sninc'es, lcee m. 'snorgärs, småfisk' ToTuNb, sniariks By, 
styr 6  n. 'någon, som är envis 1. mindre för sig' ViTuSk, 

ster Sällulle, sti2ra, -19 6  v. 'stå handfallen, vara fumlig, vara 
envis' Falu doms. SkHeGraNb, slem Hulle, sti2rt4 6  adj. 'hand-
fallen, tankspridd, fumlig, dum, envis' Falu döms. SkGraSb, 
stårtu TuSällulle, 

WM2 6  v. 'stirra' E, ståra Sällu. (: Aln E, -a Nb), 

Dalm. trb Älvd. (A. Noreen, Ordlista s. 192), tö1r9. Ve.Ore (Le-
vander I s. 139), bildat med n-suffix till värbet fvn. Dilia 'forsyne 
med gulvbelaegning' till stammen i fvn. Del, no. tel n. 'grund, 
bund, gulv'. Angående parallella bildningar se Hellquist s. xxxv. 

Dalm. ttn Älvd. (A.. Noreen, Ordlista s. 192), tinn Orsa, tökr). 
Ore (Levander I s. 139). Dial.-former i Uppl. Sdm. Nke Og. hos 
Hesselman, I och Y s. 209. Om ordets härledning se Hellquist s. 960. 

3  Dalm. vgmas ds. Soll., fvn. vilnast 'gjera seg von tim'. 
4  Fsv. vilkare 'bättre, förståndigare', dalm. vikar Jä. (Levander 

I s. 141). Dialektformer ock ä. sv. belägg hos Hesselman, a. a. s. 213. 
5  Dialektformer ock ä. sv. belägg hos Hesselman, a. a. s. 209 o. 202. 
" Enligt A. Noreen motsvarar sterra fsv. o. fvn. styra, medan 

stirra beror på kontamination mellan sterra ock no. stira (Vårt 
Språk III s. 191). Hellquist anför den fsv. o. fvn. kortst. utgångs-
formen, men anser dock, att "den nsv. formen med i (för e av i) 
o. rr är icke fullt klar" (s. 872). Även om sterra i konsonant-
förlängningsområdet skulle kunna motsvara fsv. stira, undrar man, 
varför detta ej kvarlevat i vokalförlängningsområdet. Ock det för- 
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Merga, -V' V. 'hacka med slö yxa, slita o. dra, tugga ngt 
segt, tugga om, kälta' ESväToGuHeNoGraNb, -a- F-ViAToTu 
HuHeNb, -e- ViAllu.G-raSb (: jOrga 'dra i ngt som ej ger med 
sig' Nb), fkirgöd m. 'seg ost' G-axp, -e- Hu, /asch-g-24(g) adj. 
'seg (om ost, skinka), hackig (om yxa, tal), gnatig' ETuHeGra 
Lu, -a- TuHuHeNb, -a- Fo, -e- Hu, 

jpargal y. 'gnissla, knarra (om stol, om två träd)' Garp, -c-
TuGra (:,/§irgv Gra), 

hsbrkv v. 'gnissla' E (: jjskkv, ETo), jpeerkc4t m. 'seg ost' 
G-ra, -e- ile, 

»arma, -v f. 'malm- o. grussläde, överrede på dylik' Tu, 
-ce- GuGra, -e- Gra, 

klarar ej övriga DB-former, som dock alla kunna härledas ur stirra 
såsom Hesselman gjort (I och Y s. 207) — eller ur en avljuds-

form, som kanske föreligger i ä. nsv. starra (Dahlgren s. 804), 
vilket i DB sammanfallit med ur utvecklat Murra. Jfr att även 
en avljudsform sturra finnes, se nedan il Ordet är en imitativ 
glosa, ock bland sådana äro dylika avljuds- ock kvantitetsväxlingar 
mycket vanliga. 

1  Rietz antager, att kerga, kärga 'ofta gräla, smågnata' Sdm. 
Värml. Uppl. "är frekventativum av fsv. kana klaga" (s. 383), medan 
tjärga 'bita sönder, sarga, oredigt skära' Hills. hänföres till värbet 
tära, (s. 774). Till den förra tolkningen ansluter sig Grip för Skutt-
ungemålets jparga 'kälta, käxa' (s. 57). Hellquist anser "t. ex. 
uppl.-mål. kjarga käxa" som en kontaminationsform mellan "kälta 
el. käxa o. sv. dial. targa småsåga o. d." (s. 979). Sannolikt utgå 
både tjä,rga 'gräla' ock tjäxga 'bita sönder' etc, från stammen tjirg, 
som jämte tjirk är av ljudhärmande ursprung. I DB bevaras både 
den ursprungliga formen ock betydelsen i jasirgn 'gnissla, knarra', 
varav dels 'hacka med slö yxa, dra i ngt som, ej ger med sig, slita 
o. dra' — jfr no. kjergja straave med noget, som det gaar tungt 
med' — dels i överförd bet. 'kälta, käxa', jfr östsv. Ijirga 'ideligen 
omtugga, käbbla, käxa' (Vendell s. 434). Vid sidan av tjirga har 
sannolikt funnits en avljudsform, som dock i DB sammanfallit med 
tjirga, jfr stirra: starra ovan. Det av Hellguist omnämnda targa, 
DB tltrga y. 'slita, tugga ngt segt' TuGarpByGraNb, Mout adj. 
'om sig' Vi, argu 'seg' By, som till betydelsen delvis överens-
stämmer med tjirga, tjarga, är sannolikt även av samma stam, 
ehuru utan för dylika ljudmålande, ord vanligt j-tillskott. 
, 2 Ostsv. kirmo etc. f. 'olika slag av släde' (Vendell s. 434), sv. 
dial.-former hos Hesselman, 1 och Y s. 212. 
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pcba, -n- f. o. v: 'kärna allm., -e- HeByGra (: M902 v. Gra), 
påta, m. 'körtel' SuVi, yes] SvaTu, /såta AGra, 

jaså2,1 ViAToTuSiSäSk, Asnlv ra. ds. Gra, -a Sb (övr. se  s. 209), 
vrvil m. 'virvel' ESväSvaSu, vår& TuHu (:vlrtul övr.): 
3) Endast e jämte sannolikt riksspråkspåvärkade i-former ha: 
fela, -12 1  v. 'lätt Vidröra, snudda vid' GraNb, 
påra 2  v. 'försöka resa sig (om den skälv,ande vanmakten i 

försöket hos små barn)' By, 
494bce(r), -,5! n. 'körsbär' SkGra, 
k4na, -.5-, -v 4  v. 'döpa' obGra, 
kkti, -d-4  'Kerstin' SuATuSkHeFo, 
U,s.taps, -st-4  gårdsnamn 'Kristoffers' Sk, ldstops ile, 
lårka 5  V. 'lirka' TurfulleGarpByFoGraMa (: lirka ATuNb), 
_påla v: 'slå med svansen (om katt, häst)' Garp, 

- star adv., sta, v. 'stelna' allm., 
svara, -v 6  V. 'med särskild borr utvidga ett skruvhål Uppåt 

för skruvhuvudet, vara virrig', svåra adj. 'virrig' HeGarpGra 
(: svira 'känna yrsel' Garp), 

svårvi/ m. TuHuGarpGraSb (: snyt/ allm.), 
vb:ka, -n 8  v. 'virka' EToTuHuHeGarpByGra (: vkka ANb), 
VårtIA 9  adj. 'virrig, yr' TuFoGra (: v)iia Hulle). 
Medan öppningen av till ä i kortstaviga ord ock i lång-

staviga av grupperna b) ock c) endast är sporadisk i DB 
ock tillhör äldre språk (se ovan s. 35), har I framför lr ock r 

Uppkommet genom metates av . filra 'pillra' Sdm. (Y. Selaön 
ULMA) liksom påla av pillra (se ovan). 

2  Sv. dial. herra 'uppresa' Sdm. (Selö), jfr kirra (kjirra) 
spira ur marken' Sdm. (Rietz s. 317), no. kirra 'skjoelve, sitre, 
som en doende fisk' (Torp s. 269). 
, 3  Fsv. o. da. kirsebwr. 4  Se nedan s. 204 o. 206. 

5  Ä. nsv. lerckande av *lipka (Hellquist s, 412), is!. lika 'görs 
smidig, rörs benens, lidt, faa n-t igennem' (Blöndal s. 492). 

6  No. svirra 'virvle, svinge sig, vimse', da. svirre 'vare i hastigt 
synligt el. horligt Rore; det s—r for mine Ojne' från nhty. schwirren. 

7  Rspr. svirvel 1880-talet (Hellquist s. 920), östsv. svirvZo f. 'ngt 
som snurrar runt omkring' (Vendell s. 981). 

Ä. nsv. wirka från ty. wirken (Hellquist s. 1133). 
9  Ä. nsv. virrigh 1634 (Dahlgren) från ty. wirrig (Hellquist). 
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+ kons. i regel sammanfallit med målets ä-ljud, en företeelse 
parallell med utvecklingen av '5," i samma ställning, såsom 
Hesselman först påvisat.1  Övergången av I till ä-ljud framför 
1r, r + kons. förekommer icke blott i uppsvenska mål (Upp-
land, norra Södermanland, Dalarna 1  ock Gästrikland 2), utan 
även i norrländska dialekter (t. ex. ÖKalix 3,  NKalix 4) ock i 
sydsvenska mål (t. ex. södra Hallands). Däremellan ligga dock 
områden, som i regel ha e-ljud även framför 1r- ock r-förbin-
delser, t. ex. å ena sidan Öland 6, Östergötland, södra Söder-
manland 7, Värmland ock västra Västmanland 8, å andra sidan 
Medelpad.9  

Det ur utvecklade ä-ljudet har i DB öppnats till a i 
samma utsträckning som fsv. ä framför tr- ock r-förbindelser (se 
ovan s. 171). Öppning till a sker således mindre i ESväGraLu 
än eljest (t. ex. kem) ock saknas i Fo (»arga med hyper-
suecistiskt a vittnar dock om att även Fo förr haft a i dylika 
ord). Efter palatala konsonanter uteblir ofta öppning till 
a (t. ex. lce, 1,,seerga, Aseerma, yena), i stället sker sporadiskt 
slutning till e (t. ex: jOrg6.5t, Isårgia, jyårmv, Aska, pal, 
påra, ysbcer) liksom i ord med fsv. ae (se s. 173 o. 174). 

I annan ställning än efter palatala konsonanter förekommer 
e huvudsakligen i unga lånord (svara, svårvii, vårka, vårta) 
samt i sådana •ord, i vilka i först i sen tid kommit att stå 
framför r (kkna, laat, Ucstsps, där det oförmjukade k visar, 
att formen sent uppkommit genom metates av kristna, Kri-
stin, Kristoffers, samt fila av fillra, pda av pillra ock lårka 
med r av 8). En särställning intar ordet stek, varav stka.io 
Ordet har tydligen inlånats med ö via riksspråket från dia- 

' Hesselman, I och Y s. 216-217. 
° T. ex. turt, ijsårgv, dtripe, vårva Hamrånge (enl. E.. Lindqvist). 
3  0. Pihl s. 148. H. Rutberg s. 60-61. 
5  Wigforss s. 43 f. 6 Lindroth s. 104 f. 
7  Hesselman, I och Y s. 199 f. 
8  Kallstenius, Värml. bärgslagsmålets ljudlära s. 150, 152 o. 155 

Anm. 10; Värmlands dialekter s. 62. 
9  T. ex. Torpmålet har icke målets ä-ljud utan dess motsvarighet 

till ur utvecklat.e-ljud (Bogren s. 97). 
i° Fvn. stirr, stiräna. 
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1ekter, där 1 blivit e även framför r-förbindelser. Idiftongerings-
områden diftongeras det som ord med e av ej, så i Uppland 
stielr o. d.i, i dalmål stiera 2  Älvd. Våmh. ock i s:a Halland 
st4una.3  Därjämte föreligga enstaka exempel med uppsvensk 
övergång till ä-ljud både från Uppland, stielr o. d.i, ock från 
dalmål, sard Ore.2  

I yngre tid övergår således 1 framför r-förbindelser ej 
längre till ä utan kvarstår som i-ljud eller övergår till 
,e liksom i regel i götamålen. Jfr att 1 uti kortstaviga 
ord av typerna 1, 2 ock 5 ock uti långstaviga ord av typerna 
2 b ock c i äldre tid utvecklats till ä-ljud, som i yngre tid er-
satts av e. Beträffande den geografiska fördelningen av ä-, e-
ock i-former lägger man märke till att öppning till a i några 
fall förekommer endast i norra DB (Jsirkv, bgtd, vårvi/), me-
dan e-ljud särskilt förekommer i sydöst, HuByFo, (m2, stora, 
stOruc, 19årg6st, pårgia, Oka, vårvil, värka, vOrza, svårva, lOrka), 
ock i mest västerut, där i kvarstått t. o. m. i ett fall, där rspr. 
har ä-ljud: pitiv Gra. Jfr att i bevaras i detta ock andra ord 
i västsvenska dialekter, t. ex. Ärtemarksmålet 4, ock att detta 
ord i dalmål bevarar i ej blott i OvSi utan även i delar av Vd.2  

b) Efter Ir ock r inträder sporadiskt e-ljud (enstaka äldre 
ä) särskilt framför f-, k- ock s-förbindelser 5, t. ex. dreft m. 'drift' 
allm., drein adj. 'driftig' Garp dr)ftin Nb), dråftzu adj. 'drif-
tig, duktig, som driver bra (t. ex. om  yxa)' ATuHuHeGarp 
13yGra, grOfa m. 'griffel' Sva ETuSiSkHuGraNb), skreft f. 
'skriftermål, nattvard' (-ce- Gra), skrea v. 'delta i skriftförhöret 
före nattvardsgång, läxa upp', skrOftd,sa f. 'husförhör, uppsträck-
ning' allm. (-e- GraNb), bkålsta, -v 6  v. 'blixtra' Tu Ile doms. 
ByFoGra, drek m. 'dryck' G-arpByGra, dråka n. o. v. 'dricka' 
(-e- Gra), fkOka f. 'flicka' allm. (-ce- ä. Su), råka' v. 'runka 
På möbel, som är ricklig, bereda skinn till fäller', ram adj. 

i Elesselman, I och Y s. 208. 2  Levander I s. 141. 
3  Wigforss s. 44. 4  E. Noreen s. 83. 
5  Se Hesselman, I och Y s. 181. 

Fsv. blikta 'blinka', no. blikta 'glimte, blinke'. 
7  Sv. dial. rikka, v. Götaland (Rietz s. 533), no. rikka 'rokke, 

flytte till siden'. 
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'lös i fogarna' , HuBy, skrakai v. 'vricka' Hu, skrakkaa adj. 
'rankig' AGarp skrikskö 2  m. 'skridsko' lleGarpGraSb), spraka 
f. 'spricka' Nb sprileta, -a allm.), vraka, -v v. 'vricka' ETu 
HuGarpBy (-i- ATuHeGarpGra), dras.t-sce v. 'drista sig' Hu, 
drastm adj. 'dristig' Tu (-i- A), dra.5tut Tullu, draska By, fkes 
n. 'fnitter', fa 5  v. 'fnissa', fresk adj. 'frisk' allm., gra5i 4  adj. 
n. 'tunnslitet (t. ex. på armbågen)' Tu, kke..?a, -v 5  v. 'klättra' 
ETulleGarpGra, kke.5.ui adj. 'begiven på klättring' Tu, 'hal, 
slipprig (om sten)' 8  G-raMa, krasna v. 'döpa, namngiva' Lu—
Ma, kr&top 'Kristoffer' Sva, ra 7  v. 'klättra o. riva (om barn), 
betäcka (om oxe), i brunst kliva upp på varandra (om kor)', 
rama adj. 'bråkig, brunstig' allm., skrasv 8  V. 'småningom glida 
ur läget (om hus på dålig grund)' Svä, -a 'halka (om häst)' 
TuHeGarp. 

Men i kvarstår framför samma konsonanter särskilt i ord, 
som finnas i rspr., t. ex. bNis.st  m., rjiftin adj. 'riktig', sprita 
v., brista v. allm., men även i några dialektala ord som grtst 

Sv. dial. skrikka <*skriäka 'glida, halka, vackla åt sidan' 
allm. I några Göta-munarter skrekka (Rietz s. 598). 

2  Till bevarandet av i bidrager nog det vanliga skrisko m. allm. 
3  I DB:s konsonantförlängningsområde skulle detta även kunna 

motsvara det kortstaviga fkeusa ÖKalix (C. Pihl s. 84), östsv. flisa, 
ä. nsv. ock sv. dial. flesa (LiciSn i Arkiv Bd 42 s. 295, Rietz s. 149). 
Men då det heter firåsa även i områden, som ha vokalförlängning i 
t. ex. masa (se ovan s. 186), förklaras det i DB enklast som mot-
svarighet till isl., ä. sv. ock sv. dial. fliss, Hissa (Liden a. st. s. 
296, Rietz s. 149). • 

4  Jfr no. grisja 'utspreds tyndt', avi. av gris 'uta3t' (Torp s. 183). 
5  Bildat med suffixet -sa av iterativ karakter till svaga avljuds-

stadiet av värbet kliva liksom värben rasa, skrasa ock gnasa se 
nedan. jfr Hellquist S. XL. 

6  Sv. dial. klessi(g) 'vidhängande' Og. (Rietz s. 327), jfr no. 
klissen 'klwbrig' (Torp s. 286) liksom nyssnämnda värb ock adjektiv 
till germ. värbet *kliban 'klibba'. Rörande betydelseövergången 
se Hellquist s. 320 kliva. 

7  Skulle även kunna motsvara det kortstaviga no. rysa 'om ku = 
rena, rissa egtl. reise (Torp- s. 534), men då ordet i dalmål är 
långstavigt (t.. ex. risa Alvd.) ock vokalförlängda former saknas i 
DB, är det naturligast att härleda det ur Hem, sannolikt av *flåsa. 

Av *Arla». • 



ÄLDRE '207 

adj. 'gles' Öb, riska v. 'gräla, bråka, väsnas' Ville, riskut adj. 
'ostyrig' TulleGarpGra, riwa, f. 'repa i trä' G-arpGra, v. 'klaga 
o. jämra sig' Sälle, rigpgc adj. 'yr, ostyrig' By. Likaså bevaras 
i framför andra konsonanter, t. ex. pktg m., ra f. o. v., prik 

allm., kka m. 'bergstopp' Falu n:a tlag, särskilt framför ni-
ock n-förbindelser samt n-ljud, såvida icke labialisering till y 
inträtt (se nedan s. 208), t. ex. ritipa f. 'smal åker- 1. skogs-
lott' GarpBy, bi(d) adj. 'blind', brina v., rina v., kka v., 
khgk m. 'skinka, länd' allm., Prigka, -v v. 'svagt ljuda (om 
skälla)' GraSb, krigktu(g) adj. 'rund', krzet adv. 'ofta', pAgka f. 
'grodyngel', ne m., riga v. allm., ti&ktu adj. 'rankig' SiSkGarp 
Vb, spriga v. allm. 

c) I annan ställning än i närheten av lr ock r sker 
övergång till e-(ä-)1jud endast sporadiskt, huvudsakligen fram-
för f-, k-, 1- ock s-förbindelser, sålunda sbfral f. 'siffra' SvaSullu 
lleGarpGra, Rfang m. 'chiffonjer' SvälleGarpGra, itnsatce, -8 2  

bf. 'ansiktet' SväTuGarpGra, det ursprungligen långvoka,-
liska, men tidigt vokalförkortade massincksa2  f. bf. 'Mikaeli-
mässan' Öb (utom nigs- ESuTiATo), gniebst(/)s- Gra, nabsg(/)s-
LuNb, lötmhtbsti m. lortmåns' TuBy, fåtmOsel m. 'barn som 
springer omkring i bara skjortan' By, segt' m. 'mjölsikt' E, 
n. 'mjölksil' Svä, sadla v. 'sikta (mjöl)' ESvä (-i- allm.), svåleta, 
-V v. 'svikta' TuGarpGra, vekt 6  DI. 1. f. 'vikt' TullulleBy, vcekt 
GraNb (-i- A), vålstiu adj. 'tung' TulluBy, Mita Gra (: vIlstgn 
'betydande, högfärdig' allm.), sms. ,t,eemvast m. 1. f. 'jämvikt' 
TuHe, de P m. 'dill' Sullu (: dzi f. ATuGra), samer 8  etc. n. 
'silver' allm. (-ca- TuGra), sgjp, -e 9  n. 'silke' allm. (-ce- TuGra), 
jblig  to ra. 'skilling' TulluNb (-g- allm.), gnåsa v. 'gnida fram 

tillbaka, ej sitta stilla', gnu t adj. 'ostyrig, som har svårt 
1  Ty. ziffer av mlat. cifra. Från mlty. ansichte. 
3  Fsv. mickelsmesse, fvn. mikjålsmessa av hebr. Michäål. 
4  Från Ity. sichte. Från Ity. swichten. 
6  Från mlty. wicht f. 7  Motsv. fsax. dilli, ty. dill. 
8  Fsv. silver, fvn. silfr. 9  Fsv. silke, fvn. silki. 
1° Fsv. skillingar, lån från lty. 
11  Dalm. gnissa, -a OvSiöVdMal., gnessa 13ju.—Nås (Levander 

I s. 274 not 36), no. gnissa, 'gni jevnt' (Torp s. 172), sannolikt av 
*gni8sa. 
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ått sitta stilla' allm., mes-i i sms. måSnfjgd, mAstingt, måsvc'elest 
o. d. HuGarpByFo, tvest, tvest 2  m. 1. f. 'tvist' FATuHuBy; 
endast undantagsvis framför annan kons.: snes m. 'snibb' E 
(-i- SväTuHuHeNo), någhu 4  adj. 'smal o. spinkig (särsk. om  
garn), smal i ansiktet (av trötthet)' GarpGra, Ile (-i- Garp). 

De flästa av ovanstående ord äro — såsom Hesselman på-
visat — lågtyska låneord, vilkas stamvokal vid inlåningen 
kunnat associeras antingen med svenskans i- eller dess e-, ä- 
ljud. I DB la de tidigt erhållit ä-ljud (se ovan s. 36), som 
kvarstår i några ord i TuGraNb, men eljest ersatts av e, 
medan i-orden troligen äro riksspråkspåvärkade. Några äro 
dock rent svenska ord, sålunda gnåsa, me-,. mågkitt. Av 
dessa har mes- möjligen tidigt förkortats i förstavelse ock 
utvecklats på samma sätt som dylika kortstaviga, men då 
det är långstavigt såväl i dalmål som i ()Kalix, har det 
upptagits här. Värbet gnåsa liksom de förut nämnda kHsa, 
rasa, skråsa kanske tyder på att kort stamstavelse + ändelsen 
-sa behandlats lika som de till 1-, n-, r-gruppen hörande orden. 
Eller ock äro de inhemska såväl som de lånade orden att be-
trakta som sporadiska exempel på den götiska övergång, som 
särskilt utmärker Västergötland ock Värmland men också som 
så många andra "götiska" drag förekommer i Hälsingland ock 
sporadiskt i uppsvenska mål. Möjligen har övergång till e 
förr haft större spridning i DB, men undanträngts på samma 
sätt som i våra dagar 1-formerna med riksspråkets jälp tränga 
undan e-formerna även i ovanstående exempel. 

3. Övergång till y-ljud. 
Sporadiskt har äldre labialiserats till y framför f, m, 

p samt n, särskilt när samtidigt föregås av "Ir eller r, 
Fsv. ock fvn. mis-, got. missa-, dalm. nns- Älvd., ÖKalix 

mis- (C. Pihl s. 145). 
2  Fsv. tvist från mlty. twist. 
3  Motsvarar mlty. snibbs; "väl lån från Ity." (Hellquist). 
4  Jfr sv. dial. minglegarn 'ojämnt spunnet garn' Blek., mingla 

'mäta nidskt' Kalm. (Rietz s. 439), miljelrlöt 'hårfina ställen mellan 
klunsar på blångarn' Ängerm. (enl. fröken Ella Ohlson), östsv. 
miek 'spinna fint'. 
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t. ex. grbfal m. 'griffel' allm. (utom ESväSva) (-i-, -e- s. 205), 
spfta v. 'sikta (med bössa)' spitce n. 'sikte' Falu s:a tlag 
He doms. ByVb, kkyytip m. 'klimp' ESvä, .114gsPmp6& f. 'slag-
simpa (fisk)' Vi (-i- F), rplinsv f. 'remsa' ESvä, -a Sva (-i- övr.), 
kipa v. 'klippa', Ickbpris n. 'lummer (Lycopodium)' allra., 
kkyvsk adj. 'klipsk' ESväATuFlu, gryta f. 'grind' ViATu (-i-
övr.), skrytt f. 'skrinda' ESvä, skrbtt(d)a f. ds. allm. (utom 
ESvä), bbnp. ortn. 'Bingsjö' E (-i- övr.), sprpilv, sprpen f. 
'springa' ESvä, ViAToTuSäHuHeBySbIla (: spria, spriga, 
-v TuGryVb). 

Former med y föreligga således från hela DB, men sär-
skilt från Enviken—Svärdsjö (kkyip,p, rptrtsv, bbef4) ock Aspe-
boda—Tuna (gryta), där "naboopposition" till delabialiserings-
områdena i Bingsjö ock Gagnef gör sig gällande. 

4. Övergång till th', ö-ljud. 
I några ord har 1 övergått till e- eller ö-ljud: 

Framför ir av rdh har hela DB 8-ljud eller u-haltigt 
ti-ljud 2  i hYras v. 'valla' GraSb, hikce m. 'herde', rnäst i sms. 
våffidirce, -hg.ce m. 'vallpojke 1. -flicka' TuHeByFoVb (:Mrce By), 
virka 4  v. 'akta, uppskatta, lyda', våk-sce-tcb v. 'nedlåta sig att, 
bry sig om', övii(rta(g) adj. 'oaktsam, vårdslös' allm. (utom Fo), 
viksani adj. 'lydig, hörsam' By. • 

Sporadiskt — jämte e ock ä (se ovan s. 203) — före-
kommer ö-ljud framför r-förbindelser i p6sbcer n. 'körs- 
bär' ATuHu, lykta m. 'körtel' ESväTu, jpnl AHu 
HeNoGarpByGrySb, Isk,2273 m. 1. f. ds. Gra, -a Nb.5  ° 

Den vanliga uppfattningen om dessa ord är, att i> y> ö .6  
Men det är ej säkert, att detta skett inom DB. Ovan har 

1  Ä. nsv. slita 1639 (Hellquist s. 925). 
2  Här tecknat 8. Se nedan 3  Fsv. hirdha 'vakta, vårda'. 
4  Fsv. vira 'värdera, bry sig om, ha försyn för'. 
6 1 äldre DB-mål förekom ö-ljud även i solifuer 'silver' (men Silff-

bergit) Jens Svensson 1503 (DD 187), Sölffnä,äs, Sölnä,ä,s 'Sellnäs' 
JP 1551 (DII 779), som nu endast ha e-, ä-former, se ovan s. 207. 

6  A. Noreen, Altschw. Gr. § 116 s. 109; A. Bock, Svensk Ljud-
historia I s. 456; Levander 1 s. 141. 
14 En v all. D alab er gslag smålet. 
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framhållits, att den för DB genuina utvecklingen i de båda 
sistnämnda orden är, att I övergått till ä.-(yngre e-)ljud. I 
vissa fall med dubbelformer (se ovan mom. b) kan man kon-
statera, att äldre ä-, e-former i vår tid ersättas av 5-former 
genom riksspråksinflytande, ock sannolikt gäller detta överallt 
i DB. Beträffande de ord, som ha 8-ljud i hela eller större 
delen av DB (se ovan mom. a), kan man tänka sig, att i först 
labialiserats till y, som sedan övergått till e. Men då DB en 
gång haft delabialisering av y till i, är det också möjligt, att 
ur i utvecklat ä-ljud övergått till a framför le (se ovan s. 175). 
Jfr att redan i fsv. jämte vira, vyrdha ock vördha även finnes 
formen va3rIme Vgl II JB 14. 

Äldre i. 

Äldre i motsvaras i hela DB av 1, vid förkortning i, t. ex. 
bia v. 'bida, stå sig utan mat', bit m., dihsi n. 'dike', driva 

f. o. v., gh n. 'småfisk' allm., dia, -v f. 'strandbildning vid 
älvkrök', v. 'glänsa (t. ex. om  skämd knivägg)' TuG-arpGraNb, 
dina v. 'skratta, le', dipa f. 'öppning', v. 'vara öppen (t. ex. 
om klädesplagg som ej knäppts)', grina f. 'grimma', Ma v. 'narra, 
egga, övertala' allm., ibckr n. 'inslag (i väv)' GarpFo, i(d) ce n. 
'ide', im, -ce m. 'imma, ånga', s m. allm., is v. 'idas' SuToTu 
HeGra, ijzn adj. 'snål;  Garp, 4 f. 'sluttning' Sb, Da v. 'lida, 
fördraga, nalkas (om tid)', hm n. 'lim, kalksten' allm., nma, -n 
m. 'måttsord (20 fittjar lin)' ToGuSä,HeGarpVb, lin n., piga 
f., ?lm n. 'rimfrost', sia f. 'sida', siUn n. 'revben', sigå-  v. 
'sippra, rinna långsamt' allm, 5  n. 'skida' Falu doms. SkIllu 
HeSb, tla  v. 'tina, smälta (om snö)', tiga v., tina 'tvättbalja', 
vik f. allm.; 

bb.5ka y. 'töa, vara blidväder', bht adj. n. 'blitt' allm., fait 
adj. n.. 'fint' E—Su, fridce pret., fri t sup. av fm v. 'freda, för-
svara, rädda', smicice pret., smit sup. av snu v. :smida' allm. 

Övergång till y förekommer sporadiskt framför labial kon- 
'sonant i /c?rvei v. ESväTuSkHUHeBy (4- allm.), 
/kstpi jsy n. 'livstycke' ESvaATuSkHulfeGraLu. 
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Äldre ö. 
1. Bevarat Oljud. 

Äldre ö motsvaras i regel av Q i hela DB, t. ex. bo  f. 'bo, 
bod', bog m., bro f. 'bro, förstugubro', dom m. 'dom', fko f. 
'högvatten, översvämning', Na v. 'flyta, svämma över' allm., 
tköka, -n v. 'arbeta hårt' TuG-ra, föra f. 'varutransport', v. 
'köra fora', go adj. 'god', gom m. 'gom', hv m., ko f., kko 
kröna f., lo n. 'lod' allm., /0 2  f. mäst i bf. la 'med balk av-
skild del av ladan, där säden lägges' TuSiGraLu, /Qm In. lom', 
pkog m. allm., råa, -v f. 'hässjestång' Falu doms. SkGra, rdna 

pl. bf. 'höfterna', sko in., skog m. allm., Vo n. 'slödder' ViTu 
SäHeNbSb, 'folk som går o. driver, särsk. som är ute för att 
se brud' GarpByMa, alba, -v v. 'trampa ned' E, 'vara ute för 
att se brud' TuGarpByGraMa, m. 'slåtterarbete, höskörd 
på dikesrenar, vägkanter o. ängsmark' allm., 2,1öga, -ce m. 
'slåtteräng' AToTuGarpVb, 2,1k(ar)3  m. 'en som går o. super 

slarvar' HeNb, sno f. 'spinnrockssnöre' Lu, snok m. 'mun, 
kälksnok' allm., to n. 'grövre lin' ESvälleGry, tom adj. 'tom, 
hungrig' allm., tönv, m. '1M a. blånor (färdigt att spinnas)' 
EHe, töva f., tro n. 'takved under nävern' allm. 

Vid förkortning bevaras o i regel, t. ex bköma f., bce, -8 
pret. 'bodde', bot sup. 'bott', bön(d)ce, -8 m. 'bonde', gröcke, -8 
pret., gro t sup., go s n. 'gods', göglarin adj. 'trevlig, godmodig', 
hösta f., önsda m. 'onsdag', röcke, -8 pret., rot sup., sålscen, 

f. 'kyrksocken, dragg', iren1C6, -8 pret., /rot sup. allm. 

2. Öppning till å-ljud. 
Förkortat ö har sporadiskt öppnats till å-ljud i sydöstra DB, 

Folkare hd ock nedre delen av Hedemora doms., sålunda 
seikcen f. 'socken' HeGarpFo, bkama, f. 'blomma' HeFo (o-for-
mer ovan), skamarce m. 'skomakare' HulleGarpG ry (: shmcerce 
etc. s. 213), med vokalförkortning framför kn ock m.4  På 

1  No. flika 'berge sig, slaa sig igjennem' (Torp), i avljudsför-
hållande till dalm. fkasska-pgia vrbetv 'ligga i o. arbeta' Rättv. 

Fvn. l68 f. 'avgröde'. 3  Fvn. 816kr m. 'tung, lat kar'. 
4  A. Noreen, Vårt Språk IV s. 80, 56. 
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samma sätt har o-ljudet i kb•ösa 1  f. 'stor groda' Falu o. ile 
doms. Vb öppnats till ä-ljud i Eråsa GarpGry. 

Exemplen utgöra utlöpare av en centraluppsvensk utveck-
ling, som påträffas i äldre språk i grannsocknarna i östra 
Västmanland, t. ex. bkbmona 'blommorna', sökncen 'socknen' 
Möklinta. Från V. Färnebo ha antecknats ej blott blåna, 
~lian, utan även han pron. 'hon', fuirtus n. 'foderhus', Waysett 
f. 'lungsot', marfar m. 'morfar', marmar f. 'mormor', ska gsmark 
f. 'skogsmark', båda, bat 'bodde, bott', tråda, trat 
trott'. Exempel förekomma även i Gästrikland: sasan Hamrånge, 
ock i Uppland: skbmara, fötba n. 'fotbo' S. Fjärdhundra 2, 
buk6k 'bukok' Fasterna.3  Företeelsens forna utbredning för-
tjänade att närmare studeras. Sannolikt förekom ä-uttal i 
1600-talets stockholmsspråk att dömma av Lucidors rim bonde: 
stånde, sannolikt också blomma, komma.4  Jfr att även ur tt 
utvecklat o-ljud sedermera öppnats till ä-ljud i DB, se s. 222. 

3. Övergång till 046-And. 
Genom tidig förkortning övergår ö till som sedan ut- 

vecklas till a-ljud: Mar etc. f. 'dotter' ile doms. Vb (: dötcer etc. 
allm.) 6, g8t adj. n. 'gott' allm. (utom Fo) med tidig förkortning 

1  Med o (eller motsvarande diftong i Älvd.) i dalmål (A. No-
reen, Ordlista s. 96; Magnevill, Bjursåsmålet s. 73), Håls., Medelp., 
Ångerin. (Bucht, U ock 0 s. 157), vii. Västm. (enl. fil. lic. E. 
Holmkvist), no. klöse — klossa f. 'blot masse, padda' (Torp), men 
med öppet å i uppl. kkbsa, -a allm., östsv. kZas.o. Hellquist anser 
liksom A. Noreen (Vårt Språk III s. 99) att ä. nsv. clotza (Var. 
rer. 1538) tyder på att det "kanske är en diminutivisk s-avledning 
av klot". Men om denna anslutning funnits, är den nog blott 
folketymologisk. Ordet hör sannolikt samman med uppl. abga, -a v. 
'ha smutsigt arbete', f. 'osnygg kvinna', kkbtsig adj. 'smutsig' 
(ULMA), östsv. Nosa 'nedsöla, smutsa', en imitativ bildning i av-
ljudsväxling till no. klussa, klassa v. 'sele' (Torp s. 288). 

2  Isaacsson s. 105, 106. 3  Tiselius, Fasternamålet s. 68. 
4  A. Noreen, Vårt Språk III s. 95, där de dock förklaras annorlunda. 
5  A. Noreen, Grunddragen s. 19. Samma utveckling förekommer 

i dalmål, särskilt NeSi ock Vd, se Levander I s. 155. 
6  Formen dar skulle även kunna vara en ung substitution för 

riksspråkets dotter. Men så är tydligen ej fallet, ty formen Hus-
bons Döttra förekommer redan i bröllopsdikten Hedemora 1697. 
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av ö framför tt, vidare skimwrce etc. m. 'skomakare' Falu doms. 
SäHeVb med förkortning av slutljudande vokal i första sam-
mansättningsled (se ovan s. 67). På samma sätt förklaras 
enklast ö-ljudet i kkif.5a 1  f. 'stor groda' By, Eresa Sb. 

Framför hiatusfyllande gh har ö övergått till a i liga m. 'loge' 
By (: löga, -ce allm.), sammanhängande med utvecklingen i 
angränsande landskap. Mäst utpräglad möter den i Hälsing-
land, där ö antingen övergått till u-ljud, t. ex. britger f. pl. 
'broar' (: sing. br(2) Ovanåker, låga m. 'loge' Bollnäs, eller till 
a-ljud, t. ex. liga 'loge' Norrala. I Gästrikland förekommer 
e- eller 6-ljud, t. ex. liga, -e-, -a Ovansjö, Torsåker, liga, -a 
Järbo, Årsunda, i Ö. Färnebo, i östra Västmanland å-ljud, 
t. ex. löga V. Färnebo. Troligen har ö förkortats till ii i 
hiatusställning, sammanhängande därmed, att stavelser på slut-
ljudande lång vokal känts som korta. Jfr att i dalmål ö av 
samma skäl kan övergå till u i typen röa > ru.2  Där det hiatus-
fyllande gh sedermera tidigt förlängts, kvarstår det genom 
vokalförkortningen uppkomna u-ljudet som n (Räls.). Eljest 
har det liksom urspr. ii i kortstaviga ord öppnats till a eller 
därur utvecklat ö-ljud (Gästr. By) eller å-ljud (ö. Västm.). 

Äldre ii (ö). 

Det i DB allmännast förekommande u-ljudet är ett halv-
slutet, o-haltigt ljud, det s. k. bergslags-u, lmalf. ut, ej att 
förväxla med det norska u-ljudet, som understundom skrives 
med samma tecken 3, men som är ett längre fram bildat, mera 
spetsigt u-ljud. Understundom är o-halten i DB:s u-ljud så 
utpräglad, att man kan beteckna det som europeiskt u-ljud, 
lmalf. u. Detta förekommer särskilt i delar av Vb (Grangärde, 
Ludvika). Jfr att europeiskt u-ljud finnes i byn Forsgärde 
i Floda, närmast angränsande socken i Vd. 

Som ljudhistorisk utgångspunkt för hithörande ord bruka 

1  Angående ö i stället för e se nedan s. 239. 
2  Levander 1 s. 155. 3  A. Noreen, Vårt Språk 1 s. 518. 
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de flästa dialektframställningar ansätta eller ö ock förklara 
det senare som uppkommet ur det förra genom s. k. ur-
nordiskt a-omljud. Något skäl till ett dylikt antagande för 
DB-målets vidkommande finnes dock ej. I Dalalagens språk 
bevaras ii i stor utsträckning — såsom i det föregående (ovan 
s. 9-11) påvisats —, men i vissa fall har •det övergått 
till o på grund av invärkan av följande konsonant. Dala-
lagens språk representerar således ett mera framskridet ut-
vecklingsstadium än Gutalagens, där ii allmänt bevaras, men 
det utgår från ett språkstadium, motsvarande G-utalagens. 
Nutida dalmål bevarar också ii i stor utsträckning, ock andra 
ljudkvaliteter förklaras naturligast utan antagande av urnor-
diskt a-omljud. Även i DB låta förekommande ljudkvaliteter, 
såsom i det följande skall påvisas, enklast förklara sig ur ii, 
där ej u-ljudet bevarats. DB-materialet bekräftar således det 
av Folke Tydån med utgång från östgötamål gjorda antagan-
det, "att i urspr.-  kortstaviga ord ä. fsv. u, utom i uddljuds-
ställning ock, framför i eller u J följande stavelse, ljudlags-
enligt utvecklat sig till å-e-ljud 2  i upp- ock mellansvenske 
mål".3  Antagandet av som utgångspunkt gäller i DB för 

i Levander I s. 156 f., särsk. s. 172. 
Tyclen skriver "0-8-ljud", enär han använder o som grov be-

teckning för det ur il utvecklade å-ljudet. Då meningen med grov 
beteckning synes mig vara att göra dialektorden läsbara även för 
den, som ej behärskar landsmålsalfabetet, har jag i.likhet med 
Levander med o betecknat icke öppet å-ljud, utan slutet 0-ljud, 
d. v. s. samma ljud som i det vanliga svenska alfabetsuttalet. 

3  Vok. u ock o i gammal kort stavelse s. 14. Även om DB-
målet i stort sett bekräftar Tyd6ns framställning av utvecklingen 
av ii, ger det åt vissa hithörande spörsmål en annan belysning. 
Således är det ej säkert, att den särskilt i y. fsv. urkunder 
förekommande o-skrivningen -- såsom TyMn antager — återger 
"det öllanare ljud, vartill ä. fsv. utvecklats" (a. a. s. 27), 
den kan även återge det slutnare uttal, som det europeiska 
u-ljudet hade, vilket föranledde, att äldre ii i vissa ställningar 
sammånfallit med uttalet av urspr. ö-ljud. Härmed sammanhänger, 
att övergången av i till o ej heller — som Tyden säger — är 
parallell med utvecklingen av I ock y . Då o-tecknet i fsv. hand-
skrifter förekommer i mycket stor utsträckning, i medan e av 
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övrigt ej blott kortstaviga utan även långstaviga ord. Endast 
om vissa yngre långstaviga ord kan man antaga, att de aldrig 
haft fsv. eller fdalskt ii, utan inlånats i språket eller ny-
skapats med kort å-ljud, varom närmare nedan s. 248. 

I. Kortstaviga ord.' 

1. Enstaviga ord ock tvåstaviga av typen ii -i- a. 

a) I ord av dessa typer uppträder äldre ii i hela DB (utom 
Folkärn.a, se mom. b) i regel som a-ljud, undantagsvis som 
ö-ljud (mom. c), å-ljud (mom. d) eller u-ljud (mom. e), t. ex. 

enstaviga ord: bg n. 'bud', sms. fin-- 1. fkrbg n. 'varsel' 
samtl., /8 n. 'ludd, sämre ull' NbSb, mg(d), mul m. 1. n. 'modd' 
Öb (utom Fo), ng(d) m. 1. n. 'spiknåd' samtl. (utom Fo hd), 
sg. n. 'köttsoppa' E, sms. is d n. 'ärtsoppa' Gra, hg m. 
r8g m. 'råg', trgg n. 'tråg', tig n. 'rep, tåg, järnvägståg', jpg 
n. 'tjog', bkgk, bk8k n. 'stenblock, stort föremål (äv. djur o. 
människa), väggståhg i liggmila' samtl., dgk n. 'klunsigt före-
mål (äv. djur o. människa)' ESvälleNb, lek, 181p n. 'lock' samtl., 
stryk, str8k n. 'slag' Falu o. Ile doms. GryGraNb, trgk n. 
'tråkighet', tik n. 'besvär', ber m. 'skjortstomme, mera sällan 
bopp, mage' samtl., adj. 'brunstig (om so) E, sms. blibVtig 
m. 'bålgeting, snarstUcken människa' Tu Ile doMS. ByGra, 
hgb• n. 'hål' samtl., aiJj. 'begiven på' E, iher adj. 'ihålig' E, 
ker .n. 'kol', smgir n. 'urfallen säd', sms. brAgme- n. 'bröd-
smulor', khmer n. 'höboss' samtl., ser f. 'sula' E, tg• pres. 
'tål' Samtl., bragt, brsm ya. 1. n. 'den nedre, krökta delen av 
lie, varmed den fästes vid orvet', n. 'blommande hänge på al, 

ock ö av k' äro mera sällsynta, tyder detta på att övergång till 
det med o betecknade ljudet är äldre än öppning av äldre ,ock 

till e ock ö. Exempel i Dalalagen se ovan s. 10-11. Annan 
avvikelse från Tydåns framställning se nedan s. 220. 

Fornspråksformer ock paralleller från andra mål uppgivas icke 
i denna avdelning för sådana ord, som behandlas, i Buchts ock 
Tydens avhandlingar om 

2  No. höl adj. 'sulten, graadig'. 
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asp, björk' samtl., skrimis m. 'skrovlig is' Garp, t78m, 
trim m. 1. n. 'avhuggen stock- 1. vedlängd, lat person', 
den, -n n. 'buller, sämsta linet', men, m. 'mån, skillnad', 
adj. 'angelägen', sin m. 'son' samtl., spinråk 2  m. 'spinnrock' 
GraNb, drgp, drup n. 'dropp', gkgp, gire.p n. 'snöglopp' samtl., 
khp 3  m. 'klåpare' ToTu, n. 'dåligt arbete' Vi, kngp n. 'petigt 
arbete', sms. knipAra n. ds., ber, ber m. 'borr', fr f. 'fåra', ggr 

'smuts, var', ggr- förstärkande smsled, t. ex. Ork. adj. 'rys-
ligt elak', -nk samtl., mr n. 'modd' NoVb, sner m. 'snor' Falu 

Ile doms. G-raNb, spgr n. 'spår' samtl., sr n. 'issörja' E, t8r 
pres. 'vågar', bk8s, b?(•88 n. 'bloss', bes, bes n. 'skräp, särsk. 
agnar', d88 n. 'tjock o. lat person' samtl., ggs m. 'dunst, ånga' 
ETollu, krgs, kres m.   o. stenkross' samtl., /88 n. 'avfall 
av hö, lin 1. säd, sus före räg.n' GraNb, bret, bre n. 'brott' 
samtl. (utom By), fir8t, fl-et n. 'flott' samt!. (utom SkiluHeBy), 
/8t m. 'lott' samtl. (utom By), pitfts m. 'person som det går 
långsamt för i arbetet' By, ret n. 'odugling' Tu lie doms. 
Gra, skgt, sket n. 'skott' samtl. (utom By), sw/t 4  n. 'piggt 
barn' Tu, sprid n. 'spröt' ViGuSkElu, /82) n. 'lov', skrgv 5  n. 
'skrov, benstomme', sv pret. 'sov' samtl.; 

tvåstaviga ord: Nia v. 'ge bud, förebåda' samtl., knZr(d» 

i No. skräm poros', jfr dalm. skrik mo v. 'frysa så att en 
tunn isskorpa bildas' Alvd. 

2  Sv. dial. spån-kärra, spån-stol 'spinnrock' (Rietz s. 658). 
3  Enligt A. Noreen — vartill Hellquist (s. 323) anslutit sig — 

kommer värbet klåpa av subst. klåper, fvn. klåpr m. 'klump'. 
Detta förklarar dock ej ä. nsv. klopa,, som motsvarar DB likipa 
v. 'göra ngt slarvigt' ViToTu. Tydligen har det funnits ett värb 
*khipa med nyssnämnda bet., varmed ä. nsv. kläper av fvn. klåpr, 
DB kkeipa in. HeGarp, kunnat sammanblandas i riksspråket ock 
de dialekter, där 11 övergått till å-ljud. 

4  öStSV. snot n. 'näsa, nos, trut, mun' (Vendell s. 898). Rörande 
bet, jfr da. snut 'kpaleord tu en ung pige el. tu et lille barn'. 

5  Bland exempel på ii anför Tyclen (Ii ock 0 s. 88) från DB 
sms. skr6måle 'kraftig måltid', återgivande dial. skrtimeik ToGu, 
men detta återgår på äldre *skrit-, medan äldre *skrtiv- givit skriv-
mg' ToHuHeNb. En dylik växling av dessa förstavelser förekommer 
även i t. ex. no. skraais skrovis, da. skraais skrogis (Torp 
s. 622). 
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v. 'knåda', ni(d)a v. 'nåda, nita spik', tri(d)a v. 'trampa' 
samtl. (utom Fo hd), bkce-p' pres. 'känner på, är drygt' Tu, 
Niga adj. 'hågad', niga, -e ra. 'låga', lirga v., rgi, -te m. 'råge', 
rirga v. 'råga' samtl., tiga, -v v. 'töja, slita' Tu ile doms. Gra, 

birika v. 'arbeta hårt' samtl., 2  v. 'ösa ur 
sig ovett' Garp, dika v. 'gå tungt' Sk, milc.a, mika v. 'skotta 
med grep 1. skovel, särsk. gödsel' samtl., serika, -ce ra. 'stråke, 
dörrmatta', trika, trika v. 'göra ngt besvärligt, tråka ut 
ngn' samtl., lika, -v v. 'bråka, tråka, trampa ned' TuSiGraNb, 
pka, -e m. 'fåle', fa v. 'föla' samtl., glrv v. 'svagt fläkta, dra 
(om vind)' E, kika v. tr. 'kola (mila)', intr. 'glöda', smgra v. 
'falla ur (om säd), smattra' samtl., sith v. 'sula (skor)' ESvä, 
tika v. 'tåla' samtl., brima, -v m. 'den nedre, krökta delen av 
lie, varmed den fästes vid orvet' ATuSiGuGraNb, v. 'blomma 
(om björk o. d.)' ESuSiBy, drima, -v 8  y. 'slå (1, till)' ToTuGra, 
drinn-f Garp, krima, -v 4  v. 'krama, arbeta hårt' HeGarpGra, 
krim-sce 'kråma sig' TuGralle, simer etc. m. 'sommar' samtl., 
tråna, tråna v. 'hugga av träd i ved- I. stocklängder', 
dina, -12,- v. 'dåna, larma', kina f. 'liderlig kvinna, skällsord 
till kvinna', mina, -n,- v. 'bli bättre, visa omsorg om' samtl., 
spino m. 'spånad' ESvä, driva, m. 'droppe', drkpa, 
driva v. 'droppa', gkipa, gka v. 'vara snöglopp, falla stora 
våta flingor, arbeta hårt, vara ovettig', hiyes etc. v. 'hoppas', 
knipa, knipa v. 'knåpa', k8pcor etc. m. 'koppar' samtl., stipv 
v. 'bildas stöpis' E, bira, bira v. 'borra', kirra, kira v. 'karva, 
tälja 1. klippa oskickligt' samtl., sing v. 'bli snöslask' E, spira, 
spira, -ce m. 'sporre', bisa, bisa v. 'koka över' samtl., drisa, 
m. 'hög av tröskad men ej kastad säd' samtl. (utom Fo hd), 

1  Även bkce-pd Tu med ur ii utvecklat 0-ljud. Exemplet borde 
ha medtagits bland dalmålsdrag i nutida DB ovan s. 37. 

2  öStSV. boka 'svärja' (Vendell s. 60). 
3  Östsv. droma 'slå hårt' (Vendell s. 146). 
4  Är väl knappast, som Hellquist efter A. Noreen, Vårt Språk 

III s. 126 antager, lånat från ett icke belagt mlty. *krämen, utan 
ett inhemskt ord, sv. dial. kr&ma 'krama' Burträsk (Lindgren s. 
103), no. kruma 'kröka', i avljudsförhållande till krama med den 
sekundära bet. 'anstränga sig' ock 'gå ansträngt, sträcka på sig'. 
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disa, v. 'dåsa, slöa' TulleGarpGraNb, Osa, -n v. 'utströmma 
(värme, lukt)' EToTuHuHeGra, kråsa, krisa v. 'krossa', Ynk«, 
-e m. 'mosse, mossa', påsa, -ce m. 'påse' samtl., tisv v. 'susa i 
luften (före rägn)' Gra, brita, -ce m. 'bråte', bråta v. 'göra 
provisoriskt stängsel av ris', britces, bråtas v. 'brottas', fkita, 
-ce, T'äta  m. 'flotte' sund. (utom By), kåta, kåta v. 'tälja 
slarvigt' samtl., pita, påta v. 'arbeta senfärdigt, peta i Maten 
utan att äta' ATuHuHeByGraNb, rita, -n in. 'ngt ruttet 
(skog, bär)' Svällu, skåta, skåta v, 'skotta' samtl. (utom By), 
snitn I v. 'rota med nosen (om gris I. kalv, sedan de ätit ur)' 
0-ra, ståla, ståta, -n v. 'stamma, läsa stapplande' EASkllulle 
GraNb, kiva in. 'blomstertäppa utanför stuggaveln' 2  By, liva 
v. 'lova', siva v. 'sova' samtl. 

I vissa fall har det ur äldre ii utvecklade 8-ljudet i syd-
östra DB sammanfallit med målets ö-ljud, se mom. c nedan. 
- b) I F olkärn a har ii i enstaviga ord ock i tvåstaviga av 
typen ii + a i regel övergått till öppet it-ljud — liksom i östra 
Västmanland (se kap. VI D) ock västra Uppland 3 t. ex. 

enstaviga ord: bo n. 'bud', mod n, rog, rog, m., trog 
n., tetg n., j,sag n., bkols n., /ok n., trok n. 'tråkighet', bok m., gok 
adj. 'gul', hob• n. 'hål', kok, -a- n., trons n. 'ved- I. stocklängd', 
mon m. o. adj. 'mån', son m. 'son', snkköp n., bor in., for f. 
'fåra', gor n. 'var', spor, -a- n., bkos n., bos n., /ot in., skot n., 
ioy B., skrov n. 'skrov'; 

tvåstaviga ord: bOa v. 'ge bud', hoga, haga adj. 'hågad', 
loga m. 'låga', roga in. 'råge', toga v. 'töja', bkoka v., möka 

foka in. o. v., koka v., sömar m., troma v. 'hugga av träd 
i ved- 1. stocklängder', kona f., mora v. 'bli bättre', dl-öva 
m. o. v., knopa v. 'knåpa', köpar in., böra v., spora v. 'spåra', 
spörar m. pr. 'sporrar', bbsa v. 'koka över', mösa in., posa 
'påse', kota v. 'tälja', pbta v., sköta v., lova, Viva v., sova, 
sava v. 

I några ord har dock även Folkärna 8- eller ö-ljud, särskilt 

Dalm sns"to v, ds. Rättv., no. snöta 'snuse, snake'. 
2  Samma betydelse förekommer även i Uppl. ock Og.,  se Tyden, 

U ock 0 s. 121. 
s Isaacsson, S, Fjärdhundralands folkmål s. 42-44, 47-48, 104. 
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intill 1r ock r, t. ex. strols n. 'slag', stråkyckn m. bf. 'stråkvägen', 
Ok n. 'arshål', såribök, m. 'sulläder', tar -pres. 'tål', håsmirk n. 
'höboss', smiksct f. 'säd som fallit Ur', drev n. 'dropp', bro t n. 
'brott', fkot n. 'flott', fkåtbr4, -le f. 'flottbro, -led', spröt n. 
'spröt', troda v. 'trampa', stråk« ra. 'stråke', smeka v. 'falla ur 
(om säd)', hetkvsitka v. 'halvsula', dråsa m. 'hög av tröskad, 
men ej kastad säd', bråta m. 'bråte', bråks v. 'brottas', Una-
brota f. 'svår snuva', fkåta ra. 'flotte', v. 'flotta', råta m. 
'rutten skog'. Mera sällan förekommer ö-ljud i annan ställ-
ning än invid 1r ock r, t. ex. nod n. 'spiknåd', den n. 'buller', 
4,5 n. 'lat, tjock gumma', noa v. 'nåda spik', dona v. 'dåna', 
i vilka ö-ljudet står intill dentala konsonanter. 

Utom de nämnda vokalkvaliteterna kan man i Folkärna 
även höra det mera å-haltiga mellanljudet e, t. ex. /ev jämte 
/ov. Tendensen till å,-ljud sträcker sig även till grannsock-
narna. I By använde en meddelare ofta e eller o, där en 
äldre i samma by hade 8.1  Även i Grytnäs ock Hedemora 
kan u-ljudet närma sig å„ särskilt som kort, t. ex. droga m. 
'dråse' Gry. 

De olika vokalkvaliteterna i Folkärna ock dess grannsocknar 
klarlägga ljudutvecklingens förlopp. Vid sidan av äldre tar, 
Nit står yngre tok, fkot, vid sidan av sammansättningen — 
som bevarar äldre form — etffir står det enkla ordet hok. 
Även i Folkärna har således ii, en gång öppnats 'till 8-ljud 
liksom i övriga DB. Detta kvarlever som u-ljud eller ö-ljud 
(om förhållandet mellan dem se nedan mom. c) i vissa ord, 
särskilt i närheten av ir ock r, men även framför vissa 
konsonanter (d, n, e), troligen beroende därpå, att dessa förr 
varit su.pradentala (se kap. V). Större- delen av ordförrådet 
deltager emellertid i den centraluppsvenska övergången av 
8-ljudet via e-ljud till öppet ä-ljud, lmalf. o. Förlängt kan 
detta sammanfalla med målets et-ljud av äldre Fi.," t. ex. tag. 
Sist sker dylikt sammanfall i närheten av 1r ock r, t. ex. kok, 
rog, mera sällan kall', rag. 

Kyrkvärds Andreas Johansson f. 1863 ock Olars Lars Andersson 
f. 1843, båda i Ingeborgbo. 
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C) 1 vissa ord, har det ur i1 utvecklade ljudet i Folkärna 
sammanfallit med målets ö-ljud. Detta sammanfall kan för-
klaras så, att när a-ljudet i största delen av ordförrådet över-
gick till öppet it-ljud, associerades de fåtaliga kvarvarande 
s-orden lätt med målets ö-ljud. Längst bevaras det genuina 
8-ljudet framför 1r, särskilt i sammansättningar, som ej längre 
associeras med motsvarande enkla ord. Tendensen till sam-
manfall med målets ö-ljud sträcker sig liksom tendensen till 
it.-ljud även in i närmast angränsande socknar, särskilt By ock 
Grytnäs, mera sällan Hedemora doms., t. ex. ned ii. 'spiknåd' 
By, nod Gry, lok n. 'lock' By, strok n. 'slag', sms. clkivstrkk n. 
'bedövande slag' NoGarpBy, bro n. 'brott' By, Prot n. 'flott' Sk 
HuHeBy, ist m. 'lott', skot n. 'skott' By, sms. skbtetvka f. 'skott-
tavla' Sk, nkda v. 'nåda (spik)' By, nkla Gry, trifda v. 'trampa' 
By, trbc_bz Gry, str4Isa m. 'stråke' GarpGry, strkka By, sbmar m. 
'sommar', k&par m. 'koppar', drksa m. 'dråse', brkta DI. 'bråte', v. 
'bråka br&tas v. 'brottas' By, fkirty m. 'flotte', v. 'flotta' 
HuGarpByGry, skbta v. 'skotta' By, sta v. 'stamma' Sk. Den 
dialektgeografiska utbredningen av hithörande ord med ö-ljud i 
DB beriktigar Tydens framställning härav. Han säger, att "I de 
bygder, som gränsa intill de områden, vilka ha ren o-vokal 
torde väl å-karakteren vara det mäst framträdande i det "grum-
liga" ljudet, ock ju längre bort från dessa bygder man kommer, 
desto mer gör sig ö-halten gällande" (a. a. s. 19). DB-mate-
rialet visar, att det tvärtom är just inom tt-området ock på 
gränsen till detta, som sammanfall med ö skett.2  Så är också 
förhållandet ej blott i DB utan även på andra håll, t. ex. i 
Nysätra mellan sydligare Västerbottens a-ljud ock nordligare 
Västerbottens å-ljud 3. 

Enstaka exempel med ö-ljud förekomma även i övriga DB: 
1&.5b4 n. 'gästabud, bröllop' (: bg 'bud') Vb (: -im, -bo, 

i  D. v. s. lmalf. o, av Tyd6n tecknat o. 
Tydens normalisering av såväl det å-haltiga adjudet som det 

u-haltiga 8-ljudet med e gör också, att det intressanta utvecklings-
förloppet i de uppsvenska dialekterna ej kommer till sin rätt i 
hans framställning. 

3  Se Bucht, U ock 0 s. 42 o. 133. 
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-pm övr.), där övergången till ö-ljud sannolikt beror på tryck-
försvagning i andra sammansättningsled, varigenom associa-
tion med lm upphört. 

Andra exempel med ö-ljud i övre DB vid sidan av a äro 
sannolikt avljudsformer. Så förklaras enklast: 

drog m. 1. f. 'timmer- 1. kolvedskälke' ESväGarpGry'Nb, 
motsv. y. fsv. drö < *drö3iö- (Hellquist s. 104), vid sidan av 
drgg m. f. 1. n. ds. ToTuGu ile doms. GraNbSb, motsv. no. 
drög f. 'kort sla3de tu l tommer', sv. dial. dråg f. 'lång släde' 
Jämtl. Medelp. (Rietz s. 95); 

flog n. 'håll, ryggskott, hastig närvvärk' ESuFToSkHuBy'Gra 
Nb, motsv. fvn. flaug f. 'flyven, flugt', vid sidan av fkog n. ds. 
HeGarp, fkgg NbSb, motsv. fvn. flog, flug n. 'flyven, hurtig fart', 
no. flog 'flugt i kroppen', isl. flog n. 'pludselig akut smwrte' ; 

stop n. 'vatten på is, på vinterväg' SkHuHeBy, sms. stkpis 
m. TulleGarpByLuNb, stkpvettet No, motsv. fvn. staup n. 'for-
dypning hvori eller hvorover man er udsat for at falde, naar 
man skal passere stedet', vid sidan av stå», stipubk E i 
likhet med Håls. -4,941.p Forssa ock andra norrl. dialekter 2; jfr 
no. stöpa 'traa dypt spor i los is'; 

fråga, -v f. 'frossa' EHu, fr bsa A frifsttl m. bf. ByGry 
har sannolikt fått sitt ö-ljud ock fem. genus från den avljuds-
form, som föreligger i fröse, -ä, -a f. Ög. Kalm.3, men kort 
vokal från det i kvantitativt hänseende riksspråkspåvärkade 
fråsa, -v m. ESväVilleGarpGry, f. Tu, frirs9j m. bf. Vb. Jfr 
att dylika kontaminationsformer förekomma även i Ög.3  

Eljest är det ur ö utvecklade 8-ljudet väl skilt från DB-
målets ö-ljud: 

d) I yngre språk ersättes numera 8-ljudet i hela DB av 
å-ljud genom riksspråkspåvärkan. Tidigast sker detta dels i 
områdets sydöstra del, nedre Öb, dels i närheten av städerna. 

I några ord föreligger å-ljud redan i äldre språk: strak n. 
'hö 1. säd som blir kvar i slaget 1. vid räfsning', varav strdika 
v. 'slå o. skära 1. räfsa o. ta upp så slarvigt, att mycket lämnas 

Hithörande exempel på ö-ljud från nedre Öb upptagas här, 
ehuru de även skulle kunna återgå på ii (se ovan). 

P. Bacht, U ock 0 s. 20. 3  F. TycliM, U ock 0 s. 115. 
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kvar' HeGarpByFoSb (: str4k ds. GraNb), som troligen är en 
från angränsande landskap inkommen jordbruksterm, stråk n. 
'efterräfs efter skörden' Uppl., Västm.1, Sdro. 2, vars å-ljud be-
varats genom folketymologisk association med subst. strå. 
Orden ani prep. o. konj. 'om', san) pron. 'som' HulieGarpGry 
(: ant, ,s8m övr.), Udda v. 'knåda' By (: knigti dyr.), fkeisa 3  
v. 'flåsa' ATulluEle (: fkisv Gra) ha å-ljud även utanför Fo 
på grund av riksspråksstöd; brdoza, -v m. 'brånad, eld, brand-
ställe' GraNb, -ce Sb (: Print. ESvä, brina TuSkHeGarp) har 
å-ljud i Vb i likhet med Västm. 

En särställning intar värbet 'komma', som har å-ljud i hela 
Öb, Hona, men u-ljud i Vb, Unna. Att blott förklara detta 
som riksSpråkspåvärkan är ej tilltalande, då även de delar av 
Öb, som• längst bruka motstå riksspråksinflytand et, ha å-ljud. 
Sannolikt utgår Öb-formen keinta från ett äldre uttal med 
o-ljud, som ännu förekommer i Öd: ko"nza, kav Boda Rättv. 
Bingsjö, medan Vb har s-ljud liksom Vd: kbm Floda, Ulm 
Nås—Mal. Exempel på ur ii utvecklat o-ljud, som ännu be-
varas i DB, anföras ovan s. 37. 

e) I vissa ord ersättes 8-ljudet i yngre DB-mål av u-ljud: 
bmc n. 'bud', bzka v. 'ge bud' By (: bira övr.), y. gk adj. 

'gul' (: ä. pk) samtl., dga, -v v. 'duga' Falu n:a tlag To n:a Sk 
doga Fo, dirga övr.) ha u-ljud genom invärkan från riks-

språlet, som upptagit äldre skriftformer med u-ljud, åtminstone 
bud från det religiösa språket liksom gud, fsv. gul), gol). 1 värbet 
sight, -v 'sula' TuHulleGra (: sn ESvä) är u-ljudet inkommet 
från fem. sula, som ljudlagsenligt bevarar. u-ljudet (enl. avd. 3 
nedan). Vid sidan av gNpmdar n. 'väldigt mål' FViSä finnes 
gktkpmeik HeNo med u genom association med det långstaviga 
värbet gkasypa 'gapa, sätta i sig allm. 

2. Tvåstaviga ord av typen ii -1-1. 
a) I ord av typen ±1 kvarstår u-ljudet i hela DB utom 

i vissa perf. part. ock sup., t. ex. adj. 14can, ljd2n, baden 

Teda; Fläckebo, Norberg, Ramsberg m. fl. (ULMA). 
2  Rietz s. 686. 3  Dalm. fkos'so Älvd. 
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'luden' allm., biyktn 'bulnad, mogen (om böld, vagel o. d.), 
uppsvälld av vatten (om säd)', sms. vett-, vIttbtithn 'uppsvälld 
av vatten' ViTuHuGraSbMa, buckin Fo, klitkin 'frusen, obe-
haglig' allm. (utom ktuktn Fo), migkin 'mulen' allm. (utom mutkin 
Fo), gkfunttni 'glupsk' SvaASkGarpNb, e1pin 2  'glupsk' Tu, 
Nain, Nain 'benägen, hågad', riuttn 'rutten', &kin 'domnad' 
allm.; perf. part. ock sup. av IV:e starka: biurt, bittre 'burit', 
sk*rt, sidare 'skurit', stiukt, Altare 'stulit' allm., ock i analogi 
med dessa ffitrt, fre 'farit', vtitrz, vture 'varit' 'allm. i y. språk 
(utom ESvaGra). 

b) Perf. part. ock sup. av II:a starka ha förallmänligat in- 
finitivvokalen i hela DB utom• Enviken (se nedan ). Således 
bevaras u endast hos dem, som ha u i inf., t. ,ex. Atpt, sittve 
'supit', -ffittt, ftsute 'skjutit' samtl. De på ju (alternativt y) i inf. 
ha ju (resp. y) i perf. part. ock sup., t. ex. blisw 'bjudit', tiggt 
'ljugit' Öb (utom EBy), byt, k,#_gi, lygi, -e ByVb. De på y i 
inf. ha y, t. ex. fkygt, fry4,7t 'flugit', strykt, strypt 'strukit', 
kryp, 'krupit', fryst 'frusit', nyst 'nyst', brytt 'brutit' jämte 
fkpge o. s. v. samtl. Exempel på dylika ombildningar före-
komma redan i fsv.3, dock icke -- så vitt jag kunnat finna, 
— från DB. 

Perf. part, ock sup. av komma bevarar u-vokalen i Folkärna 
ock Vb, Hunn, -e 'kommit', samt i By i sammansatta perf. 
part., t. ex. etuktitmin 'ankommen', men har eljest förallmänligat 
infinitivvokalen, kam Öb, kim Vb. Likaså bevaras u i siftv-t 
'sovit' i Grangärde ock Ludvika, eljest heter det efter inf. 
såvi allm. utom sove Fo. Denna övergång har tydligen skett 
först i nyare tid. Ännu i bröllopsdikt från Tuna 1733 före-
kommer kummi. 

3. Tvåstaviga ord av typen it + 
a) I ord av typen t + u bevaras u-ljudet i regel i hela DB, 

t. ex. svaga fem. rtitdutnce 'röjningen (namn på äga)' SkBy, rtudut 
Dalm. erttemtn 'uthungrad, glupsk' Soll. 

2  Sv. dial. glupen 'glupsk' Vg. Sdm. (Rietz s. 199), östsv. 
glupin 'glupsk, snål', urspr. perf. part. till starka värbet DB ertsitpst 
v. ' gapa, sätta i sig' allm. ' 

3  A. Noreen, Altschw. Gr. § 529 s. 430. 
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Fa, bakut 'båge av vidjor att bära hö i' ESväTu, sms. skår-, 
skårbirkzu 'skarbåge' Vb, ft/kuk, fhugia 'fluga', stfygut, -a, 
stzuguk 'stuga', tiktu, -a, ttugut 'dragring på skaklar o. släde, 
förr av hopsnodda vidjor, nu av järn', 12i42U, -6G 'lucka' allm., 
spriab« 'spricka' ESvä, Kuhn, -a 'buckla, bulnad' allm., smiuktu, 
-a, smict"ha 'smula', sl?,c_ kut, -a, sztekut 'skosula', sms. niesbiliku -a 
'näsborre' SuViTuSäSkHuHeGraNb, neesbrikruk, -Nuna, -a ESvä 
SvaViHeNoGarpBySb, fikna, -a, futrut 'kärnvirke i tall', skiartu, 

skzuria 'skåra' allm., reeecensbicrut, 'rägnskur', Now, -a, 
biasuc 'halmbädd, grop i hö, dålig bädd', gniatut, gniatta, -a 
'smula', kb.igvitt, kkittvzu 'grovkluven stock, kluvet stycke 
av t. ex. frukt'; likaså hiygtu, Inicvut, &huk n. 'huvud' ock 
/944.guk räkn. 'tjugo' allm. 

b) I vissa fall förekommer dock a-ljud i ord av denna typ 
genom analogi med besläktade ord med ljudlagsenligt a: 

1) I några svaga fem., särskilt instrumentala ock resultativa 
konkreter, förekommer a-ljud i anslutning till motsvarande 
värb, sålunda: 

tri(d)zu, f. 'spinnrocks- 1. vävstolstrampa' Falu doms. ile 
NoLu—Sb liksom Ida tråda, -v v. 'trampa' Falu o. ile doms. 
Vb (men triuduc GryFo, triaut Gra), 

skösgruc f. 'skosula' Su, -a Nb liksom Sik?? v. 'sula' ESvä 
sådrut, sudrya allm.), 
kåra f. 'avtäljd flisa' Nb, kåra SäHe liksom kåra, kåra v. 

'tälja oskickligt' allm. (utom Fo), 
brida f. 'redskap att bråka linet med' NbSb liksom brida v. 

'bråka lin' NbSb ock mask. bråte ds. Sb. 
I alla dessa fall kännes värbet, som betecknar värksamheten, 

såsom stamord ock substantivet såsom avledning därtill. Om 
liknande analogisk ombildning av svaga fem, med stamvokalen 
i se ovan s. 188. 

Substantivet 'fingerborg' har i större delen av DB a-ljud: 
figebirra m. 1. f. ViATu Ha doms., -birrv, ESväGraNbSb, 
motsvarande ä. sv. fingerbora (Serenius 1741, Lind 1749)1, 
möjligen associerat med värbet båra, bra 'borra (att borra in 

F. Tamm, Några fall av ordblandning eller ombildning genom 
association (Språk och Stil II) s. 217. 
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nålen med)'. I Garpenberg ock Folkare härad heter det fitz- 
biltrui -bt'aruc Fo med samma andra smsled som i 
nepsbliena,• -bzikrut (se ovan). 

Maskulinet hinuag 'honung' TuSkHeByGraLu, 1-ufaviag allm. 
har a-ljud eller genom riksspråkspåvärkan å-ljud i hela DB, 
emedan det kommer av fsv. honagher, vars ändelse på grund 
av sin ovanlighet sedermera utbytts mot ändelsen -ung. 

2) Adjektiv på -u(g), avledda av substantiv ock värb, upp-
visa starnordets vokal i hela DB, t. ex. /Mc 'luddig' Sb, mi(d)za(g), 
miclia 'moddig' Falu o. Ile doms. By, trikeu(g} 'tråkig', tut(g) 
'tålig' allm. (utom Fo), knirpa 'knåpig, flitig men långsam' 
SäHulle, bisia(g), bi.sta 'skräpig', fkidia(g), fkbtzu 'flottig' allm. 
(utom Fo), stittiag 'stammande' E. Samma regel gäller även 
för adjektiv med stamvokalen se ovan s. 191. 

4. Ord med il framför kons. +1, n, r. 

a) Framför d ock v har ii i regel övergått till a-ljud i hela 
DB (utom Fo), t. ex. 

framför d: bkidra, -n, bk8cfra f. 'bubbla', v. 'bubbla, spela 
(om orre o. tjäder), prata fort o. otydligt, prata smörja, skvallra, 
träta', bkider, bkidcer etc. n. 'skvaller' samtl. (former med u 
nedan), gkidra, gkedra v. 'porla (om vatten), spela (om orre o. 
tjäder), tala otydligt', gkhdcer, gkielcer etc. n. 'snöslask, sluddrigt 
tal' samtl., lirv 1  v. 'brinna med fladdrande låga' E, mådar m. 
'modd' Hu, Vidra, 2,18dra v. 'sluddra' samtl.; 

U-ljudet kvarstår sporadiskt i bk*dra f. o. v. ViATu, bhadra 
GuBy vid sidan av s-former i samma socknar (se ovan). Hela 
DB har u-ljud i fhitelcer etc. (fhivicer Fo) n. 'ngt uppöst (t. ex. 
vispad grädde), grannlåt (f. ex. spetsar)', friadra, firiadra v. 
'pösa upp (t. ex. om  deg), flamma till (om hastigt uppflam-
mande eld)', fdruc(g), fhadruk adj. 'uppöst, fladdrande, lurvig 
(om rimfrostbeklädda träd)' allm. IT-ljudets bevarande i dessa 
ord beror sannolikt därpå, att de äro ljudmålande ord i av-
ljudsförhållande till bkndra, fkidra, -a-. Möjligen är fludra 

1  Jämtl. litclar 'låga, flamma' Åre (H. Geijers ordsaml. ULMA). 
15 Envall. D alabergslag svullet. 



226 ENVALL, DALABERGSLAGSMÅLET 

lånat från Ity. fluddern.  'flagre, vimse om', ehuru det i kvanti-
tativt avseende anslutit sig till de kortstaviga orden. 

framför v: knåvka v. 'arbeta småfärdigt', dyka v. 'dra om-
kring, ställa till oreda' Nb, råvka Sälle, rdvak n. 'sådant som 
ligger huller om buller' Nb, rim& Sälle, skdrnek, skfivca. etc. 
f. 'skovel', skåvka, skåvka v. 'skovla' allm. (utom skorna., skova 
Fo), skrivakis m. 'tunn isskorpa på vatten ovanpå is' TuNb, 
skrivkta(g), skf-gata adj. 'skrovlig' allm. (utom Fo), snåvkv v. 
'gå o. drumla' Gra, snåvka, snåvka v. 'tala i näsan' lleLu, 
tåvkv v. 'fumla', tivkia adj. 'tafatt, klen att arbeta I. gå' Gra. 

b) Framför g bevaras u-ljudet i norra DB, men övergår 
eljest i regel till a (utom i Fo ock i vissa fall även angrän-
sande socknar, där a övergått till å-ljud), t. ex. 

biy02, -a f. 'buckla' ESväSva: ski2rbågka m. (pl. -tar) 'skar-
båge' Si, 

biagnv v. 'böja sig, slå sig (om trä)' ESvä: bågna Tu, bågna, 
-n ViHulleGraSb, -a- By, 

fujgca, -sk m. 'fågel' Falu n:a tlag ToTu: fdgcek, Nek, -ak 
(f6gcek Fo) övr., 

tiagkal v. 'gå ostadigt, ej kunna stå för sig själv' Garp: 
tight, tigka, -v v. 'göra tuggrörelser, ha svårt för att tugga 1. 
tala' ViAlleGarpByGra, 

smiannv v. 'magra, minska (om svullnad), smalna (om garn)' 
E 2: smålsna Sk, smigna lie, smetena HeGarp, 

sykcek, -sk n. 'sovel' E—F: sdgyek, sfigeek, -ak (sögek Fo) övr., 
sfitgkv v. 'hushålla (särskilt med sovel)' ESvä : sight, sight F 
TullulleGryMa. 

Endast u-ljud i hela DB ha hit(ce)n adj. 'lugn', kunna v. 
'lugna allm., Uttigna, -12 v. 'avråda' AlleGarpGraNb, fily(ce)n 
in. 'ugn' allm. samt tiga, utgka f. 'uggla' allm. (utom kkv, -a 
ESväSvaSu, se 'sk). 

Endast 0-(ä.-)former ha belagts av tirena, -v v. 'töjas, mista sin 

i No. jugla 'gaa vrikkende' 1. 'sladre'. Rörande bet. 'ha svårt 
för att tugga 1. tala' jfr avljudsformen no. jagla 'tygge moisomt'. 
Ordet är väl närmast av imitativ karakter liksom andra bildningar 
på ju-, no. jumla, jungla m. fl. med sistnämnda betydelse. 

2  Former med o av u anföras ovan s. 37. 
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elasticitet' Vi Falu s:a tlag Ile doms. Vb, Mena Garp. Norra 
DB, som i denna typ längst bevarar u, har i detta ord y-ljud 
(se ovan s. 47), men i angränsande dalmålsområde finnes 
bly» Ga. 

Inom denna grupp intaga orden på -ugn en särställning 
därigenom, att de blevo långstaviga vid assimilationen av gn 
till lin, varom närmare i kap. V g. Tidigast skedde detta i 
enstaviga ord — därför bevaras u i hela DB i /ugn, varav 
hinna, ock ugn — senare i tvåstaviga, som därför i största 
delen av DB deltagit i öppningen av ti till a-ljud eller därur 
uppkommet å-ljud. Bortsett från enstaviga ord på nn är för-
delningen av u i norr ock a i övriga DB tydlig, även om 
gränsen något växlar i olika ord. Som typexempel kan fågel 
anses med u i Falu n:a tlag samt närmaste socknar, Torsång 
ock Tuna, men a i övriga DB. Att u tämligen sent före-
kommit i hela Falu s:a tlag, framgår av sms. btftiegcek m. 'per-
son som är tidigt uppe', men firgyek Gu. Förekomsten av u i 
norra delen av Öb, men a i övriga DB kan jämföras med för-
hållandet i dalmål, där u är regel i Öd, medan Vd i stor ut-
sträckning har a i hithörande ord. Norra DB sammanhänger 
i detta avseende även med Gästrikland ock norra Uppland.' 

Varför kvarstår då u i norra DB framför g, men icke framför 
d, v + 1, n, r? Förklaringen är sannolikt att söka i tidigare 
kvantitetsförhållanden. 1 vissa trakter har vokalen i hithörande 
ord förlängts i samband med gh-bortfall. Såväl i ÖVd 2  SOM 
i östsvenska dialekter 3, t. ex. Vörå, heter det fille 'fågel'. Huru-
vida dylikt gh-bortfall en gång skett även i mellanliggande 
område, är här varken möjligt eller behövligt att avgöra. Vi 
kunna nöja oss med att konstatera, att vokalen förlängts förr 
framför g än framför d ock v. Jfr att OvSi har vokalförläng-
ning i ffigälf, men bevarad kortstavighet i såväl girtIaer som 
skrävä,lr.2  Denna tendens till tidigare förlängning av vokalen 
framför g än framför d ock v har i fråga om enstaviga ord 
på I påvisats ovan s. 74. Sannolikt beror då även den om- 

1  Se Hesselman, I och Y s. 147. 2  Levander I s. 162. 
3  Om denna företeelse se Hesselman, Stavelseförlängning och 

vokalkvalitet s. 37 f. 
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ständigheten, att u framför g + 1, n, r bevarats i norra DB, 
men övergått till a i övriga DB, därpå, att vokalen tidigt 
förlängts i norra DB, vilket även överensstämmer med kvan-
titetsutvecklingen i övrigt. Möjligen kan man även i växlande 
vokalkvalitet hos en- ock tvåstaviga ord av samma stam, t. ex. 
slägcsk men sight F, se en avspegling av den förut behand-
lade skillnaden i kvantitetsutvecklingen av en- ock tvåstaviga 
ord, se ovan s. 108. Att uggla bevarar u-ljudet i hela DB, 
beror på vokalens uddljudsställning (jfr ovan s. 195), kanske 
även på riksspråksinflytande. 

c) Framför k, p, t ock s förekomma både u ock a. 
Hela DB har u i stisupira v. 'snava, snubbla' allm., gnittslv v. 

'svagt gnägga' EGra, pitts/a 1  v. 'söla' Vi, ptit.2,1-eim 'sköta om 
(barn 1. sjuk)' HeGra, gniutra v. 'svagt gnägga, småskratta' 
allm. Hit höra sannolikt även kittlawt 2  v. 'trolla, laga behän-
digt', kdtkof n. 'trolleri, tidsödande arbete' allm., rialcka 3  v. 
'rickla sönder, ruska på ostadig möbel', rittlaritt adj. 'ostadig 
(om möbel)' HulleGarpGraLu, nacars etc. n. 'kyffe' allm. 

Övervägande u jämte enstaka 8-former ha pådra, -v, piatra 
v. 'puttra, vara surmulen, ge bannor' ETuHuHe: para, -v ds. 
ByGra, pitrv 'trassla till' ESvä; påttritt(g) adj. 'på dåligt humör' 
ESvällu: pitrutg 'tilltrasslad (om garn), på dåligt humör' E, 
vitnat n. 'surt, fuktigt' ToGarp; ritttna v. 'ruttna' allm.: ritnv 
ESvä. 

Endast 8-former ha 2likna v. 'slockna' allm. (utom Fo), dripht 
v. 'droppa (från taket), läcka droppe efter droppe', gripka 4  
f. 'liten grop (t. ex. på väg) Fo, pl. gripur By, grirpcsk 5  n. 
koll. 'smågropighet (på väg)' ViTuGarpVb, -e-, -e- ATuLuNb, 

- 1  Se ovan s. 108 not 1. 
2  Östsv. käkälr 'trolla' (Hultman, De östsv. dial. s. 244), no. kukla 

'ave signekunster', fvn. kukl n., som enl. Torp (s. 334) är lån från 
mlty. kökelen, men dock anslutit sig till de kortstaviga 1-orden. 

3  No. rukl n. 'noget daarlig sammenhaangende og faldefrdigt', 
jfr no. rugla v. 'valde, rystes, ligge ustot' (Torp s. 548 o. 547) i av-
ljudsförhållande till rikla, rigla, se ovan s. 197. 

4  No. grupla f. 'kul, huulning, f. ex. i en vei' (Aasen s. 248). 
5  NUV. gropäl n. kon. 'grus, stenblandad sand' (Vendell s. 291). 
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grput t  adj. n. 'smågropigt' ViAByGra, grbiAutt Lu, rJla 
v. 'rossla, hosta upp' SvaHulleGryNb, -o- By, Vik m. 'botten', 
bitna v. 'bottna' allm. (utom -o- Fo), kkitrv, k4itra v. 'klottra' 
EFViTulleGraLu, pUtra, p?ritra, -12 v. 'arbeta med ngt smått 
o. besvärligt, skriva dåligt, tala slarvigt' ViTuGuSkHuHeNo 
Gra, para v. 'prata mycket' Garp, part? Gra. 

Ovan (s. 113) har framhållits, att konsonanterna k, p, t ock 
i denna typ i regel förlängts tidigt. Framför sålunda för-

längd konsonant kvarstår u i regel liksom i långstaviga ord. 
Undantag utgöra ord på tonlös konsonant + n, vilka bevarat 
kortstavigheten längre än de övriga ock därför deltagit i 
öppnandet av ii till 8. Så förklaras 8-ljudet .i Vikna, 
bitna. Att u-vokalen dock i största delen av DB kvarstår i 
rtittna beror på invärkan från adjektivet riatin. Jfr att på 
samma sätt det inkoativa värbet vint bevarat i-ljudet — i mot-
sats till övriga n-ord -- genom analogi med adjektivet vinn 
(ovan s. 198). De flästa övriga undantagen utgöras av sådana 
ord, i vilka vokalen föregås av 1e eller r, vilka invärkat öpp-
nande på ii liksom i långstaviga ord.2  I återstående ord med 
8-ljud, pitrv, pitrv, beror 8-ljudet troligen därpå, att tidig 
konsonantförlängning icke inträtt i dem, utan att vokalen för-
längts även framför tonlös kons. + 1, r (se ovan s. 108) ock i 
samband därmed deltagit i öppnandet av ii till e. Formen 
piatrn vid sidan av pitrv i Enviken ock Svärdsjö har väl in-
kommit från de delar av DB, som regelbundet förlängt kon-
sonanten. På grund av dessa kvantitetsväxlingar ha bland-
former uppstått å ena sidan med förlängt u, ptittra Tu, å andra 
sidan med kort a-ljud, para, -v ByGra, »ara Garp. Båda dessa 
ord äro för övrigt ljudmålande i avljudsförhållande till pattra, 
tjattra, vilket kan ha bidragit till oregelbundenheten i både 
kvantitativt ock kvalitativt avseende. 

I ett av ovanstående ord, gritpcd-, förekommer 6-ljud även 
utanför sydöstra Öb, sannolikt beroende på invärkan från plur 
av gröp, söm heter grhper griper etc. allm. 

1  Östsv. groplo(getr) etc. 'gropig, ojämn, stenig', no. gruplutt 
'hullet, uja3vn' (Aasen s. 248). 

2  Jfr förhållandet i Älvdalsmålet enl. 'Levander 1 s. 291 not 41. 
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II. Långstaviga ord. 
1. Bevarat u=ljud. 

Framför de flästa konsonantförbindelser (utom k- ock r-för-
bindelser, se 2 a nedan s. 232, samt kk, se 2 c nedan s. 240) 
bevaras ii i regel i hela DB. I vissa fall har dock ii framför 
samma konsonantförbindelser övergått till a-ljud (se 2 b nedan 
s. 235). Ex. 

framför bb: bwbg v. 'bära barn på ryggen, sitta på ryggen 
(om barn)', blabka f., duibcek etc. adj., grtabka v., gtabe, -8 m., 
khab m. 'avsågad stockände, grovt vedträ', ktuba, -e m. 'hugg-
kubbe' allm., /ukbut adj. 'lummig' Gra—Nb, skrukb m. allm., 
skrtubka, -v f. 'grov ullkarda', v. 'grovkarda eallr TuHuHeByVb, 
snut. adj. 'kort' 0-ra, sttub m. 'vadderad underkjol' ToGuSä 
Sklle, stab m. 'litet jord- 1. skogsskifte' E, 'den siste av täv-
lande' HuBy; 

framför dd: bada, m. 'kudde' allm., kkiaduct adj. n. 
'kladdigt (om snö)' Tu, hud m. allm., bitd-d v. 'fastna vid (om 
snö)' ToTuHeGra, studutt adj. n. 'moddigt (om snö)' Gra, badat 
adj. 'dum, tafatt, som har svårt att röra sig' HeGarpByVb, 
tad m. 'udd, udde' Öb, lada, m. 'udde' ByVb; 

framför f-förbindelser: bzuf in. 'knuff', bila v. 'knuffa, 
stöta', tictia v., kafere etc. m., skraj' m. 'koffert' allm., drukf 
m. 'drummel, stöt, knuff' SkByGra, driufut adj.' tjock, klum-
pig' LuNb, femliv adj. 'förlägen' E, giufsa v. 'springa klum-
pigt, hoppa tungt' ByGry, khsufsta(g) adj.. 'klumpig (att gå)' 
ElleGarpGra, ki ,fsa, -n v. 'springa klumpigt' HeGra, mtsufsa v. 
'arbeta' Lu, ståta m. 'drumlig person' He, siufsiu adj. 
(om väglag), våt (om hö)' HeGarpBy, triala m. 'halvstor pojke' 
Hu, tatfz/ m. ds. TulleGarpGra, tuts m. 'tofs' GuHeGarpFo 
GryGra; 

framför gg: &ag n., duna v., huga v., mu% m. 'dricksmugg' 
allm., miitg(ar) m. 'inbunden, ordkarg person' FTuNb, phug 
m., sktaga, -ce m., stuga f. 'so, stor hyvel', huga f. o. v. allm.; 

framför 1-förbindelser: Vula, m., budt m., bibita 
v., dråsa v. 'skaka', fm adj., gud n., hfultug, hchj m. 
'hulling', ktider etc. m. 'rund boll, liten hög', kåda, -ce m. 
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'kulle', kåda f., kfulut(g) adj. 'hornlös (om boskap)' allm., låtla f.o.v. 
'vagga' allm. (utom ESvä), mut/ f., putls m. 'stör att skrämma 
in fisk i näten med', pådsa v. 'vada, skrämma fisk med puls-
stör' allm., nu l m. 'rulle' E—Sva, råda, -ce m. ds. övr., sktul f. 
'skuld', skåda, -ce m. 'höskulle, läktare', såda v. 'slaska ner', 
stsultin adj. 'hungrig', tu / m. 'liten gran- 1. tallbuske' allm., 
Utav f. o. v. 'vagga' ESvä, tiaita f. 'liten flicka', ud f. allm.; 

framför ni-förbindelser: dum adj. 'dum, dövstum', 
clåtm(b)ce m. 'dövstum', dil,ortpa v. 'stampa hårt, dåna, dunsa', 
glima f., dumpa v., gåtmsce in., hma, -ce m. 'humle', khump 
m., kklamput adj., liumputr f. pl. 'lumpor', &timra f. 'num-
mersiffra' allm., Anton_ p m. 'strumpa' ESvä, striumpa f. ds. 
övr., stutmp m. 'stump' allm., stiumpka v. 'snubbla' Gry, saumpkut 
adj. 'benägen att snava' HeGarpGra, sump in., tima, -ce m. 
'tumme' allm., Mona v. 'rulla sig (om hästar)' TuBy; 

framför n-förbindelser: briunt sup. 'brunnit', butnt m. 
allm., driunta v. 'vara berusad' ile, ftund m. 'aning, begrepp' 
HuEle, f9'xm(d)ra v. 'tänka' allm., ficmta adj. 'begåvad, utrustad' 
ile, hum ni. 'hund', &sunt sup. 'hunnit', histtu(d)ra räkn. '100' 
allm., hittritn v. 'snoka reda på, samla ihop' Gra, ilgrtiol(d) 
'misstanke' ile doms. Vb, kktuns m., hund m. allm., hicna, -v f. 
'bändstång' ESvälluByNb, låda f. 'blomstånd' Lu, riaBg sup. 
'runnit', spfunt sup. 'spunnit' allm., såtnda v. 'kretsa i luften, 
sväva' GarpFoGryMa, åma adv. 'undan', Mya, Mnda v. 'unna', 
tån(d)cer etc. prep. 'under' allm.; 

framför n-ljud: butgk m. 'bunke', dika v. 'slå' allm., 
fiåtga f. 'stycke' Nb, håtgrut(g) adj., bug m., /tiga f., lika v., 
rågka v. 'röra på ngt, röra sig', 2,låtga f. o. v., fia v., 

* Neka v., tåga f., tuek etc. n. 'måne', mg adj., &flyt etc. m. 
'unge' allm.; 

framför pp: hmv n. 'hopp', Itåtea f. 'skidstup', v. 'hoppa', 
ktup m. 'kopp, litet träkärl', ktitvz,c'erg, icerv m. 'spindel med stor 
bakkropp', Huva v. 'suga blod ur ngn kroppsdel medelst kopp-
horn', kisuptur f. pl. 'smittkoppor, vakcinationskoppor' allm., 
&sava f. 'av läns sammanhållet mindretal timmer' ViTo, huv 
m.  'tupp' Öb, tittpce Vb, tåtziza f. 'blomma' allm.; 

I No. suppa soppa 'hop av tommer paa vandet' (Torp s. 683). 
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framför s-förbindelser (sk, ss, st): diusha f. 'svagt 
rägn' Si, v. 'rägnstänka' FSiHuByNb, diuskzut adj. 'disigt' 
HuByFo, futsk m. 'murken ved' Gu, fi'aftn adj. 'murken' 
A, fins/in ds. Gu, hku y. 'frysa, vara rädd' Lu, hisuskut(g) 
adj. 'frusen, kulen, rädd', 0.1:aska v. 'plaska', nick n. 'blåst, 
oväder', riltska v. 'skaka', .2,1uqk m. 'en som slarvar med ar-
betet, smutsig, trasig individ', .2,11,4ska v. 'fuska med arbetet, 
Smutsa ner', bzus m. 'tuggbuss, god vän' allm., biusa, -v v. 
'knuffa, sitta på ryggen, bära (barn) på ryggen' E—Sk, biu,sui(g) 
adj. 'tjock, grov' allm., blitstk'fr, -stsr m. 'järnspett' Falu doms. 
Ho, puts m. 'vattenpöl' allm., skriusa f. 'skråma', v. 'skrubba' 
SiNb, tius m. 'lapp över sår, sockerfylld lapp, använd som 
napp', luce m., must f. 'must' allm.; 

framför tt: bud m. 'mindre bykkar', eråda v. 'titta fram, 
sippra fram', pHutst v. 'smattra' allm., skrutt m. 'fan' LuNb, 
skutt n. 'språng', 8/data v. 'springa med stora steg', skida v. 
'stöta, knuffa' allm., sita, -v y. 'kasta, slunga' FHeGarpGra 
Nb, trisutzu(g) adj. 'trumpen', tider etc. m. allm. 

2. Övergång till 8. (å-, ö-)1jud. 
a) Framför k- ock r-förbindelser (utom rdh, rn, rt, se 

avd. 3 nedan s. 243) har i i regel öppnats till s-ljud i hela 
DB (mom. 1) utom i Folkärna, som i regel har öppet å-ljud 
(mom. 2). Endast undantagsvis bevaras u-ljudet (mom. 3). 

1) Övergång till a-ljud föreligger: 
framför 1 -förbindelser, t. ex. bizcist, -d-, -e rn. 

samtl., bikk-sce2  y. 'slå sig (om trä)' Svä, bikkut adj. 'svälld (om 
trä)' Gra, f8bic n. 'folk', hdi na. 'holk, armmudd, järnring var-
med lien fästes vid orvet' samtl., drkka 3  v. 'tugga utan att kunna 
svälja, ha svårt 'att få fram Vad man vill säga' GarpBySb, 

1  Jfr no. fuskegras 'visnet gram'. Sannolikt i avijudsförhållande 
till fssk ds., vartill fiskut adj. 'murken' Gra., motsv. fvn. fauskr, 
no. fausk 'trosket trw', elaka. fusk ÖVd (Levander I s. 206). 

2  Jfr no. bulk 'bugle', sv. dial. bullk 'buckla' Gotl. (Rietz s. 64). 
3  Jfr jugla med samma betydelse ovan s. 226 ock där anförda 

imitativa värb på ju-. 
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ed-ma v. 'väsnas', hidrma, -ce m. 'holme' samtl., skihncerce m. 
'en som är duktig att riva åt sig' Vi, skm adj. 'duktig, styv' 
GarpVb, man, man n. 'moln', stikpa, -ce m. 'stolpe' samtl., 
becer, bister-  etc. n. 'bolster' Falu doms. ile, clak adj. 
'liknöjd' By, tal, ist m. 'tolft', gskv n. 'golv' samtl., h(dmsr n. 
'stenbunden mark' ESvä, ssk f. 'solv', takv räkn. 'tolv' samtl., 
ikvv, -a v. 'föra oljud' ESväHeSb; 

framför r-förbindelser, t. ex. birga v. 'ta på kredit' samtl., 
dårga, -v v. 'kälta, bråka' EATuSkElu, karg m. 'korg', sarg f. 'sorg', 
targ n. 'torg' samtl., årga v. 'tala högt, kälta' ile doms., årpar 
f. pl. 'kyrkorgel', firka v. 'förmana', hårka v. 'orka' samtl., park 
n. 'avfall i vedboden' A, 2,1irkv v. 'fnysa hörbart' Gra, stirkna 
v. 'stelna (t. ex. om  flott), storkna', sark m. 'sork', n. 'småkol, 
avfall i vedboden' 2, sårka v. 'ta reda på småkol vid utrivning av 
mila' 2  samtl., f. 'smutsskydd kring hjulaxel' HeBy, tårka f. o. v. 
'torka', hirlv v. 'rossla' E, knila, -1- f. 'hyvelspån, hårlock' samtl. 
(utom ESvä, där det heter knilrv), v. 'knollra' HulleBy, kårla 
f. ds. Tu, påla, -1- f. 'vattenblåsa', v. 'stiga upp luftblåsor ur 
vattnet, porla' samtl., snåla f. 'knut på tråden' Tu, sal, -1 n. 
'sorl', sila, -1- v. 'sorla' samtl., dårma, -v v. 'träta o. svära' SkHe 
NoGarpGraNb, firma, -v f. 'blästerrör i smedja 1. masugn' ile 
GraNb, Orma v. 'bolma o. röka, vara elak, tala bråkigt högt', 
stam m. 'storm', stårma v. 'storma', arm m. 'orm', karp m. 'korp', 
skårpa f. 'skorpa', sirpa f. 'blött sönderhackad halm, uppblan-
dad med mjöl', torp n. 'torp' samtl., bive, -8 m. 'kardborre, 
kort tjock tall, envis karl' samtl., gine m. 'bagge' Gra, knåra, -n 
v. 'spinna (om katt)' ViTu ile doms. GryGra, kirce m. 'asp-
blomhänge, gumse' SuSälle, måra v. 'morra', nsr adv. 'norr', 
skira v. 'skorra' samtl., snira f. 'snurra', v. 'snurra, vara 
vresig', bre m. 'orre', bta, -st-, -ce m. 'borste', v. 'borsta', N, 
-s m. 'fors', ha, v. 'skratta', kaj, -s n. 'kors' samtl., skka 
f. 'stycke' Nb, kny m. 'korv' samtl., /*va, -v v. 'karva' To 
TulleGarpGra, sksrv m. 'skorv, hudutslag', tarv m. 'torv', tima 
y. 'torva, liten flicka', (h)sv 1. irue n. 'lieskaft' samtl. 

1  No slurka 'slurks, supe i sig'. 
2  Jfr surka v. 'orena, nedsmutsa' Vg. (Rietz s. 559). 
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Folkärna har i regel öppet å-ljud (lmalf. o) framför k-
ock r-förbindelser som motsvarighet till 8-ljudet i övriga DB, 
t. ex. ba  m. 'böld', fckk n., Wma m., bör& v. 'bulna', mon 
n., stikp-ct m., gav n., sokv f., korg m., torg n., förka v. 'för-
mana', hörka v., kork m., pöla f. o. v., söla v., korp m., skörpa 
f., torp n., knöra v., möra v., nor adv., örce m., tor adj., korv m. 

Som ovan framhållits ifråga om de kortstaviga orden, re-
presenterar detta å-ljud_ i Folkärna en yngre utveckling ur 
det öppna 8-ljudet. I enstaka genuina dialektord har a-ljudet 
bevarats även i Folkärna ock sammanfallit med målets ö-ljud, 
t. ex. 16?-ka v. 'ha svårt för att tugga', sork n. 'småkol', sbrka 
v. 'ta reda på småkol vid utrivning av mila'. 

Undantagsvis bevaras u alternativt eller ensamrådande i 
några hithörande ord: 

framför 1e-förbinde1ser: &stola v. 'bulna' allm., hiakpin adj. 
'jälpt' HeGraLu, sic vin adj. 'darrhänt' Vb, stisak_pi sup. 'stjälpt' 
HeGarpGraMa; 

Värbet Nota har endast alternativt u-ljud — vid sidan av 
båta, Urta — genom analogi med adj. Inhhn, se ovan s. 223. 
De övriga äro urspr. perf. part. o. sup. av värb, tillhörande 
III:e starka konj., ock bevara u i analogi med övriga perf. 
part. o. sup. av denna avljudsklass (ex. ovan s. 231). 

framför r-förbindelser: bucrk m. 'burk', kucrk m. 'kork', 
Harka v. tr. 'korka', intr. 'förlora kraften' allm., lirka. f. 'hätta' 
HeNb, harma v. 'larma' Sb, knarp n. 'brosk' GraNbSb, dåra 
v. 'susa (i öronen)' Sä, håra v., kåra f. 'finka, arrest', v. 'pipa 
(i magen)' allm., sitar « stårce m. 'tvärvigg, envis dumbom' 
allm., ståra, -v v. 'vara på dåligt humör' GraSb, ståtruc(g) 
adj. 'dum, envis' allm., siar n., såra v., hårml m. 'örfil, liten 
pojke' allm. (-8- Gra), lårvia adj. 'lurvig' TuHuFoLu (-8- ESvä 
HuByNb), siarva m. 'örfil, liten pojke' Nb, tårvzi m. ds. HeNb 
(-8- FGarpGra). 

Några av dessa, åtminstone burk, hurra ock subst. kurra 
äro riksspråkslån. Ordet burk har sekundärt r, fsv. budhker. 
Påfallande är, att låneordet kork, fsv. korkabarker från ty. 
kork, holl. kurk, eng. cork, har u-ljud i DB liksom i dalmål i, 

1  Levander 1 s. 294 not 78 o. 79. 



ÄLDRE (ö) 235 

Uppland 1, Södermanland 2, -Västerbotten 3  m. fl. dialekter. Att 
antaga att det inlånats från holländskan, medan riksspråket upp-
tagit den tyska formen, är ju möjligt, men ej tilltalande. Kanske 
det är ett exempel på samma hyperuppsvenska tendens, som 
gör, att från tyskan inlånade långstaviga ord med kort e-ljud 
understundom i dialekten erhållit i-ljud 4, t. ex. kris kkis m. 
'krets, klase' ToGu. Bortsett från dessa äro alla u-orden ty-
piskt ljudhärmande ock ljudsymboliska ord, som liksom sådana 
i allmänhet gå sina egna vägar. I några av dem stödes u-ljudet 
av att de vid sin sida ha andra ord tillhörande avljudsserien 
i— a—u, t. ex. lurma : larma, durra : darra, sturra : stirra. 

b) Framför samma konsonantförbindelser, framför 
vilka i i regel bevaras som u-ljud, övergår det i vissa fall till 
a-ljud (mom. 1) i hela DB (utom Folkärna, mom. 2 ock 3), 
undantagsvis till ö-ljud (mom. 3). 

1) I följande fall förekommer a-ljud: 
framför bb i Vb i likhet med förhållandet i Vd 5  : drab m. 

'tjock järnspik utan huvud' GraSb (: drtub VilleGarpByGra), 
hiertab 6  m. 'torra grästorvor' Sb, kiraba, -v f. o. v. 'klubba', 
kralnit, -v f. 'krubba' Gra—Sb (-ut- Öb), stab m. 'rågstubb', stabst, 
-v m. 'stubbe' ByVb (-ut- Falu o. He doms.); 

Förr har även Enviken haft a-ljud i likhet med NeSi 5  ock 
Hälsingland (se kap. VI B), ännu bevarat i ett härm efter 
äldre språk: bort i skral) fis-a hivar pet en stabv 'borta i Skrubb 
(fäbodställe) finns det tunder (fnöske) på en stubbe'. Numera 
har Enviken blott skrutb, hånar, stilbv. 

framför dd: bra (-og m. 'spikbrodd, sädesbrodd', bricla 
(-6t-) v. 'slå i broddar' samtl.; 

framför f-förbindelser: nitfrv f. 'siffra, nummer' E 
(: nittfra, -v G-raSb), lyft' m. 1. f. 'lukt', liifta v. 'lukta' samtl. 
(utom -ut- HeNoGry), luft n. 'loft, svalgång' TuGuBy, rifa 8  V. 

1  Grip, Skuttungomålet s. 76. 2  T. Ericsson s. 104. 
3  Lindgren, Burträskmålet s. 80. 
4  Hesselman, I och Y s. 188. 5  Levander I s. 163. 
6  Jfr no. tubba f. 'tue'. 
7  Ä. nsv. lufta 'lukta', no. lufta ds. 
8  Lty. ruffen 'hastigt rycka' (Falk-Torp). 
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'roffa' Falu o. lie doms., rktla, -45 1  v. 'grymta (om svin)' lie 
Gra.rpGraNb, rifsa, -n v. 'rufsa', rifsm(g) adj. 'rufsig' E ile doms. 
Nb, -e- By; 

framför 11: tr81 (-e-) n. 'troll', trila (-e-) v. 'trolla' samtl.; 
framför m-förbindelser: brinna, -v v. 'brumma, väsnas' Ho 

GarpGra, demt a  adj. n. 'dovt (om ljud)' TuGu ile doms. NbSb, 
klinter 3  m. koll. 'klimp' E, r8m 4  m. 'fiskrom' ESväTuHulleNo 
Gra, rimpa f. 'rumpa' BySbMa (-ut- allm.), rigstirmens m. bf. 
'rågstubben' Gry, tråna, f. 'brotrumma' EATulle (-ut- allm.), 
v. 'slå till, gå hårt' SvaTuNoGarpNb (: trMma-tck Fo), tinzsuc 
adj. 'fumlig' GraMa, temt m. 'tomte' Sva, f. 'tomtplats' 
samtl.; 

framför n-förbindelser: Uren m. 'blund', bkinv v. 'blunda' 
ESvä, (: bk?'unda, -v ViATuHulleGraSb, bh:undra By), br8n (-e-) 

'brunn' samtl., bråda, -12 m. 'brunst, eldslåga' ViSäHeGra, 
brinda, -o-, -0-, v. 'vara brunstig, retfull' lie doms. ByGry 
GraNb, brinn? E, brindut adj. 'brunstig' HuGarp, brinutg E, gren 

'grund (i sjö)' E, adj. Gra (-ut- HeGarp), lc8nt m. 'kont' Tu 
SiGraSb (: kutnt ÖbSbMa), ren adj. 'frikostig, givmild' E 
(: nund 'rund' allm.), rkin sjön. 'Runn' Vi, råg}, ninstpbsy 
n. 'rundstycke' Öb, rensk, -o- adj. 'löpsk (om sugga, sto)' GraNb 

-ut- SuATuGuSb), spren(d), -0- n. 'sprund', sprincla, -0-, -n v. 
'täcka ett sprund (t. ex. på ölfat)' ESväSvaTuHuBy (-ut- 'Sälle), 
sten(d), -o- f. 'stund' samtl., sinn n. 'sund' ESväVi (-ut- Sb), sina, 
-e- adv. 'sunnan', t8n, -e- adj. 'tunn', rena, -o- f. >tunna' samtl.; 

framför pp i hela DB (utom Folkärna) i orden kn819 m. 
'knopp', krit) m. 'kropp', t8p m. 'bergs-, sockertopp' samtl. 

I andra ord förekommer a-ljud huvudsakligen i Fo hd (utom 
Folkärna, som har o) ock yngre Vb liksom i angränsande 

1  Till sv. dial. ruffa 'grymta' Kalm. Vg. (Rietz s. 541). 
2  Fsv. dumber 'stum, dov', fvn. dumbr. I bet. 'dum, stum' har 

DB endast u-ljud (se ovan s. 231), tydligen genom inflytande 
från rspr., som i sin tur lånat bet. 'dum' från tyskan. I bet. 
'stum' är ordet genuint, men påvärkat av bibelspråket. 

3  Sv. dial. klåmmer m. 'otymplig, tafatt människa' (Rietz s. 329). 
4  Ä. nsv. rumm Sehroderus 1639 (Hellquist s. 652). 
5  Sv. dial. stumm Og. (Rietz s. 689). 
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delar av Vd ock Västmanland: diva, -v v. 'doppa', f. 'bröd 
doppat i flott, kaffedopp' Vb (-w,- ÖbGraLuNb), gkivw f. 
'gupp i vinterväg' Garp (-ta- Tu), /ipa, -v f. 'loppa' ByGryVb 
(-tu- Falu o. He doms.), sls_p m. 'propp, stopp', stirva v. 'stoppa' 
By (-zu- övr.), ts_p m. 'trädtopp' TuVb (: twv Öb); 

framför s-förbindelser (sk, ss, st): brask n. 'brosk' TuHu 
By, brok By, brosk Gry (: brutg övr.), peeltåsk 2  ru. 'svart 
källgroda' Falu doms. GarpNb (-a- No), _prifsv y. 'prusta (om 
bock)' E, låda m. 1. f. 'vildråg' SuToGuHulle, mg, -0- m. 
'rost' FATuHuHeBy, rbsta, -v f. 'rost' EHu, v. 'rosta' Falu o. 
He doms., rkta, -o- v. 'rusta, ställa i ordning', rhst-sv, -o- v. 
'kläda sig, göra sig i ordning (till resa o. d.)' samtl., ristmg, 
-o- f. 'kostym' Öb; 

framför tt särskilt i Vb ock Folkare hd: svikt, -v v. 'spotta' 
EBySbMa (-tu- övr.), t8 m. 'tott av lin o. d.' TuByNb (-w-
HeNoBy). Hela eller större delen av DB har u-ljud i grienkirt 
m. 'grankott' GuVb, greenkiity f. VilleBy, igceb•kirt m. 'igelkott' 
samtl. (utom ,go?rktict ESvä), knyt m. 'knott' samtl. 

Liksom DB-målet i regel bevarar i ock Sir i långstaviga ord, 
så bevarar det ock i regel ii framför alla konsonantförbindel-
ser utom framför lr-, r- ock k-förbindelser (se nedan). Häri 
intar således DB-målet en typiskt uppsvensk ståndpunkt i 
motsats å ena sidan till sydliga ock västliga dialekter (t. ex. 
västgötska4, dalsländska5, värmländska 6, västerdalska7), å andra 
sidan nordliga (t. ex. Hälsingland, se kap. VI B, Medelpad 8), 
där äldre ii i stor utsträckning övergått till 8-(e-)ljud. Undan-
tagsvis förekomma även i DB exempel på u-ljud framför samma 
konsonantförbindelse; där u är regel. I vissa fall (framför 
bb, pp ock tt) lägger man märke till att 8-exemplen huvud-
sakligen förekomma i Vb, tydligen i geografiskt samband med 

1  Levander I s. 168. 2  Fsv. tusk. 
3  Ä. nsv. lusta. 
4  Sandström, 6 ock .6 i västgötadialekterna s. 11. 

E. Noreen, Ärtemarksmålet § 26 s. 88. 
6  Kallstenius, Värml. bärgslagsmålets ljudlära § 131 s. 144. 
7  Levander I s. 163 f. 
8  Bogren, Torpmålet s. 61 o. § 53 s. 72 f. 
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västsvenska förhållanden. Man kan också konstatera, att 
8-exempel i vissa fall (åtminstone framför bb ock nd) förr 
funnits i Enviken, tydligen sammanhängande med utveck-
lingen i Hälsingland. Övriga exempel kunna betraktas som 
utlöpare från dessa områden. Intressant är emellertid att se, 
i vilka fall 8-ljudet spritt sig till DB. Tydligt är, att över-
gången ej varit oberoende av fonetiska faktorer. I de flästa 
exemplen står 8-ljudet efter k ock r, vilka tydligen invärkat 
öppnande på ii liksom på I ock 3 r' , ehuru liksom i fråga om 
dessa vokaler endast sporadiskt. Förklaringen av 8-ljudet i 
andra fall än efter k ock r ligger kanske ej i lika öppen 
dager. Det förefaller dock — särskilt vid jämförelse med 
andra dialekter — som om även konsonanterna d, 1, n, s ock 
t haft en liknande öppnande invärkan på il. I dalmål har 
öppning av ii till a skett i större utsträckning framför d, 1, 
r, s, t än framför övriga konsonanter.' I vissa fall har även 
ställning efter dessa konsonanter värkat öppnande på ii, så-
lunda framför n-förbindelser ock pp.' En liknande tendens 
kan man konstatera i västsvenska dialekter, där vokalväxlingen 
framför fl-förbindelser vållat svårigheter att förklara. Således 
förekommer öppen vokal i Ärtemarksmålet efter d, 1, k, r ock 
e, i Sörbygden efter d, 1, le, n ock r ock i Skeemålet efter 1, 
k ock r.3  Även i DB har tydligen ej blott k ock r, utan 
även d, 1, n, s ock t på samma sätt medfört öppning av föl-
jande ii till a. Denna öppnande invärkan sammanhänger tro-
ligen därmed, att dessa konsonanter förr varit supradentala 
eller kakuminala liksom ännu på sina håll .i OVS1 4  ock i äldre 
DB, se kap. V. I annan ställning än efter dessa konsonanter 
är 8-ljudet mycket sällsynt, bland de ovan uppräknade exem-
plen endast i kant, spirta ock -kat. De kunna förklaras som 
målets substitution för riksspråkets å-ljud, en förklaring, som 
naturligtvis kan gälla även några av de förut diskuterade 
orden. Dylik substitution inträder även i främmande ord, 
som via riksspråket inlånats i målet, se nedan s. 250. 

Levander I s. 174. 2  Levander I s. 167 ock 168. 
3  E. Noreen, Ärtemarksmålet s. 120-123 ock där anförd litteratur. 
4  Levander II s. 2, 45 f., 59, 89, 93. 
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I Folkärna har det ur ii uppkomna 8-ljudet i vissa fall 
— särskilt framför labialerna b, f, p — vidare utvecklats till 
öppet å-ljud, t. ex. stoba m. 'stubbe', loft n., döpa v., knop m., 
krop m., löpa f., stöpa v., top m., brosk m., spbta v. 

I andra fall har Folkärna vanligt 5-lj ud', som även 
förekommer i övriga delar av Folkare hd (By, Grytnäs), undan-
iagsvis även i angränsande delar av Hedemora doms. (SkHe 
(arp) ock Vb, t. ex. brod 1  m. 'brodd' HeByFo, tro l n. 'troll', 
trbla v. 'trolla' ByFoSb, brknda v. 'vara brunstig' By, bron 
m. 'brunn' Fo hd, brons m. 'brunst', brknsen adj. 'brunstig' By, 
remstgye n. 'rundstycke' Fo, sönanver n. 'sunnanvind' ByFo, 
sprond n. 'sprund' By, stod f. 'stund' Garp Fo hd NbSb, ton 
adj. 'tunn' SkByFo, Hma f. 'tunna' Fo hd NbSb, brosk n. 
'brosk', rost m. 'rost' By, röst-se v. 'rusta sig', röstntg f. 
'kostym' NoByFoNbSb. Samma fördelning mellan s- ock 
ö-ljud ha även orden stinda m. 'söndag' ByFo (-8- FToGuSk 
Rulle) ock s6ndcer etc. adv. 'sönder' 2  ByFoNbSb (-8- övr.). 
Detta bekräftar Hesselmans antagande 3, att rspr. söndag, sön-
der härröra från former med ii, fsv. sunnodagher, sunder.4  

Exempel på övergång av ii till ö-ljud framför nu, ud före-
komma — såsom Hesselman påpekats — i Sdml., Nke, vä. 
Västm. ock ö. Värml. Företeelsen uppträder även sporadiskt 
i Västergötland 6  ock vä. Uppland.7  I DB förekommer den 
mäst i Folkärna ock By, men även i angränsande socknar. 

i I överensstämmelse med de flästa uppteckningarna användes 
här för hela området tecknet o. Uttalet kan dock växla mellan 
0, o ock o med övervikt för 0 i By. 

2  Betyder även '(i) sänder' SuNo. 3 1 och Y s. 190 f. 
4  Större utbredning har ö-ljudet i frost, 41-, -o- m. 1. f. 'frost' ViA 

TuSkHuBySb ( -a-  SäHeGraNbSb, -o- Fo), fråstn m. ds. E, som har 
slutet 5-ljud (-0-, -n-) icke blott i By utan i större delen av om-
rådet. Att förklara detta på samma sätt som de övriga ö-orden 
går tydligen ej. Sannolikt utgår det från eller har sammanfallit 
med en avljudsform, jfr fraust- Gotl. (Rietz s. 165) ock vad som 
ovan (s. 221) sagts om subst. frossa. 

5  A. a. s. 192 ock där anförd litteratur. 
6  Sandström, ö ock t i västgötadialekterna s. 13. 
7  Isaacsson, S. Fjärdhundralands folkmål s. 99. 
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Den uppträder icke blott framför nu, utan även framför d, 1, 
s ock t. Förekomsten av ö i dessa fall skulle kunna förklaras 
så, att dessa konsonanter, som i stor utsträckning bidragit till 
att ii i DB övergått till a-ljud (se ovan s. 238), i Folkärna 
medförde, att 8-ljudet i dessa ord kvarstod, även sedan det i 
större delen av ordförrådet övergått till öppet å-ljud, ock då 
associerades med målets ö-ljud. Från å-området spriddes det 
sedan till angränsande mål. Påfallande är emellertid, att å-ljud 
i Fo införts framför 1r- ock r-förbindelser, ock det icke blott 
i de fall, där å-ljudet har stöd av riksspråket, utan även i 
sådana ord som böna v. 'bulna', förka v. 'förmana'. Möjligt 
är därför, att ö-ljudet ej uppkommit på här skildrat sätt, utan 
att övergång till ö-ljud skett framför d, 1, n, s, t, medan 
a-ljudet ännu kvarlevde i Folkärna, att således ö ock 8 *före-
kommit vid sidan av varandra, såsom fallet nu är i t. ex. By. 
Då ö förekommer just framför de konsonanter, som en gång 
varit supradentala, är det möjligt, att övergången av a till ö 
skedde i samband med upphörandet av dessa konsonanters 
supradentala eller kakuminala karakter. Då övergång av 
till öppet å-ljud sedan skedde i Folkärna, drabbade denna ej 
de ord, där a redan övergått till ö-ljud. 

c) Framför kk har hela DB (utom Folkärna) u-ljud i åt-
skilliga ord (mom. 1), i andra å-ljud i större delen av området 
(mom. 2), i några ord u-ljud i hela DB (mom. 3). 

Hela DB (utom Folkärna) har a-ljud i bals m. 'bock', 
Nita v. 'bocka', rek m. 'rock', ske/c m. 'skock', stek ra. 'stock' 
&User etc. n. 'socker', tk8k m. 'flack' samtl., pirk n. 'pock', 
pirka' v. 'pocka', pHssani adj. 'pockande' EleByMa; likaså /98k 2  
adj. 'tjock' samtl. I Folkärna har 8-ljudet i dessa ord ut-
vecklats till öppet å-ljud, t. e. bok, böka, rok, stols, söker. 

Andra ord ha å-ljud i större delen av. DB, a-ljud endast 
sporadiskt, huvudsakligen i By ock Vb, undantagsvis även i 
E, sålunda clizka f. 'docka' allm., pkeika v. 'plocka' Falu donas. 

kNica 'kläcka', Ulka v. 'locka' allm., rukka, -v f. 'hake 
på spinnrocksvingen, toppknapp på slagans handval' GraNbSb, 

Ä. nsv. pucka, da. pukke. 2 Fsv. Diukker, no. tjukk. 
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skretka, -92 1  f. 'skrynkligt klädesplagg, näverstrut, mager ko' E 
SväSuHu, sak 2  m. 'fingertuta över sår' E, Mbar, -sr f. pl. 'snö-
sockor' EToTuHu; likaså det ur hölikin genom tidig vokalför-
kortning (se ovan s. 212) ock assimilation av lk till kk utveck-
lade gt/c8n, <en pron. 'vilken' allm. Men: demsdaa, kkålca By, 
aidscerce m. 'klockare' No, /asa By Nb, nika TuHuHeNb, nik-
sktin adj. 'luggsliten' E, pb•ika, -v G-raNb, neeveskrids m. 'näver-
skopa' Gra, skrifta, -v f. GuSäHe, v. 'skrynkla (stelt plagg)' GuGra 
Nb, vartill skrid_tht v. ds., skridshu adj. 'skrynklig' HuNb; likaså 
ilsen Gra. I dessa ord förekommer således 8 i samma område 
som framför bb, pp ock tt (se ovan s. 235) ock står tydligen i sam-
band med utvecklingen i västsvenska ock hälsingska dialekter. 

Framför förmjukat kk har Grangärde alternativt u-ljud i 
perf. part. ock sup. drilpi 'druckit', spri/k-t 'spruckit', men 
drfitki, drift/pi, s_priftki, sprialpi övr. Grangärde intar häri en 
övergångsställning till Vd, där ii övergått till a i alla supiner 
av III:e starka.3  

Hela DB bevarar u i pata(' etc. m. 'puckel', sinka v. 
'sucka' allm.; likaså framför kt: dittkttn adj. 'duktig', ftsuktcer 4  
etc. m. pl. 'konster, ofog', siakta 5  v. 'fåfängt åtrå' allm. 

Hur skola nu dessa olika vokalkvaliteter förklaras? De få 
u-orden äro typiska riksspråkslån: det genuina ordet för puckel 
är knutk, sticka är lånat från det religiösa språket, diuktin visar 
sig även genom ändelsen som län, fflicker ock &sukta äro in-
lånade från tyskan. 

Egendomligare är den stora utbredningen av å-ljudet i ~et 
m. fl. Att förklara också dessa former som riksspråkslån 
går tydligen ej, ty en del av dem äro rena dialektord eller 
mycket sällsynta i yngre riksspråk, ock kort å-ljud i äldre 
riksspråkslån substitueras i DB i regel med u-ljud. Det går 
icke häller att hänvisa till inflytande frän å-området (Folkäma), 
eftersom de förefintliga undantagen med u-ljud härröra just 
från närmast detta liggande socknar. I stort sett samma ord ha 

I No skrukka f. 'liten kurv av bark el. n:ever' <Torp s. 623). 
2  Fsv. sukker. 3  Levander 1 s. 164, 166-168. 
4  Ä. nsv. fukter från ty. 5  Från mlty. suehten 'sucka, åtrå'. 

16 E n v all. D alabergslagsmålet. 
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å-ljud även i Västergötland 1, Östergötland Öland 3, Dals- 
land 4, Värmland s, Södermanland 6  ock Uppland. Ser man 
DB-målet i samband med dalmålet, erhålles den sannolikaste 
förklaringen. I OvSi ha dessa ord europeiskt u-ljud, i Rätt- 
viksområdet ha de o-ljud, t. ex. dokko., plrokka„ kleokka, lokka, 
sokka, i de närmast DB belägna delarna av NeSi ha de lik-
som i DB å-ljud.s Sannolikt representera dessa tre områden 
tre perioder i dessa ords utveckling. En gång har DB liksom 
Rättviksområdet ersatt det europeiska ii-ljudet i dessa ord 
med.o-ljud. Detta kvarlever i några reliktord: måka v. 'mucka 
(gräl)' F, so k n. i uttrycket it e sok 9  'ej en smul' SväFSb; 
likaså framför ks: foks m. 'fux' Fo, koks n. 'blick, ansikte', 
kålssa i° v. 'titta', öksce, -8 m. 'oxe' allm. Bortsett från dessa 
räster har det korta o-ljudet framför kk öppnats till å.-ljud, 
lmalf. & ji, ej o, som i Folkärna ersätter äldre a-ljud. Exempel 
på utvecklingen u> o > å. finnes även bland de kortstaviga or-
den (se ovan s. 222). Jfr att även ursprungligt ö vid senare för-
kortning kan öppnas till å-ljud (se ovan s. 211). På samma sätt 
förklaras troligen it-ljudet även i övriga ovannämnda dialekter, 
i vilka o-ljud  sporadiskt förekommer framför k-förbindelser." 

1  Sandström, ö ock iii västgötadialekterna § 3 s. 20. 
2  Enligt meddelande av fil. dr F. Tyd6n. 
3  Lindroth, Ölands folkmål s. 431 f. 
4  E. Noreen, Ärtemarksmålets ljudlära s. 92. 
5  Kallstenius, Värml. bärgslagsmålets ljudlära § 144 s. 159. 
6  T. Ericsson, Södermanlands folkmål s. 102. 
7  T. ex. Fasternamålet har döka, khlsa, pkölc.a o. s. v. liksom 

framför pp ock tt: stöpa, spbta o. s. v. men eljest e (Tiselius s. 
67 o. 70). 

8  Levander I s. 164. Palm. slak Floda. 
j° Ä. nsv. kuxa. 
" I vissa trakter är detta å-ljud så slutet, att det närmar sig 

0-ljudet. I typordlistan från Torsång anmärker Rut Kjersen, att 
"å-ljuden ha här antingen tecknats o el. a men eg. närma sig 
båda i hög grad Q.  Tecknet o använt på grund av den oriktiga 
föreställningen (vid tiden för listans renskrivande), att bokstaven 0 
betecknade en vokal mellan a och o". 

12  Se A. Noreen, Vårt Språk III s. 244 jämte ovan nämnda av- 
handlingar. Sannolikt har framför kk utvecklats på samma sätt 
även i ÖKalix, där huvudmassan av hithörande ord ha å-ljud vid 
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I vissa dialekter däremot har ii aldrig slutits till o-ljud fram-
för kk, utan direkt övergått till 8-ljud, såsom fallet är i våra 
dagars Venjansmål, där äldre u-uttal nu ersättes med a genom 
påvärkan från Vd, som genomgående har a framför k-förbin-
delser. I vissa fall kan e även ha undanträngt äldre o-uttal 
genom inflytande från västliga dialekter eller genom substitu-
tion för riksspråkets å-ljud. Så är i DB säkert fallet med 
ordet bock, som har o-uttal såväl närmast västerut (NeSi) 
som österut (Gästrikland), men i nutida DB har 8-ljud. Huru-
vida 8-ljudet i övriga ord, som ha 8 i hela DB utom Pol-
kärna (mom. 1) eller blott i delar därav (mom. 2), utvecklats 
direkt ur äldre ii eller uppkommit som substitution för äldre 
o-uttal, är varken möjligt eller behövligt att i varje särskilt 
fall utreda. De representera i alla fall ej den genuina upp-
svenska utvecklingen, utan en utifrån kommande götisk no-
vation att jämföra med den, då IL-ljudet av äldre I undan-
tränges av e-ljud, medan å.-orden av äldre ii liksom ä-orden 
av äldre äro relikter av en tidigare uppsvensk utveckling. 

3. Slutning till 0-ljud. 
a) Framför ursprungligt rdh, rn ock rt har hela DB i 

regel slutet o-ljud, om ock enstaka undantag förekomma, t. ex. 
1) framför rdh: bit n. 'bord', g)?/- f. 'jord', ',åh& v. 'jorda, 

begrava', nöka adv. 'nordan', sms. nökavdr n. 'nordanvind', 
ok n. 'ord', skari n. koll. 'små flata stenflisor', SkÖka 2  v. 
'lägga stenflisor under grundsten, för att denna skall ligga 
jämnt' allm., spegla m. 'kunskap, vetskap' Nb, spo m. 1. n. 
'ryggfena' GarpFo, töka, -v 5 v. 'väga, töras' Falu doms. SäHeNo; 
sidan av enstaka relikter med äldre 0-ljud (C. Pihl, ÖKalixmålet 
s. 164). 

Sv. dial. skol n. 'stenskärva' Vbott., sms. små-skol n. ds. 
Uppl. Nke (Rietz s. 594). 

2  Fyn. skoraa, 'stotte', sv. dial. skola 'kila fast (med småsten)' 
allm. (Rietz s. 594). 

3  Fsv. spurdagher m., spordagh ack., med gh-bortfall i DB. 
4  Fsv. sporer m. 'svans, stjärt', sv. dial. spolr m. 'ryggfena' 

Sveal. (Rietz s. 659). 
5  Till fsv. pret. pordhe (av Dum, Dora) nybildad inf. efter I:a 

svaga konj., jfr da. turde inf. 
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Alternativt kvarstår u-ljudet i adjektiv, sammansatta med 
det gamla pe_rf. part. fsv. wurdhin, wordhin: gkes-, e/isydd-in 
'gles' Tulle, kkM2nic1tin 'sjuklig, ömtålig' ESälle, fleet/n/dt n. 
'i minsta laget' Nb, svigNnitki, -e n. 'kyligt' ASälleFo. Att 
u-ljudet.  bevarats i detta ord, beror på kategorisammanhållning 
med övriga perf. part. av III:e starka. Jfr ovan s. 234. 

framför m: hon, -n n. 'horn', k(29/, -n n. 'korn' allm.; 
likaså önd, -n-1  v. 'bli unket (om mjöl)' lie doms. Nb 
men dni Tu. Formen med å-ljud — som även föreligger 
i no. aarna, "vel av oren, orna" (Torp s. 12) — är ej lätt att 
förklara. Om o-vokalen en gång förkortats, kan den ha över-
gått till å-ljud (se ovan s. 211 o. nedan s. 245) 2, som sedan 
åter skulle ha förlängts. Men det är ej tilltalande att nödgas 
tillgripa en hypotes om dylika kvantitetsväxlingar. 

framför rt: -t, ,ort sup. 'gjort' allm., knort 3  m. 'liten 
hård bit (t. ex. mesost)' ESvä, h2t, -t, kot, -t n. 'kort', /Qt, -t, 
loj, -t ra. 'lort', pot, -i, pot, -t ra. 'port', ON, -t-, 5a, -t- f. 
'skjorta' allm., våta sup. 'blivit' GraSb (jämte yidtt, + Öb, vidta 
NbSb med bevarat u i analogi med övriga värb av Ine starka). 

Adv. bort ock adj. kort ha o-ljud i Enviken ock Svärdsjö — 
liksom i Hälsingland —, söder därom å-ljud i större delen av 
Falu doms. ock 8-ljud i övriga DB (utom Folkärna, som har 
öppet å): bort, bot ESvä, bat, -t SuFAToTu, bet, -t övr. (utom 
bot Fo), kort E, kat FTu, klit  Sk, kot Fo. Den oregelbundna 
utvecklingen av dessa ord beror på särskilda förhållanden: 
bort har utvecklats i trycksvag ställning 4, varigenom den 
vokalförlängning, som är förutsättning för slutningen till o-ljud 
(se nedan s. 245) uteblivit eller upphävts. Jfr att Dalalagen 
har både bort ack burt, kanske återgivande tryckstark ock 
trycksvag form eller avspeglande en dialektal växling mot-
svarande den nuvarande. Adj. kort är lån från riksspråket 5, 

Fsv. urna, orna, fvn. orna 'bli varm'. 
2  Jfr han 'horn', kan 'korn' NEalix (H. Rutberg s. 74). 
3  No. knurt 'liten ki7told', sv. dial. knårt 'kart, liten ojämn ut-

:växt, litet mystan' Sk. Blek. Smål. Og. Nke (Rietz s. 338). 
4  Ex. ce ditnuct båt-z-bcbri 'det är dimmigt borta i berget' Sk, 

gez bat-tce-gns 'gå bort till Jans' Tu. 
5  Dialektens motsvarande adj. är stee1suc(g). 
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som i sin tur lånat det från mlty. kort, men det har inom DB 
erhållit samma vokalfördelning som det inheinska bort ock 
har därför behandlats i detta sammanhang. Å-ljudet i dessa 
ord i större delen av Falu doms. återgår sannolikt på äldre 
-ljud, som senare öppnats till å. Att Falu doms. haft o-Ijud 

i dessa ord, medan övriga DE har a-ljud, sammanhänger tro-
ligen med att förlängningstendensen där är starkare än i övriga 
DB, se ovan s. 120. Jfr den parallella utvecklingen av 
framför rt, som i trycksvaga ord uppträder som slutet a i 
större delen av Falu doms., men eljest som öppet a, se ovan 
s. 147. Även i andra dialekter ha bort ock kort av samma 
skäl utvecklats oregelbundet, t. ,ex. ÖKalix,målet." 

Framför rdh ock rn skulle man kunna tala om äldre 6 som 
utgångspunkt, eftersom Dalalagen genomgående har o i de 
exempel, som där förekomma.2  Vissa av rdh- ock rn-exemplen 
ha dock ii i fsv., ehuru de ej förekomma i Dalalagen. Ock 
framför rt har även Dalalagen såväl u som 0.2  Det råder 
dock ej någon ursprunglig kvalitetsskillnad mellan stamvoka-
lerna i dessa exempel, endast tidsskillnad i fråga om utveck-
lingen, d. v. s. ii har i vissa ord slutits till o tidigare än i 
andra. Tydligen sammanhänger vokaliteten med kvantiteten, 
i det slutning till o inträtt vid förlängning av ii på en tid, 
då detta uttalades som europeiskt u-ljud. En jämförelse med 
utvecklingen av å,' visar, att även detta slutits i samband med 
förlängning framför rdh, rn ock rt. I regel antager en vokal 
vid förlängning ett mera slutet uttal än då den är kort.3  
Undantag från o-uttalet bero på särskilda förhållanden, som 
framhållits ovan under de särskilda exemplen. 

b) Framför ek ock st förekomma enstaka exempel på slutet 
-ljud, sålunda brosk n. 'brosk' FASk (-tu-, -8-former s. 237), 

knöstcer, knöstcer etc. n. 'stor slägga', ost, ost m. 'ost' allm. 
Den allmänna uppfattningen är, att dessa ord utgå från äldre 

6, som förlängts.4  Det är emellertid tydligt, att de åtminstone 

' C. Pihl s. 181. 2  Se ovan s. 10-11. 
3  Se Herman Geijer, Öppna och slutna vokaler (Nysvenska Stu- 

dier 1922) s. 151 f. 
T. ex. A. Noreen, Vårt Språk III s. 103. 
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i DB utgå från äldre ii, som i brussk alltjämt bevaras i DB 
vid sidan av. de enstaka o-formerna, i knuster förekommer i 
ä. nsv. (1643) ock i usst kvarstår i angränsande dalmålssock-
nar (Leks.—Jä.).1  Slutning till o beror på förlängning av u, 
medan detta ännu var europeiskt u-ljud. I ost har denna för-
längning sannolikt varit allmän på grund av uddljudsställningen, 
eljest endast sporadisk (se ovan s. 120), varför andra ord be-
vara u eller ha 8-ljud i samma ställning. 

c) Framför gg-, k- ock m-förbindelser förekomma i DB 
enstaka exempel på slutning av i till o-ljud: 

framför gg: log 2  m. 'tyglugg' allm., skrog n. 'skum, 
fradga' EToTu, skroga, -e m. ds., skrogut(g) adj. 'skummig, 
fradgig' allm.; 

framför k-förbindelser, se ovan s. 242; 
framför m-förbindelser: m. 'genljud' F (: 'tim" 

bf. Sva), Oma v. 'genljuda' F (:zøza FToHe), köskrömpa f. 
'gammal mager ko' Nb, rimpa f. 'rumpa' GuLu -8- se 
ovan s. 236); likaså i låneordet vetmil6mce n. bf. 'evangeliet' 
Hu, varur genom öppning av o- till å-ljud våmel6m 

Exempel på denna slutning till o framför ni är även ordet 
rum, som i ä. språk heter rom i hela DB utom i norra delen 
av Falu doms., där det heter rsm ESväSvaSu. Ordet repre-
senterar icke någon inhemsk utveckling av fsv. råm, ty i DB 
bevaras vokallängd framför m, utan det är tydligen ett kulturlån 
från sydligare dialekter med förkortning av lång vokal framför ni. 

Ur ii utvecklat o har öppnats till ä-ljud i m6l6ma f. 'mjöd- 
humla' ile, mkl6ma No (: öb), jfr dalm. mkkl6mbv Rättv. 

Slutning av ti till o-ljud framför gg-, k- ock ra-förbindelser, 
som i DB förekommer endast i enstaka exempel, är en i så-
väl svenska som norska dialekter mycket utbredd företeelse. 
Rörande dess förekomst i svenska mål se A. Noreen, Vårt 

Levander I s. 170. 
Bogren förklarar Torp-målets log som en "kontamination mellan 

lugg o. det i häls. förek. lo med samma bet." (s. 56 Anm.). Men 
då to är mycket sällsynt, medan slutning av ii. till o framför gg 
är mycket spridd i de svenska dialekterna, torde det lämpligast 
förklaras som ett exempel därpå. Jfr A. Noreen, Vårt Språk III s. 249. 
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Språk III s. 244 f. Största utbredningen i nutida dialekter 
har slutning till o framför m (ock xj), som förekommer huvud- 
sakligen i götiska ock norrländska dialekter, i sveamål endast 
i kusttrakterna, d. v. s. de områden, där s. k. götiska drag 
bruka förekomma mäst. Företeelsens samband med götamål 
framträder även i dalmålet, i det att den där förekommer huvud- 
sakligen i ÖVd, den trakt som är lättast utsatt för påvärkan 
från Norge ock Värmland. De enstaka o-exempel, som före- 
komma i DB ock övriga sveamål, skulle då anses som utlöpare 
från detta götiskt-norrländska område. Men möjligt är också, att 
— såsom Levander framkastat 1  — företeelsen förr haft större 
utbredning. DB-exemplen skulle då vara att anse som re-
likter från ett äldre språkskick, som i uppsvenska mål i regel 
upphört, då det svenska u-ljudet undanträngde det europeiska 
n-ljudet. Därför talar förekomsten av u-ljud i buon 2  m. 'bom 
på hästvandring', &anta v. 'sköta vävbommen vid uppsättning 
av väv' Tu, där u hypersuecistiskt införts i stället för urspr. 
o-ljud. Exemplen på o framför kk äro tydligen relikter från 
en tid, då o framför kk.  förekom icke blott i götiska ock norr-
ländska dialekter utan även i sveamål, ehuru det så småningom 
där öppnats till å-ljud (se ovan s. 242). Minsta utbredningen 
har o framför gg, som ej förekommer i dalmål, men uppträder 
sporadiskt i svea- ock götamål. 

Förut har framhållits, att u-ljudets slutning till o framför 
rdh, ni ock rt, sannolikt även framför sk ock st, ägde sam-
band med vokalens förlängning framför dessa förbindelser. 
Något skäl att antaga detta för nu behandlade ord finnes ej, 
utan de efterföljande konsonanterna ha sannolikt direkt in-
värkat slutande på det europeiska u-ljudet. Framför m har 
slutningen av ä. — liksom av å', se ovan s. 151 ock 155 — 
möjligen skett i samband med tidigare nasalering. Slutning 
till o framför kk sammanhänger — såsom ovan s. 152 fram-
hållits beträffande å — med den paus, som uppkommer före 
uttalet av explosivan. Påfallande är emellertid, att ä slutits 
till o framför kk, men icke, såsom fallet var med å, även 
framför  pp ock tt. Sannolikt beror detta därpå, att då det 

1  Dalmålet I s. 166. 2  Fsv. bom från mlty. b8m. 
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nya u-ljudet, som bildas längre fram än det europeiska, trängde 
in, segrade det förr framför de längre fram bildade pp ock 
tt än framför kk, som på grund av sin bakre artikulation be-
varade det o-haltiga u-ljudet som odjud.1  I motsats till å' har 

slutits till o även framför gg. Sannolikt beror även detta 
på g:s bakre uttalsläge, varigenom det europeiska u-ljudet, då 
det eljest upphörde, bevarades som o-ljud framför gg. Att 
o-ljudet framför gg, m ock 13 sedermera ersattes med u-ljud, 
medan det framför kk övergick till å-ljud, beror sannolikt 
därpå, att det i förra fallet hade mindre utbredning i de riks-
språksbestämmande målen ock därför tidigt undanträngdes av 
u i större delen av ordförrådet, medan det framför kk hade 
större utbredning ock kvarstod så länge, att det — då u-ljudet 
under tiden förvandlats från europeiskt till svenskt — ej 
längre associerades därmed, utan deltog i övergången av kort 
o- till å-ljud. Slutning till o skedde således, medan u-ljudet 
ännu var europeiskt. övergång av ö till å. liksom den i avd. 
2 skildrade öppningen av ii till e-ljud skedde först, sedan det 
europeiska u-ljudet ersatts av svenskt. Bergslagsmålets u-ljud, 
lmalf. ut, representerar tydligen ett övergångsstadium i ut-
vecklingen från europeiskt u, lmalf. u, till det nuvarande riks-
språkets öppna u-ljud, lmalf. u. 

4. Ord med ursprungligt ö. 

Av det föregående framgår, att vokalväxlingen i DB låter 
förklara sig, utan att man behöver antaga någon fsv. växling 
mellan a-omljudda ock icke a-omljudda former. Utvecklingen 
har istället varit beroende av efterföljande ock i mindre grad 

i När riksspråket har öppet å-ljud framför kk, pp, tt, t. ex. bocka, 
hoppa, spotta, men u-ljud framför gg, bb, dd m. fl., t. ex. skugga, 
klubba, sudda, brukar detta förklaras så, att det förra härrör från 
fsv. 6, det senare från fsv. ä, utan närmare angivande av skälen 
varför i förra fallet 6, i senare t ansättas. Sannolikt avspeglar 
riksspråkets växling ett språkstadium, då ii slutits till o framför 
explosivorna, vilket o senare övergått till å-ljud, men icke framför 
mediorna, således ett förhållande fullkomligt parallellt med utveck-
lingen av å' framför explosivor resp. medior i de uppsvenska målen 
(se ovan s. 150 f.). 
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föregående konsonanter. I en del fall ha de värkat slutande 
så tidigt, att övergång till o varit genomförd redan på Dala-
lagens tid. I andra fall ha de värkat öppnande, en utveck-
ling av senare ursprung än den nyssnämnda, men sannolikt 
påbörjad redan på Dalalagens tid. Förekomsten av å.-ljud 
beror antingen på senare öppning av ett ur ii utvecklat kort 
o-ljud eller — i Folkärna — på det ur ii utvecklade u-ljudets 
överglidning via e-ljud till å-ljud. 

Emellertid finnes ett antal ord, vilka antagligen aldrig haft 
i DB utan inkommit i målet eller nyskapats med kort 

å-ljud. Dit höra 
a) pejorativt imitativa bildningar på -åll, -tbsk, -åss, 

huvudsakligen uttryckande onormalt beteende eller tal, t. ex. brett 
n. 'bråk, oväsen', brida v. 'bråka, gräla, prata högljutt', breiba 
adj. 'bråkig, pratsam' ile doms. ByVb, dar adj. 'matt, kraftlös' 
SäGarp, detkiv 2  v. 'sjunka ihop av matthet, svimma', f8  n. 
'dumheter', Mia 3  f. 'dum kvinna', v. 'vara dumtokig', håltu(g) 
adj. 'fnoskig' allm., Nk v. 'språka', fr &bug adj. 'språksam' 
E, 4  n. 'dumheter', Ola, -v f. 'tokig kvinna', v. 'prata smörja' 
ESiBy, 'ha/ra 5  v. 'jollra, pladdra', gilcer etc. n. 'pladder' allm., 
let/ta v. 'prata smörja, tala suddigt' HeBy, kgriu(g)6  adj. 'koll-
rig' allm., skrala, 2 f. 'gammal halmhatt, tyghatt (använd 
vid slåttern)' ESväGuSäHeNo, skrgut adj. 'skrovlig, hes' Sä. 
HeNb, sk&la 8  f. 'klackjärn, jordstycke (som lossnat från skorna), 
stor sotflinga' allm., Mike 9  m. 'stolle' allm., ted io n. 'fjoll, en- 

1  Jfr schweiz. brollen 'larma, skrika starkt' (Torp s. 44). 
2  Jfr östsv. dolo(g är) 'tafatt, avsigkommen', no. dolma 'd ose'. 
3  Ä. nsv. fiolla (1685), fiollug (1681) (A. Noreen, Vårt Språk III 

s. 466), no. fjolla 'vimse naragtig om', sv. dial. fjoi n. ÖKalix 
(C. Pihl s. 167). 

4  No. jolla 'snakke raskt og livlig, men indholdslose (Torp s. 250). 
5  Ä. nsv. jitlra 1667 (Hellquist s. 280). 
6  Enl. Hellquist (s. 336) av ty. kollerig. 
7  Sv. dial. sArol f. 'hattskrolla' ÖKalix (C. Pihl s. 167), no. 

skrolla f. 'noget som skroller' (Torp s. 621). 
8  Y. nsv. skolla 1789 från mlty. seholle 'skärva, jordtorva' (Hellqui st). 
9  Ä. nsv. sadlar 1692, no. stolle m. 'fjante'. 

10 Nhty. toII 'galen'. 
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faldigheter', tett adj. 'enfaldig, fumlig' TuSillulleBy, al n. 
'högljutt samspråk', &la 1  v. 'språka högljutt', gut adj. 'hög-
röstad, bråkigt pratsam' HulleGarpBySb; fkask n. 'tok, dum-
heter', fkitska 2  f. 'fjollig kvinna', fieleatt 2  adj. 'fjollig' SiSä 

kiecia(g) adj. 'slapp, slö, svagsint' ESväMa, ina,5k 9  n. 
'pjosk', inkkiu(g) adj. 'pjoskig, inbilsk', frigka v. 'vara stollig' 
lleGarpByNb, ?,,as n. 'enfaldigt tal', visa, -v v. 'vara fjollig, ha 
dumheter för sig', ,etsitc adj. 'fjollig' SiGraLu, bstiglp:n n. 
'dumheter' Lu; 

b) främmande ord, som via riksspråket inlånats med 
å-ljud, substitueras i äldre DB-mål i regel med o-ljud (utom 
i Folkärna, sam har öppet å-ljud), t. ex. loft 4  m. 'kolt' Vi ile 
doms. By, kkfta 4  f. 'kofta' Villulle, skifta 5  v. 'göra övertids-
arbete, arbeta i skift' ETu, sirp 6  f. 'soffa' FSälle, tkfla f. 'toffel' 
Ville, -o- By, tifel7  m. 'toffel' Ville, kigt, -v 8  f. 'koja' Falu doms., 
pk 9  m. 'pojke' ESväGra, pitt% -e övr. (utom p6119.0 Fo), sksk, 
n. 'skoj', eldigt, -v '° v. 'skoja', skhcerce etc. m. 'skojare, tattare' 
Falu doms., stiqa, -v" v. 'stoja' G-raSb, ken.« 12  f. 'konst, stång- 

1  Sv. dial. ge, 'larma, stoja, vara högljudd' Jämtl. (Åre ULMA), 
no. olda, olla 'snakke meget og larmende' (Torp s. 474). 

2  Sv. dial. fjåskug 'fånig, småtokig' Uppl., -ig Og. Sdm. (Rietz 
s. 140). 

3  Y. nsv. pjåska (1842). 
4  Ä. nsv. kofta, förr även kolt = da. kofte, motsv. fra. cal(e)tan 

av turk. qaftån (Hellquist s. 335). 
5  No. skofta 'hvile ut efter arbeid' från ity. schoften 'ta hvil 

(i arbeidet)' (Torp s. 608). 
6  Från ä. ty. soffa av fra. sofa (Hellquist s. 821). 
7  Ä. nsv. toffla (1538), y. nsv. toffel (1788) liksom ä. da. toffel 

från mlty. tuffel(e), förkortning av pantuffel = ty. pantoffel, fra. 
pantoufle. 

8  Ä. nsv. koja = da. koie från mlty. köje (Hellquist s. 335). 
9  Fsv. poika från fi. poika (Hellquist s. 587). 
10 Y. nsv. skoja från holl. schooien 'tigga, vandra omkring' 

(Hellquist s. 741). 
Y. nsv. stoja (1749) från Ity. stöjen 'vara vild o. uppsluppen' 

(Hellquist s. 875). 
12  Fsv. konst, kunst från mlty. kunst. 



ÄLDRE å 251 

gång vid gruva', kinstut(g) 1  adj. 'konstig', akiA 2  n. 'ackord', 
ssrt, -t, -t 3  m. 'sort' samtl., tita, 4- 4  f. 'tårta' TuGuSälleGry, 
k8.41 5  m. 'kost', kista 6  v. 'kosta allm. (utom -o- Fo), bkat" 
adj. 'blott o. bar, utan pängar' Sille, pita 8  f. 'potta' allm. 
(utom -o- Fo), rita, -v 9  f. 'råtta' Falu o. Ile doms. Vb, rirta By. 

Främmande ord, som i yngre tid inlånats i DB, behålla sitt 
å-ljud, t. ex. cl&ktor m. 'doktor (som titel)', men dilstarce i bet. 
'läkare' ile. 

Främmande ord, som inkomma i dialekten i första hand från 
skriftspråket, erhålla understundom genom bokstavsuttal o-ljud, 
sålunda Nb egenn. 'Job', 1v v. 'jobba', post m. 'postanstalt, 
post' ESvä, post HuHe, men _past allm. i y. språk, p4st ByLu. 
I den äldre betydelsen 'rykte, underrättelse' finnes formen 
post By. 

Äldre tit. 

Äldre fl motsvaras i regel av ut i hela DB, t. ex. brut f. 
'brud', brilttsi n. bf. 'bruket (lantbefolkningens vanliga namn 
på järnbrukssamhället)', brian adj., buk m., &tak m., dum n., 

Fsv. konstogher = mlty. kunstich. 
Ä. nsv. ackord (1620) från fra. accord. 

3  Ä. nsv. sort från fra. sorte. Jfr behandlingen av adj. kort, 
som inlånats i språket på ett tidigare stadium (se ovan s. 244). 

Ä. nsv. torta. Vokalkvalitet ock kvantitet visa, att ordet ej 
— såsom A. Noreen (Vårt Språk III s. 152) ock efter honom Hell-
quist hävda — kan vara lånat från fra. tarte (ty 8-ljud av å fram-
för rt förekommer endast i trycksvag ställning, se ovan s. 158), 
utan — såsom redan Grip framhöll rörande uppl. ta (Skuttunge-
målet s. 76) — av ty. torte från ffra. torte. 

Fsv. koster från mlty. kost(e). 
Fsv. kosta från mlty. kosten. 
Fsv. blot(t)er, sannolikt lån från mlty. blöt. 
Lånat från mlty. pot (Hellquist s. 593), men så tidigt, att 

det i fsv. liksom i vissa dialekter anslutit sig till inhemska ord på 
ä, fsv. putta — potta. I DB är det emellertid inlånat från riks-
språkets potta. 

9  Fsv. rotta från mlty. rotte. Angående ö-ljudet i By se s. 239. 
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dMva f. allm., fruck f. 1. n. 'vattenpuss' SiNoGarpVb, gnigv-se' 
v. 'gnugga händerna' ile, gniitva m. 'gnidare, snålvarg' ile 
GarpByVb, gris n., hz f. 'hud', hus n., kntak 2  m. 'knöl, 
puckel', knuct m., kigsces in. 'varg, bärfis, buse', ktiar-h0p-se 
v. 'sjunka ihop', Hata 4  v. 'springa' allm., lainxik.iiv 5  adj. 'med 
liten puckel' E, kMvm adj. 'hopsjunken' HeGarp, hys f., hyt 
f. o. n. 'lutning', mur m., mys f. allm., riaka, -ut 6  f. 'gödselhop' 
ViHeNbSb, skrutt; m., skMra v. allm., stiara 7  v. 'vara på dåligt 
humör' Nb, ShaV 8  m. 'kräftstjärt, kärnhus' ESvä, stkpa v. 
'supa, äta soppa', szikpan szkpanmdt m. 'soppa', myr adj., 
tutt 9  in. 'trut, flaskhals' allm., hyv f. 'tuva' ESväGraLu, tiava, 

f. ToTuHeGra, ådra  lo v. 'tjuta' ViA Falu s:a tlag ile doms. 
FoNb, Mra v. 'yra (om snö, i feber)', &nk& 11  n. 'yrväder' 
allm. 

Förkortat uppträder äldre ii i regel som ta, t. ex. briant 
adj. n. 'brunt' E—Su, skutm 12  n. allm. 

Tidigt förkortat ft har liksom ursprungligt i i kortstaviga 
ord övergått till u-ljud i hisbån m. bf. 'husbonden' GarpVb 
med vokalförkortning framför sb jämte htksbcin ESväTu, hz-
b6n ViAHe med bevarad anslutning till hus, fity(n), 56ta(n), 
-sn räkn. 'sjutton' Falu doms. SkHuHeNoVb med vokalför-
kortning i vokalslutande första sammansättningsled. 

Äldre 

1. Övergång till y-ljud. 
a) Efter k ock r har Aft övergått till y i hela DB liksom i 

riksspråket, t. ex. Mya v., f4ta v., kbtva v., b?Va v., Nsa 
Fvn. gulla v. 'gnide'. 2  No. kniil m. (Torp s. 301). 

3  Fsv. kwse m. 'person som ingiver fruktan o. vördnad', no. 
kuse in. 'busemand'. 

4  Sv. dial. kuta (Rietz s. 367), no. bita (Torp s. 339). 
5  No. kftv in. 'rundagtig top, pukkel' (Torp s. 339). 
6  No. råka 'dynge'. 7  Fvn. stiira 'vwre sorgmodig'. 
8  Fvn. sttifr 'stump (det som er tilbake)'. 
9  No. tiit m. 'tut, snute'. io No.  fila 'hyle'. 

Fsv. fir n. 'yrväder'. 12 Fsv. skftm, fvn. skinn. 
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v., gryn n., krypa v., ryka, -p- v., ryta v. 'ryta, råma starkt 
(om ko)', stryka, -p- v. allm. 

b) Hela DB har y i nypon, -on, -en n., Asyv m. 'tjuv' allm. 

2. Växling ju : jy eller y. 
Efter n har övergång till y skett i hela DB utom En-

viken—Svärdsjö i orden nypa f. o. v., nysa v. allm. utom 
migpv, mittsv ESvä. 

I övriga ställningar har övergång till jy eller y i stor 
utsträckning inträtt i äldre språk i Folkare hd ock Väster-
bergslagen, undantagsvis även i Hedemora doms., medan ju 
liksom i riksspråket bevaras i Falu doms. ock i yngre språk 
i övriga DB, t. ex. 

by v. 'bjuda' SäGry, bya ByVb (: klit(a) övr.), bYmg f. 
'bjudning, kalas' By ( bpitnig Falu doms. Hulls), 

yp adj. 'djup' By, lyp FoGra—Nb (: mcp övr.), 
91,1yr n. 'djur' By, yr FoNb, Ora n. pl. bf. 'kreaturen' Sb 

(: pyr övr., även Sb i obest. sing. o. plur.), 
lyr n. 'juver' ByFoNb (:zr övr:), 
m n. 'ljud' GraLu, ly Nb—Ma (:g övr.), 
lyga,42 v. 'ljuga' SäByGraLu, lyga GarpFoLu—Ma (: psyga övr.), 
..ys n. o. adj. 'ljus' SäByGra—Nb, /f/se, Osa bf. sing. o. pl. 

FoSb (: pas övr., även FoSb i obest. sing. o. plur.), sms. 
adj. n. 'ljusblått' Sä, 

y'sker n. 'ljuster' Gra (: .,citstce etc. LuSb, pikstay,ch n. HuHe, 
'klostret f. Nb), ,ystre v. 'ljustra' Gra, lps.tra Sb (: Ststra Tu 
Lu—Sb, ,zsastra HuHeFo), 

ntlyk adj. 'mjuk' Gra, myk ByFoVb, mylpibr4 n. 'mjukt 
bröd' Sb (: mpyk övr.), 

myra m. 'njure' Fe, nyra ByFoNb, -ce Sb (: ?fara SuFAGu 
Hu, mitra Gry, npYra, -ce övr:), 

nyta v. 'njuta' By (: npitta övr:), 
pyk m. 'mindre hög, särsk. av hö, fyra sädeskärvar upp-

resta mot varandra till torkning' Garp To hd NbSb (: pack 
GuSäHuGraSb), 

v. 'sjuda' ä. Gra (: 524d-dvce y. Gra), 
jyk adj. 'sjuk', fyka, -v f: 'sjukdom' ByPoGra—Nb ftyk, 

ffittka övr.), 
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kb. n. 'skjul' HeNbSb (:5z dyr.), 
5y,s. m. 'skjuts', jpga, -v v. 'skjutsa' ByGra—Sb (:5u, piga dyr.), 
pyr m. 'tjur' Fo hd Lu—Sb (: Myr dyr.), 
jyyr m. 'härd ved på utsidan av krokigt träd', 139p.ritc adj. 'för- 

sedd med tjurved' ByFoLu=-Sb (:Jr, ygruc övr.), 
m. 'hård o. klar is' Fo (: fris Falu doms. HeNo 

GarpGraNb), 
fijt v. 'tjuta' NbSb (4,99Ma dyr.), 
Mva f. 'tvåkloig högaffel av trä' Fo hd Sb fp* ga Ile, 

jpiava Gry). 
På samma sätt utvecklas äldre iii i orden: 
kpfiza v. 'genljuda' Nb (funia FToHe), 
w5t adv. 'just' Fo hd (: pust Falu doms. Hu), .p.58m adv. 

'just som' ByFo, pb:om HeNo (: Scssm E—F, -om ASälle). 
Som synes äro de flästa exemplen från Folkare hd ock 

Vb, men företeelsen är där i hastigt utdöende. Från Hede-
mora doms. ha endast några få exempel påträffats: lyga, 
pyk från Garpenberg, 'som från Hedemora ock Ny, 
iga, lysbkeit, från Säter. Även några ortnamn från Hedemora 

doms. vittna om övergången: Byritnget i Hedemora, innehål-
lande bjur 'bäver', som även föreligger i brUtasin i Skedvi 
samt i sigmboitt9ctri 'Solvarbobjurtjärn' ock scbtabdOn, 'Säter-
bjurtjärn', båda belägna i Säters socken. Sjön Ljustern vid 
Säters stad kallades på 1700-talet också Lysteren.1  

Övergången har förr sträckt sig även till Falu s:a tlag. 
Från- Gustafs ha upptecknats orden 46t 'bjuda', lygce 'ljuger'. I 
Tuna har man uppgivit, att äldre personer sagt N.  'ljud', en 
form som även förekommer i bröllopsdikten Tuna 1733: liy. 
Numera är dock denna företeelse död i Falu s:a tlag. 

Övergångens utsträckning visas indirekt av värbet lysa 
'lysa (om ljus), tillkännagiva', som heter lysa, -v i Falu n:a 
dag (utom Vi) men i dyr. DB sa i anslutning till substan-
tivet, en ombildning, som uppträder redan i Dalalagen (se 
ovan s. 18). Inom y-området heter det — jämte pk.sa --: ljud-
lagsenligt lysa FoNbSb, Osa, -v GuSäGraLu. När äldre Ifflys 

1  Säters stad och sochn — år 1759 av C. G. R(oman) s. 136. 
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ersattes av jus, förvandlades även värbet lysa hypersuecis-
tiskt till jusa. Men i• Falu n:a tlag (utom Vi), där subst. 
ljus aldrig haft y-vokal — liksom ej häller i angränsande delar 
av dalmålet — fanns icke någon anledning att ombilda det 
gamla värbet, utan där kvarlever den gamla motsättningen 
jus : lysa. 

3. Bevarat ju. 

Hela DB har ju i orden Åta v. 'gjuta', mar f. 'jul', n. 'hjul', 

fr c räkn. 'sju', fiati räkn. 'sjuttio', »ta v. 'skjuta' allm. 

Övergången av hi till (DY även i andra ställningar än efter 
"ir ock r har sitt centrum i Danmark, där den inträder i syd-
danska redan omkring 1300, eljest i allmänhet först mot slutet 
av medeltiden.1  I fsv. litteratur gör den sig märkbar redan 
på 1300-talet, men har icke varit föremål för någon närmare 
undersökning. A. Noreen anmärker blott, att övergången 
iii > iSk visar sig i sen medeltid i sydsvenska dialekter, be-
tygad genom God. Holm. A 29.2  A. Kock tillgriper för att 
belysa hithörande exempel en mängd specialförklaringar. Han 
anser sålunda, att övergången skett efter supradentalt n, "kan-
ske även efter ljudgruppen sm-".3  Andra fall förklaras som 
i-omljud.4  Några exempel, som icke kunna förklaras på detta 
sätt, ty l m. fl., anser han måhända bero på en dialektisk över-
gång iii > i > y. Exemplen i A 29: siykdom, Hysa staka m. fl. 
anser han kunna vara danismer.5  

De fsv. formerna måste emellertid ses i samband med nu-
tida dialekter. Från Danmark sträcker sig övergången ii i> (Dy 
i ett sammanhängande område genom västra Sverige upp till 
sydvästra Dalarna. Övergång till jy eller y är regel — om 
ock med vissa undantag — i de förut danska eller norska 
landskapen Skåne 6, Halland 7  ock Bohuslän % likaså i västra 

A. Noreen, Geschichte der Nordischen Sprachen § 160 s. 138. 
2  Altschw. Gr. § 100 Anm. s. 92. 
3  Svensk Ljudhistoria II mom. 968-971 s. 335 f. 
4  A. a. mom. 972-979. 5  A. a. mom. 982. 

Billing, Åsbomålet s. 36; Olseni, Södra Luggudemålet § 27 
s. 14; Lech, Skånemålens böjningslära s. 102 f. 

7  Wigforss s. 381 f. 8  Lindberg, Skeemålet § 104s. 176. 
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Västergötland i ock Dalsland.2  Sporadiskt förekommer den 
även i Värmland, t. ex. yysk 'ljumske', yyta 'gjuta', Mara 'gju-
tare' Värml. Bergslag 3, lys 'ljus' ÖFogelvik, tjYge 'tjuga' Sille-
rud, tjyve Kila, Nor, ÖFogelvik, tyrsT 'tjuv' allm.4, ortnamnen 
yytaggr, 'Gjutaregården' ock Lysvik (Liusuick 1542) i Fryksdals 
härad.5  En närmare undersökning skulle säkerligen ge vid 
handen, att övergången i Värmland förr varit allmännare, men 
nu upphört, på samma sätt som förhållandet är i Västmanland, 
där övergången i äldre språk haft ungefär samma omfattning 
som i angränsande delar av DB, (se kap. VI D). I dalmål är 
den regel i sydvästra delen, Äppelbo, Järna, Nås, Floda, Mock-
fjärd, Gagn.ef ock Djura 6, dit denna utveckling troligen kom-
mit från angränsande delar av DB. Däremot saknas den helt 
i övre dalmål.6  

I östra Sverige förekommer denna övergång mera begränsat, 
mäst efter n ock t samt i ordet j5p 'djup', så på Öland, där allt 
talar för att den förr haft större utbredning än nu 7, ock — 
i mindre utsträckning — i Småland.2  Sydvästra Östergötland 
har yypar (St. Åby, Ödeshög), yrar 'juver' (St. Åby) ock hela 
Östergötland pr? Södermanland har t(j)yv, t(j)yva 'tjuga', 
men njupon, njupa.'° I västra Uppland förekommer y — i 
anslutning till Västmanland — efter n ock t samt i ordet 
justsom ", i östra Uppland i några ord efter t, men icke efter 

Götlind i Nordisk Familjebok '2. uppl. art. Västergötland spalt 
374; R. Ljunggren i Namn och Bygd 1921 s. 149. 

2  E. Noreen, Ärtemarksmålet s. 132. 
3  Kallstenius (Värml. bärgslagsmålets ljudlära s. 169) har tillgripit 

specialförklaringar av dessa ord. Orimligheten av hans förklaring av 
yy4k har uppvisats av E. Noreen, Ärtemarksmålet s. 133. Förklaringen, 
att j'ta, Mara skulle vara 'möjligtvis av norskt ursprung" är onödig, 
om man ser dessa ord i deras svenska dialektgeografiska samband. 

4  Typordlistor i ULMA. 
5  Ortnamnen i Värmlands län II s. 16 o. 30. 
5  Levander I s. 184-185. 
7 Lindroth, Ölands folkmål s. 334-338. 

Billing, Åsbomålet s. 36 not 3; Linder, Södra Möre s. 5 o. 24. 
Enligt upplysning av docent N. Lindqvist. 

io T. Ericsson, Södermanlands folkmål s. 99 o. 102. 
it Isaacsson s. 93 o. 147. Dessutom Mom Sparrsätra, b<5.0m Altuna, 
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ByGraNb, rbjw f. 'fiskryssja', firbta v. 'flytta', ..p0a, iJv 
na. 1. f. 'gyttja' allm., nilist v. 'nyttja' ATuGuHulle, nkifit-
sce v. 'passa på tillfället' GarpGra, ppbsal v. 'se surmulen 
ut' HuHe, Absta adj. 'sur, tyckmycken' Hu, spriy2 2  f. 'klent 
o. smalt träd, klen ko' ESvä, J,ifv 8  f. 'tvåkloig högaffel av 
trä' ESvä, »ya ViA Falu s:a tlag ile doms. Nb. Undantagsvis 
förekommer ö vid sidan av y i bigla adj. 'orolig' Si, ritfa 
'ryssja' F, Øja, -o- 'gyttja' Vb, nqya, 'nyttja' SiNbSb. 

Medan öppning av »y' till 8 framför -Irja ock -rja direkt fram-
kallats av . efterföljande konsonant, är utvecklingen i ovan-
stående exempel sannolikt endast indirekt beroende av denna. 
Tydligen har vokalkvaliteten bestämts av kvantiteten, denna 
åter av efterföljande konsonant. När Sr" så gott som undan-
tagslöst övergått till ö-ljud framför d ock v men bevarats fram- 
för s ock t, beror detta därpå, att då öppning av till ö in- 
trädde i kortstaviga ord, hade s ock t redan förlängts, men 
icke d ock v (se ovan s. 100), ock framför sålunda förlängda 
a ock t bevarades y liksom i regel i långstaviga ord. Orden 
på n intaga en mellanställning, i det att y kvarstår i norra 
DB men eljest övergått till ö-ljud. 

Gränserna för y : ö ha dock bestämts ej blott av kvantiteten 
utan även av andra faktorer, främst av analogibildning. Att 
ö-ljudet segrat i hela DB i värben rödja, stf, stifna, beror på 
invärkan från de vanligare presensformerna. Sannolikt har 
värbet klövja påvärkats av subst. klöv, sövja av det likabety-
dande värbet fsv. åka, lömja av värbet löma. Jfr att liknande 
ombildningar ägt rum i infinitiver ph + ja (s. 192). Däremot 
bevaras y sporadiskt i fem. /.6-t liksom i fem. på -idja. I de 
enstaka exempel, där ö-ljud förekommer framför s ock t, kan 

1  Troligen till roten pilt i sv. dial. putten adj. 'stött, snar-
Sticken, surmulen' Sk. Vg. Boh. Dalsl. (Rietz s. 514), fsv. putra, nsv. 
puttra, dalm. po"ker v. 'koka, vara på dåligt humör' Mora. 

Fsv. sprytia 'kvist' (Olson, De appellativa substantiven s. 237). 
Jfr fvn. skytia f. 'tilbygning, udbygning', no. skytja av *sktitiön. 

I DB har, ordet instrumental betydelse, betecknar redskapet, var-
med man skjuter upp eller in något. Om parallella bildningar se 
Olson, å. a. s. 233. 
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Framför d ock v är ö regel, t. ex. rinet, -v v. 'rödja' 
EATuSkllulleNoNb, ra By,. sk v. 'stödja' allm., Ickekv v. 
'klövja' ESvä, kNna övr., kkiona f. 'stätta vid gä,rdsgård" Sb, 
8v v. 'söva' E. Men undantagsvis bevaras y i /blya, f. 
'sämre ull' By (: veg160a Fo med ur 8 utvecklat o-ljud, jfr 
ovan s. 218). 

Framför ni ock n växla y ock ö, t. ex. 
lymja 1  v. 'lömskt o. smygande komma' ä. Ile: Uunla 'gå 

långsamt o. smygande' Sklle, 
drpna, -v v. 'råma svagt' Falu doms. SäGraNb : drkia Hu 

ile Fo hd Sb, 
drPnv v. 'ligga o. lata sig' Gra : dr4na, -v Gullu Fo hd Gra, 
mpigt, -n f. 'mönja' E—TuHeGryGraNb : nigna Hu, -so- By. 
Endast ö-ljud ha stkna v. 'stöna' allm. ock sq,ce(r) in. pl. 

'söner' Ma, s4nvr ESvä, sh,a 2  Nb. 
Framför e ock t är y regel, t. ex. bAfa, k9,5,19a v. 'arbeta 

med ngt besvärligt, skräpa ned', bbja f. 'skräpig bädd, strö-
halm' (-ut Hulle), vartill boy, -e 3  n. 'drygt arbete, skräp, 
sopor, halmavfall, påklåpade kläder', by'fia, bkt,sut adj. 'be-
svärlig, bråkig, full med boss, skräpig' allm., gredig5tu 4  adj. 
'gråspräcklig' HeGraNb, hPfa 6  v. 'härvla garn på härveln' Ile, 
rtbikt 6  v.  'vara nyfiken' By, pb.fa 4  f. 'hora, tygtoffel' SäHulle 

1  Dalin. lymja 'lyssna, stå på lur, lura' Bju. (Magnevill s. 91), 
sv. dial. limjas 'vara lömsk, smyga sig fram, vara lat' Håls. (Wenn-
berg). Härur kunde genom j-bortfall ha utvecklats 149» 'smyga 
sig, lyssna' E, -a By, men detta kan även motsvara fvn. lauma 
eller no. loyma (jfr Hesselman, I och Y s. 186). 

2  Av syni(r), i Ma utvidgat, i ESväNb ersatt med den vanliga 
plur.-ändelsen -ar (jfr Hesselman i Studier tillägnade Esaias Tegnér). 
I övriga DB har plur. analogiskt ombildats efter sing. till sinar, 
sinter etc. övr. I norra DB är plur. mycket sällsynt, den ersättes 
där vanligen med pinkvr etc. 

3  No. bysje n. 'en omfangsrig uformelig og ubestemmelig gjen-
stand, en stor formlos tingest' (Ross s. 80). 

4  Hesselman, I och Y s. 120-123. 
5  Ljudhärmande bildning liksom no. hysja 'frembringe en skarp, 

susende lyd, ismr: suse avsted' (Torp s. 235). 
6  öStSV. nysy 'på falskt, lismande sätt lista ut hemligheter eller 

taga reda på något' Nargö (Wessman s. 567), da. dial, nyssja 
efterse, undersoke' Bornholm (Torp s. 467). 



262: ENVALL, DALABERGSLAGSMÅLET 

ByGraNh, Tu, Mia v. 'dölja' FöNbSb, -8- öVr., hi km f. 
'grop, ihålighet' E, ,i}47,61 f. 'ställe i älven, där vattnet 'vänder, 
röra, hopblandning (t. ex. dåligt kaffe)', v. 'plaSka, röra ihop, 
röra i mat utan att dricka (om kalv)', adj. 'grumlig" 
AGuHriLuNbSb, ,s-, -e- EAToTulleGarpGraNbSb, Mala f. 
'ngt hoprbrt (t. ex. uppblött bröd, paltbröd. o. potatis, kaffe-
sump, sågspån o. stickor i vedboden, agnar o. linfibrer', sms. 

fkktmipha 'kokt bröd med flottsås till (förr stående rätt 
till söndagsfrukost)' allm., 11,må1tet 'stor höhop', sniimhha 'torr 
snö' Tu, mala v. 'röra ihop, arbeta med ngt besvärligt (t. ex. 
snöskottning)', mithut adj. måst i n. 'hoprörd, full av sågspån, 
moddig, torr o. lös (om snö)' EToHuHeFoVb, smirkkvs v. 
'falla ur (om säd), falla sönder (om hö)' ESvä, sihn f. 'smått, 
hopblandat avfall i vedbod 1. lada' E, Okla, -e-, -v v. 'skölja' E 
SväFFoVb, -8- övr.; Una v. 'börja' FoNbSb, -8- övr., hinna 
f. 'blöt snö, smuts' Sb, mina f. 'brinnande stybb o. sågspån i 
mila', mirtya-fråm pret. 'vällde fram mörja i milan' HeByFo, -o-
Sb, sm&r,a, -v v. 'smörja' FoGra—Sb, -8- övr., sp80,a, -o- v. allm., 
stIrna v. 'väsnas' Nb, stena f. 'yrhätta' NbSb, östtklut adj. 
'bråkig' FoNbSb, -8- BySb, sina, -v f. 'issörja, smuts o. skräp, 
odugligt foder' ViATu ile doms. FoGraNbSb, -o- Lu. 

Av sistnämnda ord har ett enstaka exempel med bevarat y 
påträffats, sprla f. 'surt foder, halm o. d.' By. Bevarat y framför 
,rja återfinnes ännu såväl i övre dalmål som i östra Upp-
land.' Hesselman framkastar tanken, "att kustmålens behand-
ling av -yri- förr haft' vidare spridning i Ul. (kanske t. o. m. 
tillhört alla Upplandsmål)".2  By-exemplet är att betrakta som 
relikt -från äldre DB-mål 'ock har troligen haft samband öSterut 
med Uppland. 

I regel har -DB a framför le ock r: 1,Folkärna ock delar 
Vb• står dock ofta 5-ljud. Även andra trakter, särskilt 

Enviken, Svärdsjö, Grangärde, förekommer 5-ljud efter före-
gående j- ock f-ljud liksom i långstaviga ord, se nedan s. 269. 

b) Framför övriga konsonanter hrekomMa både y. ock 
64jud inom DB: 

1  Levander I s. 191. 
2  Hesselmån, 1 och Y° s. 131-182. 
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medan övriga DB har y-ljud: f9.gt, krtn, brjti, skre, etc. 
eller u-ljud: spi, &save o. d. (se ovan s. 223). Enviksformerna 
böra ses mot bakgrund av förhållandet i närmast angränsande 
delar av Hälsingland.1  Där har il i allmänhet övergått till 
a-ljud såväl i kortstaviga adjektiv av typen div;an 'duven' 
Ovanåker, lån 'luden', min 'mulen' Alfta, som i perf. part. ock 
sup. av II, IV ock VI starka, t. ex. britv 'brutit', fkkp 'flu-
git', skr 'supit', skira 'skurit', fira 'farit'. Därjämte finnas 
några med ö-ljud, t. ex. bkv 'bjudit', fkbtv 'flutit', i anslutning 
till pret. bo, Prot. Särskilt tydligt är inflytandet från prete-
ritum, då det heter bion i particip, men Uv i supinum, som 
starkare än particip kännes samhörigt med värbets finita for-
mer. Andra socknar (t. ex. Norrala, Söderala) ha mera konse-
kvent a i t. ex. måka 'mulet', bira 'burit', sti(ra 'stulit', men ø i 
II starka — liksom i pret. —: bifa 'bjudit', str4ka 'strukit', skpa 
'supit', nksa 'nyst', bnke, 'brutit' Norrala ock — med andra 
ändelsevokaler — Söderala. I Enviken bevaras emellertid 
u-ljudet såväl i adjektiven hinn, misakin som i perf. part. ock 
sup. big.n, skr o. d. (se ovan s. 222). Enviksformerna firkt,, 
sk2n o. s. v. äro således icke likställda med motsvarande former 
i Hälsingland. Troligen ha de i stället samma utgångsform 
som i övriga DB: fkki, brO o. d. ha blivit Ngl, brkb lik-
som hyva blivit hifvd, varpå dessa dragit med sig supit o. d. 
enligt analogien brot : brlah = sop : sigq» > sip. Denna ombild-
ning har dock sannolikt skett under påvärkan av ljudförhållan-
dena i södra Hälsingland. Utvecklingen i Enviken i förhållande 
till övriga DB å ena sidan ock Hälsingland å den andra kan, 
jämföras med den likartade utvecklingen i östligare jämtska, 
som har ö-ljud av äldre , medan västra Jämtland — liksom 
övriga DB — bevarar y, ock grannmålen i Medelpad ock 
Ångermanland ha a-ljud av ii — liksom södra EIälsingland.2  

3. Ord av typen Sr + j a . 
a) Framför -Irja ock -rja har 37" övergått till 8- eller ö-ljud 

i hela DB, t. ex. bala, -v 3  v. 'råma (av ilska)' GuSiSäHuNo 
1  Rörande norra Hills, se Bucht, U ock 0 s. 142 o. 146. 
2  Se Bucht, U ock 0 s. 146-147. 8  Fvn. bylja 'brole'. 
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riksspråket (F) ersätter ofta dialektens slutna korta ö-ljud med 
öppet ö-ljud, övergående i a (se nedan s. 276). 

2. Tvåstaviga ord av typen y +1. 

I typen + i bevaras y-ljudet i regel i hela DB, t. ex. 
110z/ m. 'hyvel' allm., krbbsi/ 1  m. 'krokigt träd' TuGra, Unizi 2  

- m. 'lymmel', my adv. 'mycket', nplasyl, -il, -el, -tcl m. 'nyckel' 
allm., Mils m. 'liten parvel' TuHulleBy, ppg/ 4  m. 'tomte' 
Gry, MÅ/ m. 'skyttel' ATullu, tö(r)-, tån-, tågclyyil m. 'tor-
dyvel' allm., iygi/ m. 'tygel' ESväHu, Avin, -en adj. 'öppen' 
allm., sms. yydil m. 'överdel till kvinnodräkten' Nb (: 4velil E, 
4v-, &Als TuSkLu), vlc'er n. 'ovanläder' ESuTuByFoGraNbMa, 
(: ifv/ctr Rulle), Otie/asi n. 'hårgarn.stäcke använt av vallkullorna 
som rägnkrage' E. Men det enkla ordet 4vcer, kcer etc. har 
ö-ljud i hela DB genom inflytande från riksspråket ock — i 
större delen av DB — stöd av komp. ;Ivra, förenad form 
dvcer etc. (se nedan s. 266). 

I äldre mål i Enviken ock Svärdsjö har y i några ord över- 
gått till ö-ljud i överensstämmelse med utvecklingen i Hälsing- 
land (se kap. VI B), sålunda m. 'hyvel', tårdimil m. 
'tordyvel' ESvä. Större utbredning har ö-ljudet i Up/ m. 
'bygel' EHu, bkia Sva, bkak Nb (: bjgzl, byjil allm.). Hellquist 
förklarar — liksom Torp — y: ö-formerna som olika avljuds-
stadier; men detta är väl en obehövlig nödfallsutväg. Sanno-
likt har ö ljudlagsenligt uppstått ur synkoperad pluralform 
(fsV. pl. hagla), varur Nb-formen även fått sin singularändelse. 
Troligen har även anslutning till värbet böja gjort sig gällande 
i de fall, där ö åtföljes av j, jfr no. boygel : boygja. 

I detta sammanhang må även behandlas perf. part. ock sup. 
av II:a starka, som i Enviken ha stamvokalen ö, t. ex. fp 
'flugit', •kr:ifp 'krupit', brkt 'brutit' , .94pi 'supit', skr4t1 'skrutit', 

Östsv. krykil 'krokigt vuxet trä' (Vendell s. 495). 
2  Dalm. lrYmyl Älvd. Jfr Hesselman, 1 och Y s. 101. 
8  Dalm. pryl Älvd. (Levander I s. 304). 

Östsv, pysil m. 'stackare, pyssling' (Vengåell s.,722). 
6  Jfr dalmålet, Levander I s. 304 not 17. 
6  Även i bröllopsdikt Svärdsjö 1727: höfwilspån. 
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ljudlag synes -mig meningslöst. Man får nöja sig med .ag 
konstatera, att. övergången uteblivit i dessa ord, sota alla äro 
synnerligen vanliga riksspråksord ock därför lätt påvärkats 
därifrån. Att högtidsnamnet jul rönt sådan påvärkan, synes 
sannolikt — liksom också månadsnamnen juni, juli, vilka be- . . 

..varat ju även i danskan. Itiksspråkspåvärkan kan dels ha 
,hindrat, att övergång till y någonsin inträtt, dels ha undan-
trängt äldre-  former med y. Sålunda anser Wigforss, 'att 
u-ljudet i sju, sjuttio, skjuta i delat av södra Halland -ej är 

.ursprungligt. 2  

Äldre j'. 

I. Kortstavita ord .3  

1. Enstaviga ord. 
I enstaviga ord uppträder äldre y i regel som -ö-ljud av 

samma kvalitet som äldre t. ex. dron n. 'svagt råmande, 
lat person' TuHeNb, f. 'vattenpuss, djupt ställe i å 1. sjö' 
'allm., kb:ov n. 'klövjebörda, spricka i trädstam' ViSäHuNb, 
not f. 'nöt', sto n. 'stöd', ston n. 'stönande' allm. 

Endast undantagsvis har det ur 'sr-  uppkomna ö-ljudet sam-
manfallit med det ur it uppkomna a-ljudet. Sålunda har .505 
prep. 'för', konj. 'ty' allm. öppning till s framför r: Ordet 
har även ö-ljud särskilt vid r-bortf all i sammansättningar; t. ex. 
folåra perf. part. 'förstörd" No, foin -- -5a n. 'skillnad' Vb. I 

1811, f. 'lönn' E, Ull FTuGulleSb jämte hatt,loi AFoGryVb 
beror a-ljudet möjligen på att n en gång varit siipradentalt, 
eller ()Ck är det i senare tid inkommet från det lokala riks-
språket i stället för äldre delabialiseråde forrner.4  Det lokala 

1  Även ÖVd, som eljest har jö > jö, t. ex. jaga 'ljuga', jös 'ljus' 
(Levander I s. 184), har dock pyk 'jul' Li. Trå. 

2  Södra Hallands folkmål s. 386 Anm. 2-4. 
3  För fornspråksformer ock motsvarigheter i andra mål hänvisas 

till Hesselirian, I och Y; 
4  Se ovan s. 42. 
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_Troligen sammanhänger detta därmed, att dessa förr varit 
supradentala. I DB följa både t- ock n-orden i allmänhet de 
övriga åt, se ovan tjur, tjurig, tjuris, tjuta, tjuga, njure, njuta. 
Men tjyy har här liksom på andra håll större spridning. Till 
spridningen av nypon, nypa ock nysa utanför y-området bi-
drager riksspråksinflytande. Ordet nypon är åtminstone på 
vissa håll i DB ej genuint, det betecknar endast handelsvaran. 
Riksspråkets nypon förklarar A. Noreen som utgående från 
en i-omljudd sidoform.' Någon sådan finnes dock ej belagd 
vare sig i fsv. eller fvn. Alternativt förekommer den upp-
svenska formen njupon äfida till slutet av 1800-talet1, då den 
ersättes av den i södra ock västra delen av Sverige ljudlags-
enliga formen nypon. På samma sätt undanträngas de upp-
svenska formerna njupa, njusa, som förekomma i rspr. ännu i 
början av 1800-talet 2, av de vanligare nypa, nysa. Till y-for-
mernas seger bidrager språkets strävan efter uttalslättnad. Att 
denna ej gör sig gällande i njuta ock njure beror därpå, att 
dessa äro ovanligare, njuta väsentligen litterärt. 

I några ord förekommer endast ju i hela DB (se avd. 3 
ovan s. 255). Dessa äro även inom andra y-områden vanliga 
undantag. Sålunda bevaras u-ljudet i delar av södra Halland 
i hjul, jul, sju, sjuttio ock skjuta.8  Skeemålet 4  ock Ärtemarks-
målet ha hjul, jul, skjul, sju, Ärtemark även gjuta.5  Dalmålets 
y-område har Såta, jfilr f. o. n., Nås—Äppelbo även N.8  Både 
E. Noreen ock Wigforss tala om "ljudlagsenligt utebliven 
palatalisering framför 1r" ock hänvisa till danskan, där rspr. 
har hjul, jul, skjul.8  Men Själland m. fl. har yw likasom i 
dyw'r, lyw's o. s. v., ock Bornholm har jr]. 'jul', $y1  'skjul' men 
joul 'hjul'? Att under sådana förhållanden tala om någon 

1  Vårt Språk III s. 254. 
i  T. ex. hos Weste, se Kock, Svensk Ljudhistoria II mom. 971. 
3  Wigforss, Södra Hallands folkmål s. 381-387. 
4  Lindberg, Skeemålets ljudlära § 104 s. 176. 
5  E. Noreen, Ärtemarksmålet s. 131-132. 

Levander I s. 300 not 9. 
7  Wigforss, Södra Hallands folkmål s. 384. 
8  Jfr A. Noreen, Geschichte der Nordischen Sprachen s. 138. 

Bennike-Kristensen, Kort over de danske folkemål s. 62. 
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n.' Övergången saknas i norra DB, Gästrikland ock Hälsing-
land utom i ordet tjyv.2  Men den påträffas åter i Medelpad 
i vissa ord efter n ock t samt i ordet djup.3  Norr därom 
saknas den.4  

I DB förekom övergången iu till (j)y redan på Dalalagens 
tid. (se ovan s. 18). I diplom från 1400- ock 1500-talen finner 
man åtskilliga exempel därpå, sålunda tiyghindi 'tjugonde' 
Henrik Symbla, Hedemora 1420 (DD 75), odhmiykt 3  'ödmjuk-
het' Johan Birgersson, Eedemora 1483 (DD 889), odhmyke adj. 
Stig Hansson, Silvberg 1505? (DD 197), nyte 'njuta' Menige 
dalallmogen, Tuna 1522 (DD 242). J. P. skriver diiypetijernan, 
Diiyupetijerna 1547 (DD 700), Forbydendes 'förbjudande' 1549 
(DD 755). Omvänd skrivning eller hypersuecism föreligger 
troligen i gudz biwrd, witnisbiwrdh Matts Jönsson, Torsång 
1435 (DD 264). 

Av exempelsamlingen framgår, att ju i vissa fall givit jy, i 
andra — ofta i samma ord — y, en växling, som föreligger 
redan i de älsta litterära beläggen från DB (se ovan). Sanno-
likt har ju först givit jy. Detta är ännu regel i uddljud samt 
efter s ock t, som sammansmält med j till fy- resp. fp-. I 

- övriga ställningar kan jy övergå till y genom j-bortfall, som 
inträder sporadiskt likasom framför i, se kap. V j.6  

Bortsett från orden med föregående 1r, r har övergång till 
y skett i största utsträckning efter t ock därnäst efter. n. 

Torstuna, enstaka exempel även i östra Uppland: yysem Estuna, jist 
Össebygarn, eljest just, jussäm allm. (ULMA). 

I Grip, Skuttungemålet s. 81; Tiselius, Fasternamålet s. 73; Scha-
gerström, Vätömålet s. 7. 

2  Typordlistor i ULMA. 
3  Bogren, Torpmålets ljud- och formlära § 36 s. 54. 
4  Lindgren, Burträskmålets grammatik s. 120; Åström, Degerfors-

målets ljudlära s. •70; H. Rutberg, Nederkalixmålet s. 89; 0. Pihl, 
Överkalixmålet s. 283.• 

5  Fsv. öpmiukt f. Härav troligen även fadmykt 1505 (DD 196) 
m. fl., som dock även kan vara den i-omljudda formen fvn. au8n4kt. 

6  Samma utveckling antages av Olseni för Södra Luggudemålet 
s. 15. 
17 Envall, Dalabergslagsmålet. 
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detta ha inträtt, sedan orden blivit långstaviga, i rkfa på 
grund av föregående r, i kftu, Obsa, n61,9st på grund av in-
flytande från götamål, där övergång av •s,  till ö även kan ske 
i långstaviga ord. 

4. Ord med y framför kons. + 1, n, r. 
a) Framför d, g, v+1, n, r har 57.' i regel öppnats till ö-(eller 6-) 

ljud i hela DB, t. ex. rhig, -o-1  f. 'röjning i skog, hackslog på 
stenbunden mark' HeBy, -8- ESväSvaHuGra—Sb, sor adj. o. 
adv. 'söder, södra', lje(cOn, -e- f. 'lögn' allm., mOgak m. 'gnidig 
person' Garp, mégatr, nthgok, -o- etc. n: 'mögel', nikka, mogka, 
-8- v. 'mögla', mikkut(g), mogkut, -e- adj. 'möglig' allm. — -a-, 
-og- 2  ToGuSkHulleGry, grOvira, v. 'gräva, böka, röra om, 
gräla, retas', grkktu, -sv- adj. 'rörig, oredig, retsam, skrovlig', 
grOvek, -ev- n. 'ngt hoprört, sammelsurium', m. 'retsam person' 
HeBy, -8-, -8v- 3  Falu doms. HuHeGryVb. 

Endast i ett fåtal hithörande ord bevaras y genom tidig 
vokal- eller konsonantförlängning: 4  

lna f. bf. 'lugn plats', ipgnv v. 'bli lugnt' ESvä med tidig 
assimilation av gn till nn, varigenom ordet övergått till lång-
stavig typ 5; ö-ljudet i lögn (se ovan) är regelbundet i de delar 
av DB, som länge bevarat g-ljudet framför n (se kap. V g), 
ock har därifrån med riksspråkets jälp spritts över hela DB6; 

1  Fsv. rydhning. Formerna med a kunna bero på föregående r. 
Men ordet motsvarar också regelbundet no. rudning (Torp s. 546), 
norid. dial. ro"ntyg ÖKalix (C. Pihl s. 114). 

Dalm. mStglrug Ore (Levander I s. 192). Formerna med 8-ljud 
utgå sannolikt från äldre ii, dalm. möglru Boda Rättvik. En väx-
ling motsvarande denna förefanns redan i fornspråken, jfr fvn. 
mygla ock fsv. moghlas. 

3  Dalm. gr'skeir Älvd. 'krypa' (Levander I s. 192), no. gryvla 
'rote, grave'. Uppl. dialektformer hos Hesselman, I och Y s. 139. 
Angående betydelsesammanhanget jfr no. gryvlen adj. 'grumset, 
uklar; om luften; om humoret' (Ross s. 280). Formerna med u 
bero möjligen på invärkan av föregående r eller återgå snarare på 
äldre ii, jfr no. gruvla 'rote, grave' (Torp s. 187). 

4  Exempel på bevarat i under samma förhållanden ovan s. 195. 
5  Se Hesselman, I och Y s. 141, jfr förklaringen s. 151. 
6  Även i övre dalmål, som eljest bevarar y-ljudet i denna typ, före-

kommer lröinn, "påverkat av predikostilen" (Levander 1 s. 304 not 25). 
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Wria 1  f. 'blodigel' E, med tidig uddljuddörlängning, 
Orv komp. 'övre', pm-8st superl. 'överst' ESvä, pvast Sva 

(: kvm ivrcest ifvrcest, -ast ViTuHeNoVb), där icke blott udd-
ljudsförlängning bidragit till bevarande av y utan sannolikt 
även inflytande från ä. yvir.2  Att detta sedermera genom 
riksspråksinflytande undanträngts av kv-, -er, medan y-ljudet 
bevaras i sammansättningar som jvkr  o. d. (se ovan s. 260) 
ock i .222-12, -a, är i överensstämmelse med. frekvenslagen (se 
ovan s. 97), ty prep. över är i riksspråket mycket vanligare än 
de senare orden. När y i detta fall bevarats i ESväSva men 
icke i övriga DB, sammanhänger det med öppningens sydliga 
ursprung. Norra DB åter hör härutinnan samman med Gäst-
rikland (se kap. VI C).3  

Subst. st(e)n m. 1. f. 'sömn' FoGryNbSb, -8- övr., fsv. 
symn, har i hela DB det ur ii utvecklade ljudet, liksom för-
hållandet är i nedre •dalmål 4, Uppland, Södermanland m. f1.3, 
troligen i anslutning till värbet siva 'sova'. 

Framför k, p, t ock s kvarstår y i regel i större delen 
av DB, men övergår sporadiskt till ö-ljud, särskilt i Vb: 

nplsbyer etc. m. pl. 'nycklar' allm. : n6kkar, -ar FoLu, 
pvna, -v v. 'öppna' ESvälluByNb : &ena, -v ATuGuHeNoGra, 

knia m. 1. f. 'öppning, ställe som ej fryser till i sjö' ATu Ile 
doms. By, piontg f. 'öppning' ESvälj'HuLu, p8n , -cen f. 'öpp-
ning på kläder, öppet vatten' ESväSva, 
- pbtruc adj. 'på dåligt humör' Garp 6, 

50,k f. 1. n. 'stång i gärdsgårdsled, stängsel av 2-3 stänger' 
Tu ile doms. Sb : 5624, f. ds. 34, 5,921a v. 'sätta upp stängsel 
av 2-3 stängers höjd' Tu Ile doms. Gry. 

Hit har även anslutit sig det sannolikt ursprungligen lång-
staviga lckgnt f. 'klyka' ESväSva : k16s9j, Sva, lek psna, k4sna 

1  Fsv. pl. yglar. 
2  Dalm. vyr Älyd. Mora, grver Ore (Levander I s. 143). 

Jfr Hesselman, I och Y s. 147. 
4  Levander II s. 103. 5  Hesselman, I och Y s. 145. 
6  Vid sidan därav förekomma former med ii, se ovan s. 228. 
7  Sv. dial, klysna, klyssna Dal. Västm. (Rietz s. 328), Ulm. 

Icksna Våmh., -a Mora, kkirsno Soll. med sekundär kortstavishet 
— liksom en gång i DB — till Idtsa f. 'någonting tvekluvet' Älvd. 
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t, 'klyka, grenklyvning, åklyvning' Falu. s:a En: Re :donas, 
ByVb, ickknut(g), ksnitc- adj. 'grenad, kluven' ES.väTii-Vb; 

Några ord ha ö- eller a-ljud i - Större delen av DB, y-lind 
endast i norr:  

naildra, -o- adj. bf. s. o. pl. 'Stora' SkfleByFo,' 
TuSkGraNbMa : mbkcehny_ra ortn. 'Myckelmyran' F 1, myckla 
adj. pl. Svärdsjö 1727 2, 

kni/sht 3  f. 'knöl, 'särsk. fotknöl', knAkkuc adj. 'knölig, knotig' 
TuBy, -8- SuViToTuGu ile doms. GryGiuNb : knpls(12,knVarv, 
knpkku,c(g), knVeNa(g) 'ESvä, 

ffi/trut adj. 'full av senor (om kött)' Garp, -8- Tulk, Mitrui(g) 
'tilltrasslad' ESvä, h4phsirtro adj. 'tilltrasslad 'Gra : h4pAsytra4  Tu. 

Bevarandet av y framför tonlös. konsånant +1, n, r beror 
därpå, att k, p, t ock s i denna typ förlängdes så tidigt,' att 
orden samManföllo med de ursprungligen långstaviga 'orden (se' 
ovan s. 113). Förekomsten av öljud - framför tonlös konsonant 
beror därför på särskilda omständigheter. 1 bpna står.konso-
n.anten framför n, vilken förbindelse gynnat bevarandet av 
kortstavighet längre än eljest (se ovan s. 105). Att icke ö 
genomförts konsekvent i krm, p_prag, g_txM, berör på association 
med adj. Avin — jfr vkna : vinn ovan s. 198. Subst. kkg.592,, 
kk.Ona hör icke ursprungligen till de kortstaviga n-orden.  — se 
s. 266 not 7 — ock har därför endast sporadiskt, ö-ljud, jfr håsna 
ovan s. 197. Exemplen niikkkar ock 541 äro från Fo hd ock 
Vb ock bero sannolikt därpå, att kortstavigheten i dem kvar-
levat längre än eljest, eller möjligen därpå, att de nåtts av 
den västsvenska tendensen att även i långstayiga ord låta S 
övergå till 

En särställning intaga de ord, som ha ö- eller 8-ljud i nästan 
hela DB. Sannolikt beror detta På sammanblandning med ord 

1  Fsv. Möklemyro JP 1545 (DD 685) tyder på att namnet förr,  
haft ö-uttal på trakten : Gransen för ö : y i mOkceZ• etc har kanske 
varit densamma som i knnht etc. 
" 3  Men möckla bf. s. Tuna 1733. 

Östsv. knyklo, knökht f. 'ojämnhet, knöl på trä m. (Vendell 
s. 465), jfr fvti. knykill m. 'liden knude eller hzevelse'. 

Östsv. kytro(gär) adj. !Oredigt o. tätt hopgyttra& (Vendell s. 519). 
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med ursprungligt.  ä.. Rörande växlingen ö: a i macdr:niflecek 
jfr dalm. mykkelr Ore ock Mökalr- :Rättv., rörande knNO.a : 
knak jfr östsv. knyklo ock no. knukla rörande »krut jfr ovan 

229. Av praktiska skäl ha emellertid såväl ö- som a-for-
mer behandlats här i ett sammanhang. 

II. Långstaviga ord. 

1. Bevarat y-ljud. 

I regel bevaras y-ljudet i långstaviga ord i hela DB — utom 
framför "ir ock r samt en del andra fall (se avd. 2 nedan), 

ex. stpbce, -8 n., lifta v. allm., 8022 1  v. 'fukta (malt)' ESvä, 
kid m. 'skyffel', byga, by0a v. 'bygga', bygd f. allm., hpoo 
m. 1. f. 'reson, omtanke' - GarpNbSb, ng/st(r) adj. 'nykter', 
ipjfia f. 'trådögla', stpbsy n. 'stycke', tplia v. 'tycka', fpla v., 
?nya f. o. v. allm., Uran-, -n f. 'träkrona vari blånorna 
läggas på spinnrocken, hötjuga' GraLuNb, pplta v. 'bära ngt 
besvärligt', ynfts, -a adv. o. adj. pl. 'olika', pnisa v. 'ömsa, 
byta', dpka f. 'gödsel', hbn(d)a f., syn(d) f. 'synd' allm., Ispfna 
v. 'bära ngt tungt o. släpigt' By, Act, Yina v. 'få ungar', pva 
v., •npda v. allm., tPgC8, -8 n. 'linkärve innan knoppen repats' 
ESväToGra, bbta f., yta f., npha(g) adj. 'liten o. fin, näpen' 
allm., tptce n. '20 hässlor lin' Sälle. 

2. Övergång till ö-  ock s-ljud. 

a) Framför 1r ock r + konsonant har y i regel övergått 
till a-ljud i hela DB (mom. 1) utom Folkärna, (mom. 2), i vissa 
fall till ö-ljud (mom. 3, 4). Endast undantagsvis består y 
(mom. 5). 

1) I regel har -y framför 1r ock r + konsonant i hela DB 
(utom Folkärna) övergått till u-ljud, d. v. s. sammanfallit med 
ti i samma ställning, t. ex. difdipha f. 'lat person' BySb, firha 
v. 'följa', sikla f. 'sölja, enkelt spänne', mkcene etc. m. 'mjöl- 

1  Sv. dial. syfta, Ofta (Rietz s. 718). Se Hellquist s. 926. 
2  Fsv. hyggja f. 'eftertanke, förstånd'. 
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nare', pksa, -s- m. 1. f. 'pölsa'; bsrg adj. 'duktig, stor', sina 
v. 'sörja', firkkce, fakkkce n. 'förkläde', mark adj. 'mörk', 922,4ga, 

v. 'mörkna, vara mörkt', snirpal v. 'slarvigt sy ihop, 
frassla till sig (om garn)', sirpa f. 'hackad halm med vatten 
på (åt hästar o. kor)', dar f. 'dörr', far, far adv. 'förr', bilk 2  
n. 'besvär, knog', sms. bij.Ztin m. bf. 'slåtter- o. skördetiden', 

v: 'arbeta med möda', 144/utt, adj. n. 'besvärligt' F 
TuSkGraNb, fkft, -st- adv. 'först', tiatu(g), -st- adj. 'törstig', 
M8t, -t m. 'mört', ?Tub m. 'myrten', vat, -t m. 1. f. 'vört' samtl., 
tårv-te 'slå till (ngn)' °By. 

I Folkärna har framför k ock r + konsonant i regel 
övergått till öppet ö-ljud (lmalf. o), som även kan höras i an-
-gränsande socknar, t. ex. fOha v., sbha f., Arla y., mork adj., 
,do r f., for adv. 

Undantagsvis har även Folkärna a- eller e-ljud, som liksom 
det ur ii uppkomna 8-ljudet kan utvecklas till öppet å-ljud, 
vilket även kan förekomma i angränsande socknar, t. ex. borg 
adj. 'duktig' Fo, fot  foa adv. 'först', tbazu adj. 'törstig' 
HeFo. 

Efter palatala konsonanter (I- ock tje-ljud) har 
'framför k ock r + konsonant i regel övergått till ö-ljud, som 
långt g, /2 eller u-haltigt slutet ö-ljud (se å nedan), som kort 
0, a eller o, t. ex. pg4, -d, poq f. 'köld' allm., pha, -n-, -v f. 
'torkhus för säd' SväASk, Pk, 94 f. 'skörd' allm. (: 5sk Vi), 
,50Zr f. 'bergssköl' ATuSkHeByNb (-g- F), 'Utskärning i älv-
stranden' SäSk, sms. tivf/Rukr f. pl. 'degräster, överloppsbitar 
av tyg, läder o. d.', bf. 'avkrök' ViATu Ile döms. GraNb (: -g-
ViToTuGuNoSb), fOrka, 1,945sa, -a- f. 'kyrka' Falu doms. FoVb 
(-8- övr.), fOrtu 4  adj. 'betäckt med små röda utslag (om huden)' 
GraNb, jat, -o- n. 'skört' TuHuHeNb. 

Även i andra dialekter kan man iakttaga, att de palatala 
konsonanterna haft liknande invärkan på efterföljande ö-vokal, 

1  Sv. diat anyrpa Smål. (Rietz s. 649), no. snyrpa .(Torp s. 678). 
2  Fsv. bynal f. 'arbete, eg. med hö- o. sadesbärgning' (Schlyter). 
3  Fsv. tyrva, 'kasta på'. 
4  Östsv. Isyr v. 'huttra av köld' (Vendell s. 532), körra 'rysa' 

Finl. (Rietz s. 385). 
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t. ex. i Fasternarnålet, där 'g' framför 1f ock r+ kons. i regel 
, övergått till e, men efter ock .1.  till o.1  Jfr de palatala kon-
sonånternas slutan,de ^invärkan, på ä-ljud såväl av urspr. k 
.(s. 1'73 ovan) som aV urspr. (s. 204 ovan). 
- 4) Framför •ursprungligt rdh •  förekommer slutet ö-ljud 

--g-) särskilt i gränssocknarna mot dalmål, huvudsakligen 
Falu doms.; endast undantagsvis utanför detta område, eljest 
,e i öVi. DB; framför rn har hela DB slutet ö-ljud eller u-haltigt 
ö (se S. 276),, t. ex. - , - 

framför rdh: Uh, f. 'börda' ESväSva,,p0a FA (: bika, -ta, 
baka ':börda, hövolm' övr.), bkirdv 3A 'betala bänkavgift i kyrkan, 

-återköpa 'jord, som tillhört släkten' E (: bika 'göra hövolmar' 
,GarpBy), , NO. . n. 'järnstång 1. järnskoning som bär upp spis-
kåpan' ESvä (: b- Tu Ile doms. ByGraNb), eete, &UH«in. bf. 
'efterbörden (hös kor)' ESiHu, mkrdv v, 'mörda' E, inkoidFA He 
doms. Vb, m4kig m. 'mördat oäkta barn' F, tbgig m. ds. 
ESväTuGry-NbSb (-g- övr.); 

f r am £8 r m. 'fjolårsgräs', hon, -g-, -fln. 'hörn' allm. 
Medan förekomsten av slutet ö-ljud efter palatala konsonanter 

-var direkt framkallad av föregående konsonant, sammanhänger 
ö-ljudeffråmför rd ock ri därmed, att vokalen förlängts framför 
dessa förbindelser: Jfr det parallella förhållandet med ä fram-
för- rd- ock in ovan s. 154, o. 195 samt il framför rd ock rn 
ovän s: 245. Även andra dialekter ha slutet ö framför rd 
ock rn, t. ex. nedre -dalmålet, som har ö framför rd ock rn, 
:e1Sest 8 , Skuttungemålet, som har ø före rn, eljest e3, södra 
Halland, som har ø före tu, eljest o, 0.4  

-5) Undantagsvis bevaras y- framför r konsonant: dyrks m., 
dprka v. :öppna med dyrk', fyrk 6  m: allm., hbrvz/ m. 

i Tiselius, Fasternamålet s. 71. 2  Levander I' s: 196. 
Grip, Skuttungemålet s. 49-51. 

.2 Wigforss, Södra Hallands folkmål s. 77. 
5  Ä. nsv. dijrck (1540, dyrck dörck (Ihre) från mity. dirk. - 
6  Ä. osv. fyrck från mlty. våreken.: Enligt Hellquist, (s. -110) 

skulle dyrk ock fyrk vara exempel på övergång av i till y före rk. 
Detta är dock ej någon "ljudlag", utan fyrk har helt, naturligt 
associerats : med fyra', ock dyrk har hypersuecistiskt y-ljud för 
mlty. i. 
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pojke' FSilluVb, stprka, stpS.ga f. o. v. 'styrka' allm., /rya' v. 
'sy vårdslöst' Falu doms. B57, prka v., prke,..01,1 n. 'yrke' allm. 

De flästa av dessa (dyrk, dbrka, fyrk, sgrka, brka ock byke) 
äro typiska riksspråkslån. Av de övriga är åtminstone hbrv21 
en imitativ glosa, jfr det likaledes oregelbundna hittrvzi ovan 
s. 234. Att josbrpa bevarar y, medan det likabetydande snirpa 
har 8-ljud, beror sannolikt på det föregående tje-ljudet. 

b) Efter r har 'y" sporadiskt öppnats till 8- eller ö-ljud sär-
skilt framför m- ock s-förbindelser, t. ex. drsk m. 'dryck åt 
korna, mjöl i vatten, vari hö legat över natten' Nb, brN8.22 

'bröllop' E, bri4o_p ile, brik ATuGraNb,- brsms m. 'broms 
(insekt)' ÖbNb, krogt_p 'krympning' i uttrycket ta-kr ap 

kryvkp) 'tyna av' Nb, ~12, -a v. 'rymmas ESväSva 
(-y- övr.), sms. rbnistikv f. 'sticka på kreatur med ägarens namn 
på' ESvä, skrktalut f. 'skrymsle, gömma' Hu (-y- HuNb), 
brsst n. 'bröst", triska y. 'tröska' allm., triskukk m. 1. f. 'tröskel' 
ESväSva, treskedr -gap övr. 

Men y bevaras framför samma konsonanter i t. ex. krysa, 
krAya f. 'krycka, bröllopsträd som reses första lysningsdagen', 
ryls n., rysa, rbpa v., gryyta v., kryypa v., kryypkin m. allm., 
ryly m. 'draghål på kolmila' Sb, rpninzi f. ds. N bSb, skryyta 
v., ryk adj.; likaså framför andra konsonanter, t. ex. drptta, 
-v v. 'rengöra säd o. d. från damm' ESuTu, grpfsa f. 'bräda 
med halvmeterlånga kvistar i att mylla ned svedjeråg med', 
v. 'använda dylik' Si ile doms. Vb, brbga, bryfba f. o. v. 
'brygga', ryg m., tryg adj., rjasa, rPelca f. o. v. alfm., rpjta f. 

v. 'rynka' Si, skrbekka f. o. v., skryjj, pa f. o. v. 'skrynkla' allm. 
Likaså bevaras y i regel efter 1r, t. ex. kkbita f. 'handbråk 

.(för lin)', v. 'handbråka, lin' SvaGry, kkyka v. 'klättra' SvaNb, 
Ppiijya v. 'klunka, gå mödosamt' BySb. 

c) I annan ställning än i närheten av Ir ock r sker över-
gång till ö-, mera sällan 8-ljud endast sporadiskt, huvudsak-
ligen framför k- ock e-förbindelser, sålunda 

1  No. kyrpa 'trkke sammes, snora sammes', sv. dial. kjöörp 
'sy illa, hoptrassla o. rynka det man syr' (Rietz s. 385). 

Fsv. bryllop. Ordet är i DB ungt lån från rspr. Det gamla 
dialektordet är leeutu Falu o. ile doms., -b«s By, -.bo Fo, -bo Vb. 
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bkikstur, -o-1  f. pl.'byxor' ViATuSi Ho doms. Fo hd Vb, -8- 
GulleNoGarpGra : -y- Falu n:a tlag, 

fhfIst 2  m. 1. f. 'omkrets, vidd, stor slätt' By, NbSb: -y- 
SuFo, 

bka, -o-, 3  f. 'jaktbössa, hjulbössa' Tu ile doms. FoVb : 
-y- Falu n:a tlag, 

m,ba, -o-, -v 4  f. 'mössa' ATu ile doms. Vb: -y- Falu n:a tlag By, 
fot, -o-5  n]. 'skytt', Ma, -o-, -v v. 'jaga, lura på ngn' ViTuSi 

SkHe Fo hd Vb: -y- Falu n:a tlag ToGuBy. 
I annan ställning än i närheten av lr ock r sker således 

övergång till ö — såsom redan Hesselman påpekat - huvud-
sakligen i lågtyska låneord, vilka antagit vokalen ö i hela DB 
utom i Falu n:a tlag, ett vittnesbörd om övergångens sydliga 
ursprung.7  Jfr att i denna grupp 3̀"7.  övergått till ö-ljud liksom 

till e-ljud (se ovan s. 207), medan framför lr- ock r-förbin-
delser 'sr' öppnats till s-ljud liksom i till a-ljud (se ovan s. 201). 

3. Delabialisering till i. 
Delabialisering av till i förekommer blott i enstaka relikt-

exempel, se ovan s. 40. 

Äldre sr. 

Äldre gr motsvaras i regel av y i hela DB, t. ex. by m. allm., 
c9.a, -v m. 1. f. 'dy, torv' SiSälleVb, fy n. 'gungmosse', fnysa 
v. allm., e/y v. 'lura, otillåtet titta', gkysa 8  v. ds. Sb, gryta 
f., hyk-sce, hylpi-sce v. 'huka ner sig', Dys/ f. 'inhägnad för 
småkreatur', ly;  lya v. 'lyssna' allm., myr f. 'mosse', myra, -v f. 
'mossjord, torv' ESväSvaVillu, 'mosse' övr. Falu o. ile doms. By 

1  Från mIty. buxe. 2  Från mlty. vlucht. 
3  Från mlty. buss& 4  Från mlty. mutze, musse. 
5  Från mlty. schutte. 6  I och Y s. 187. 
7  I ,ordet hkfet, -o-, -8- f. 'hyska' av mity. öseke har hela DB 

ö- eller a-ljud. Enstaka y-former (FTuBy) äro lånade från riks-
språket, som har hypersuecistiskt y-ljud, jfr kris :krets' ovan s.235. 

. 8  Ä. nsv. glysa, sv. dial. glysa 'nyfiket betrakta' Hall. (Rietz s. 199). 
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0-ra, ria1  v. 'ryta, skrika,' ViToTulluBySb, Mya', -n f. 'mjukt 
spö' NoVb, smyl m. 'smal gång mellan två hus', smyla v. 
'smyga, smussla', stYra v., syta 3  v. 'vårda (barn)' allm., 5yri3d 4  
adj. 'skygg' F, ty v. 'räcka till' ByVb, Ca, v. 'tjuta' ESvä 
ToTuHuHeFoSb.- 

Vid förkortning bevaras y-ljudet i regel, t. ex. bytce, -s pret. 
'bytte', byt sup., firyt. adj. n. 'som hastigt går åt', nyt adj. n. 
allm. Framför rt förkortat y övergår till ö-ljud i Ni, -o-
räkn. 'fyrtio' SUN men fpti Falu doms. i anslutning till fyra. 

Exempel på delabialisering av y till i anföras ovan s. 41. 

Äldre ö. 

1. Bevarat ö-ljud. 

Äldre fi , vare sig uppkommet ur fdalskt ock samnord. 
eller ur au ock ey, motsvaras i regel av g i heli, DB, t. ex. 

med äldre bon f. 'bön, andaktsstund', fg v. 'föda', fira 
v. 'föra, flytta (kreatur på bete), skicka fora med ngn', Pre, 
-8 n. 'före', gran adj., v. 'göda', likna f. allm., pre.tmlga 5  f. 
'pråmlast' By, .2,10g adj. 'händig, skicklig', snkce, -y n. 'snöre', 
skka, skjya v. 'söka', sot adj. allm., tok 8  adj. 'snäll (om tjur)' 
ESväSvaSu; 

med äldre au: b?rot adj. allm., drom m. 'dröm' allm. (utom 
SbMa), fkog pret., grot m., øg prat., hk m., krop pret., 
lka7  f. 'löja', /os adj., løt 8  f. 'betesmark, särsk. byns gemen-
samma betesmark (Falu s:a tlag), betesmark utmed sjö (Ile 
doms.)', kv n. allm., mok 9  n. 'träck, dynga' By, nafra 10  f. 
'myra' allm., nettfigril m. 'nattsmuts (i ansiktet o. på hän- 
' Fsv. tyia sik 'jämra sig'. 2  Fsv. slyor pl. (Hellquist s. 792). 
3 Fsv. sta 'sörja för'. 
4 Da. sky, sv. dial. fölk-sky Smål. (Rietz s. 611). 

No. loda 'opstabling'. 6  Fvn. tokr 'som kan tages'. 
7  Dalm. buga ÖVd (Levander II s. 276), no. laue (Torp s. 406). 
8  Fvn. lant f. 'land, jord'. 
9  No. o. is!. mauk ii. 'blanding, rore m. ra.' (Torp s. 414). 

10 Jfr fvn. maurr, no. maur m. 'myre' (Torp s. 414). 
No. saur ni. 'smuds' (Torp s. 568). 

18 Env all, D alabergslagsmålet. 
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derna)' ESvä, siona i v. 'sy', tbmiar f. pl. 'tömmar', kga f. 1. n. 
allm.; 

med äldre 0y: bkitta v., bktsag v. 'byka', dg v., ho n., höra 
v., lisa v: allm., mktga3  v. 'mjuka upp (t. ex. lin) ViMa, rok 

rika v., 2,/k/st 4  etc. n. 'dålig kvinna', Åska v. allm., t0g 6  
m. 'tänjbarhet' By, kra f. 1. n. allm. 

Ö-ljudet har i ovanstående exempel konsekvent teåniats 0. 
Emellertid är det ibland mera öppet än riksspråkets ock t. ex. 
de centraluppsvenska målens slutna 5-ljud. I synnerhet i 
gränstrakten mot dalmål — döck icke i Enviken ock Svärdsjö 
— är det ofta så öppet, att man skulle vilja beteckna det 
med g eller 0. Särskilt uppträder detta framför k ock r, t. ex. 
ska v. 'söla' Tu, h&ra v. men hot sup. 'hört', bra f. men 4ga 
f. Su, likaså i slutljud, t. ex. so  n. men spgn pl. G-ra. Detta 
förekommer dock ej konsekvent. Ock i jämförelse med angrän-
sande delar av dalmålet gör DB:s 5-ljud ett mera slutet intryck.6  
Med hänsyn därtill har tecknet här använts som samman-
fattande beteckning för DB-målets vanliga långa ö-ljud. 

Vid förkortning kan ö-ljudet erhålla ett något öppnare uttal, 
t. ex. hka v. 'räfsa ihop o. sätta upp hö till torkning', hons 

hast m., !!:f. 'gödsel', n0gd adj. 'nöjd', 19,5k adj. 'slösande' 
allm. jämte -0- ink även -o-. 1,böjningsformer av ord med 
långt 5-ljud är det korta 5-ljudet så nära lika det långa, att 
det lämpligast kan återges med samma tecken, t. ex. f06 sup. 
'född', smolt sup. 'smöjt' allm. Även det förkortade 5-ljudet 
blir något mera öppet i närheten av k ock r, t. ex. trost m. 
ViGu, bkot adj. n., r0t adj. n. Sk. 

2. Övergång till 8-ljud. 

a) I enstaka ord har äldre ö sammanfallit med det ur ä 
utvecklade 8-ljudet. Så är fallet i några ord med framför 
tt: plur. fitcer etc., nitcer etc., r~r etc. allm. (utom njter, -cer 

1  Fvn. sauma 'sy'. 2  No. boykja 'byge, koke i lut'. 
3  No. moykja 'blotgjore, gjore mykere' (Torp s. 447). 
4  No. slokje n. 'angelica, rende' liksom slokia f. 'hul stangel' 

av *sloykja (Torp s. 656). 
5  Isl. teygur m. 'elasticitet'. 6  Levander 1 s. 201 o. 311. 



ÄLDRE å 275 

ESväSu) men MIscer, bhndcer etc. jämte -o- eller -e- allm.; likaså 
trst adj. allm. ock ha, -v v. 'hota' SkllulleGra (: ha, -tsk- ATuBy 
med tt ur prat. av fsv. hiita1, DB Ulv E), men not sup. av 

r19t adj. n. ock sup. av Ma, sot adj. n. av sot allm. 
b) I enstaka andra ord särskilt intill le ock r förekommer 

också a-ljud, t. ex. bika, -v 2  v. 'böla' HeGarpGraSb, fkids 3  n. 
'flöte (på rev)' Svä, -ce SvaSuTu (: Nto ASäByGryNbSb, fikce 
SällulleGraNbSb), fklitg4s 4  f. 'grädde på bröd' ToTu (: ft•ot-
ToSiGuGra), mirhc v. 'äta sovel utan bröd' By (: ö-former s. 44), 
rists, -ce 5  n. 'takröste' ESväSva (: rhtce By). 

Hit höra sannolikt även grsn m. f. 1. n. 'ljung' ESväSvaVb, 
grsn ToTuGu Ho doms. FoGry (: gron, -o- SuABy), motsv. dalm. 
grQn Älvd., gran MoraSoll.Ve., grön, grön NeVd 6, sv. dial. 
grann Gotl., grön n. Häls.7  ock rsn f. 'rönn' ESväSvaTuGra, 
ren Gulle doms. Sb (: ron Gra, ron FoGryNbSb), motsv. dalm. 
rainn 6  ÖVd, no. raun, ä. nsv. röön. Den i båda fallen före-
kommande konsonantlängden skulle kunna förklaras ur sam-
mansättningar, t. ex. grönris, rönnbär, vilka äro lika vanliga 
som de enkla orden. 

Undantagsvis uppträder äldre ä som a-ljud även i annan 
ställning än i närheten av lr ock r, sålunda bista v. 'arbeta 
tungt, stånka av ansträngning' No (: bksta HuGarpByNbSb), 
fs4k 1° m. 'murken ved' Gra, hickr 11  n. 'lödder' E, hicke HuLu 
(: lhdcer By), ltott 12  adj. n. 'hemligt', lan- i sms. timida" f. 
'lönnlåda', linamkrk n. 'hemlighet' ToGuHu. 

1  Hellquist s. 243. 2  Fvn. baula. 
3  Av *floyti i avljudsförhållande till flyta (FIellquist s. 148). 
4  Fvn. flautir f. pl. 'flata'. 
5  Fvn. raust n. 'det översta av gavelväggen', no. royste 'hustak m. m.' 
6  Levander I s. 204-206. 7  Rietz s. 214. 
8  Bogren förklarar Torpmålets r (s. 78) ur ett äldre rann, som 

blivit runn "till följd av äldre nasalering". Men de norska mål, 
där den av B. åsyftade nasaleringen förekommer, ha ij-ljud liksom 
dalmålet (se ovan), ock några skäl att antaga, att denna ljudöver-
gång funnits i Torpmålet, anföras ej. Dess form förklaras enklast 
på samma sätt som DB-målets ovan. 

Fvn. beysta. 10  Se s. 232 not 1. 
Fvn. lan& 'lut, lödder'. 

12  Fvn. leyndr adj., sms. leyni- 1. laundyrr o. d 
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De flästa av dessa former med 8 gå tillbaka på äldre au, 
några på äldre ey. I öVd kvarlever au ännu som diftongen 
äu, t. ex. flräutert f. pl. 'grädde', likaså i Jämtland, t. ex. gråon 
m. 'Equisetum' Revsund.2  I dialekter, som ligga i närheten av 
diftongområdena, uppträder au i stor utsträckning som u-ljud, 
vilket tydligen representerar nästa steg i utvecklingen av dif-
tongen au. Ett dylikt öppet ljud förekommer i Ångerman-
land, mä,st i landskapets norra del, t. ex. bkgt adj. 'blöt' Nätra, 
/8t f. 'löt' Resele. I södra Ångermanland bli ö-formerna tal-
rikare.3  I Medelpad uppträder det öppna 8-ljudet "blott undan-
tagsvis", oftare i norr än i söder.3  Även i Hälsingland före-
komma dylika former, särskilt i norra delen, t. ex. bä 'bjöd', 
snö 'elak' Ljusdal 4, men i regel har Hälsingland slutet Ki-ljud. 
På samma sätt äro 8-formerna såväl i NeVe1. 3  som i DB tyd-
ligen att uppfatta som relikter av ett äldre uttal. I regel har 
detta fått vika för vanligt ö-ljud, men 8-ljudet kvarlevde i vissa 
ord, dels i närheten av lr ock r, vilka skyddade det öppna ljudet, 
dels i ord med särskilt emfatiskt uttal. Att även några ord med 
äldre oy gledo över i 8-gruppen är ganska naturligt i den upp-
lösningens tid, som rådde i DB, då de gamla uttalen med o 
av äldre au (se ovan s. 43) ock ä av äldre oy (se ovan s. 45) 
undanträngdes av a- resp. e-ljud. 

En helt annan företeelse är det, då i det lokala riksspråket 
i Falun kort ö i mycket stor utsträckning är så öppet, att det 
närmar sig till eller sammansmälter med 8-ljudet, t. ex. h8st 
m. 'höst' F. Detta är snarast ett hypersuecistiskt uttal. Efter-
som dialekten i dessa fall har kort slutet ö, överdrives i det 
lokala riksspråket det korta öppna ö-ljudet. 

3. Övergång till u-ljud eller u-haltigt Ö-ljud. 

I sydvästra DB (Folkärna, Grytnäs, Norn ockVb) övergår 
långt ö framför vissa kakuminala ock supradentala konsonan- 

Levander I s. 204. 
3  Vestlund s. 17. 
5  Levander 1 s. 206. 

2  Enl. fil. dr T. Bucht. 
4  Geijer i Sverige VI s. 165. 
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ter till ett u-haltigt ö-ljud. Detta •  förekommer såväl i ord med 
äldre (au, ey) som i ord med långt ö-ljud av annat ursprung 
dels framför k (men icke r), dels framför supradentala ock 
kakuminala d, t, s ock n. Denna utveckling står tydligen i 
samband med en övergång av långt ö framför supradentala 
konsonanter till u, vilken förekommer i västsvenska mål, t. ex. 
Västergötland', Dalsland 2  ock Värmland? Men den är i DB 
mindre utpräglad än i dessa trakter, ock det ifrågavarande 
ljudet sammanblandas därför ofta med eller 8. Det är 
dock mera slutet än 8 ock har mera u-klang än @, men å 
andra sidan ofta mera ö-klang än u. Men hällre än att införa 
ett nytt tecken användes här it, t. ex. h*ce m. 'herde' Gra, 
juk f. 'skörd', hålce pret. 'hörde', hat sup. 'hört', htt,s pres. 
'hörs' samtl. I enstaka fall förekommer det även utanför det 
angivna området, t. ex. Utsuk 'barndopskalas', grintar n. 'gravöl' 
SiSä (: 0?r), möjligen vittnande om att övergången förr haft 
större utbredning. Framför vanligt n förekommer det i ordet 
,,ttn n. 'människa' Vb, sannolikt ett minne av att n förr varit 
supradentalt. 

Återblick. 

En återblick på de tryckstarka vokalernas utveckling ger 
ett starkt intryck av Dala-Bergslagens karakter av språkligt 
övergångsområde. Vid sidan av ark aismer, som känneteckna 
de uppsvenska målen, finnas talrika novationer. Den geogra-
fiska utbredningen av dessa visar, att somliga äro s. k. g ö-
is k a novationer, andra åter ha från öster trängt fram i 
angränsande delar av DB, s. k. uppsvenska novationer. 

I. Uppsvenska arkaismer. 
Äldre ä bevaras i regel som a-ljud framför mb, id, nd 

ock rdh (s. 152). 
Äldre Å bevaras sporadiskt som s. k. upplands-e, lmalf. 

i Sandström, ö ock ii i västgötamål s. 30. 
2  E. Noreen, Ärtemarksmålet s. 159. 

Kallstenius, Värmlands dialekter s. 79. 

dr. 
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a, i gränsområdet mot dalmål (s. 164) ock har i vissa såväl 
kortstaviga som långstaviga ord (s. 165, 166, 168, 169, 174) 
sammanfallit med det ur ' äldre ej uppkomna slutna e-ljudet. 

Äldre ö bevaras i vissa ordgrupper som e-ljud, i största 
'utsträckning i norra DB (s. 177). 

Äldre bevaras i största delen av DB som i-ljud i kort-
staviga ord av typerna 1+ i (s. 186), + u (s. 187) ock fram-
för tonlös kons. +1, n, r (s. 196), särskilt i norra DB i typen 
1-+ ja (s. 192) i likhet med förhållandet i österdalarna samt 
Gästrikland, likaså i regel i hela DB i långstaviga ord (s. 200). 

Äldre fi bevaras i största delen av DB som u-ljud i kort-
staviga ord av typen il + i (s. 222), i hela DB i typen ii + u 
(s. 223), i norra DB framför g +1, n, r (s. 226), likaså i regel 
i hela DB framför tonlös kons. +1, n, r (5. 228) ock i lång-
staviga ord (s. 230). 

Äldre 'y' bevaras i största delen av DB som y-ljud i kort-
staviga ord av typen vy," + i (s. 260), i regel framför tonlös 
kons. + ja (s. 263) ock framför tonlös kons. +1, n, r (s. 266), 
likaså i regel i långstaviga ord (s. 268). 

II. Götiska novationer. 

Äldre ä har i vissa fall övergått till å-ljud framför inb 
ock id (s. 152), nd (s. 153) ock rdh (s. 154), särskilt i Vb ock 
Falu n:a tlag i likhet med förhållandet i västra Västmanland 
ock Hälsingland. 

Äldre ö har i regel -öppnats till ä-ljud i hela DB i såväl 
kort- som långstaviga ord (s. 164). 

Äldre ö har i regel övergått till ä-ljud i hela DB (s. 176). 
Äldre har övergått till e-ljud i hela DB i kortstaviga 

enstaviga ord ock i tvåstaviga ord av typen i + a (s. 185). 
I per f. part. ock sup. av typen 1+ i har Enviken övergång 
till e-ljud, t. ex. bb_h 'bitit' (s. 187), i vissa ord av typen I + u 
ha Enviken, Svärdsjö ock Svartnäs övergång till e-ljud, t. ex. 
akut 'vecka' (s. 188), i båda fallen i likhet Med angränsande 
område i Hälsingland. 1 typen + ja hår övergång till-  e-ljud 
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skett särskilt i Södra delen av DB (s. 192) i likhet med för-
hållandet i västra Västmanland. 

Äldre ii har öppnats till a-ljud i hela DB i kortstaviga 
enstaviga ord ock tvåstaviga ord av typen ti + a (s. 215) ,samt 
framför d ock v +1; n, r (s. 225); i hela DB utom norra delen 
även framför g +1, n, r (s. 226); likaså i långstaviga ord i 
stor utsträckning intill d, 1, k, n, r, e ock t (s. 235), i vissa 
fall (framför bb, pp ock tt) huvudsakligen i Vb i samband 
med västsvenska dialekter, förr även i Enviken i likhet m9d. 
Hälsingland. 

Äldre ia har i regel övergått till (j)y, t. ex. by, by 'bjuda', 
i Folkare hd ock Vb, undantagsvis även i Falu s:a tlag ock 
Hedemora doms. men icke i Falu n:a tlag (s. 253). 

Äldre 'y' har öppnats till ö-ljud i hela DB i kortstaviga 
enstaviga ord (s. 259). I vissa ord av typen '5," + i, t. ex. 
hvil 'hyvel', har övergång till ö inträtt i Enviken ock Svärd-
sjö (s. 260). Framför tonlös konsonant '+ ja (s. 264) ock ton-
lös konsonant + 1, n, r (s. 266) övergår 5-r" i vissa fall till 5-
ljud i Vb ock angränsande delar av Öb (s. 264) i likhet med 
förhållandet i västra Västmanland. I vissa långstaviga ord 
(s. 272) har '5," övergått till ö-ljud i hela DB utom Falu n:a 
tlag, som har t. ex. bb,gt 'bössa', mp..5a 'mössa'. 

Äldre ö-ljud har framför vissa supradentala ock kakumi-
nala konsonanter övergått till u-ljud i Vb ock angränsande 
delar av Öb i likhet med västsvenska dialekter (s. 276). 

Av dessa novationer ha en del segrat i hela DB, sålunda 
övergång av 5 och ö till ä-ljud (mom. 2 ock 3), till e-, ä 
till a- ock Y. till ö-ljud i enstaviga ock tvåstaviga kortstaviga 
ord av typen + a (mom. 4, 5 ock 7). Andra ha trängt,  upp i 
DB:s södra, men icke i dess norra delar, så som man kan vänta 
av en söderifrån kommande företeelse, sålunda > e framförja 
(mom. 4), ä.> a framför g +1, n, r (mom. 5), ju > y (mom. 6) 
ock långt 5-ljud i vissa fall till u-ljud (mom. 8). Åter andra 
göra sig gällande dels i norra DB, dels i Vb, sålunda övergång 
av ä till å-ljud i vissa långstaviga ord (framför mb, id ock .nd) 
samt av ä till a-ljud i vissa långstaviga ord (framför bb m. fl.). 
Jfr att vokalförlängning i ursprungligen kortstaviga drd gjorde 
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sig starkast gällande i dessa trakter. Detta berodde — som i kap. 
III framhölls — därpå, att dalälvstraktens gamla kulturbygd 
längre stod emot de språkliga nyheterna än de senare bebyggda 
skogstrakterna norr om Dalälven ock i Vh. Egendomligare kan 
det synas, att en del novationer uppträda endast i norra DB, 
sålunda 1> e i typerna + i ock 1 + u (mom. 4) samt 'y' > ö i 
typen 'Si + i (mom. 7). Denna norra DB:s starkt "götiska" karak-
ter kommer att ytterligare belysas dels vid behandling 
av konsonanterna (kap. V), dels vid jämförelse med angrän-
sande dialekter (kap. VI). Men redan nu må ett ord därom 
sägas. Det är ingalunda nödvändigt, att en söderifrån kom-
mande språklig tendens sätter spår efter sig efter hela sin 
väg mot norr. Som nyss framhölls, utgjorde Dalälvens jord-
bruksdistrikt ett konservativt område, som stod emot nyheter, 
vilka utbredde sig på båda sidor därom. I nu. behandlade 
fall har större delen av DB tillika med östra Västmanland 
ock Uppland utgjort ett dylikt motståndsområde, medan nova-
tionerna segrat i de från de uppsvenska kulturcentra mera 
avlägset liggande skogsbygderna i Hälsingland ock med stöd 
därifrån även i Enviken ock i vissa fall, Svärdsjö ock Svartnäs. 

Emellertid förekomma i DB även åtskilliga novationer, vilkas 
utbredning pekar på att de från sydöst, d. v. s. från Uppland 
ock östra Västmanland, trängt fram i DB. 

III. Uppsvenska novationer. 

Äldre rt har i kortstaviga ord av typen ä + a (s. 131), 
ä + i (s. 134) ock i vissa ord av 1-, n-, r-typen (s. 139) samt 
i långstaviga ord framför vissa konsonantförbindelser (bb, dd, 
gg, Il ock It s. 148) övergått från öppet a (a) till slutet a i 
sydöstra `DB, d. v. s. hela DB utom gränsområdet mot dal-
mål, liksom i östra Västmanland ock västra Uppland. 

Äldre  har i kortstaviga ord av typen ä + u i stor ut-
sträckning övergått från öppet a (a) till ä, t. ex. leeduc, halm 
'lada', i sydöstra DB, d. v. s. hela DB utom Falu doms. ock 
Gra (s. 137) liksom i Västmanland, Uppland m. fl. landskap. 
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Äldre ä har framför Ir- ock r-förbindelser övergått från 
öppet a (a) till vanligt a-ljud i Folkärna ock G-rytnäs (s. 149) 
liksom i angränsande delar av Västmanland ock Uppland. 

Äldre å,' har framför ng ock nk i regel slutits till ä-ljud 
i hela DB (s. 156). Undantag med bevarat a framför nk 
härröra huvudsakligen dels från norra DB i samband med 
Hälsingland, dels från Vb i samband med västra Västmanland. 
Sin största utsträckning har tendensen till å-ljud framför n  i 
Folkare hd, där exempel på å-ljud av förekommer även 
framför nn, Nipa 'flagna', liksom i angränsande delar av 
Västmanland ock Uppland. 

Ur äldre il uppkommet a-ljud har i regel övergått till 
öppet å-ljud i Folkärna såväl i kortstaviga som långstaviga 
ord (s. 218, 226, 234) liksom i östra Västmanland ock västra 
Uppland. 

DB-målet företer således bilden av ett språkområde, där 
uppsvenska ock götiska drag korsa varandra som varp ock 
inslag i en väv. Det sätt, varpå detta skett, är av intresse 
icke blott ur dialektgeografisk utan även ur dialekthistorisk 
synpunkt. I kap. II gjordes ett försök att framställa DB-målets 
olika utvecklingsperioder (s. 51). Dessa kunna nu något närmare 
belysas. De uppsvenska arkaismer, som här skildrats, utgöra 
tillika med de fornuppsvenska novationer, som framställdes i II:a 
kapitlet, minnen från DB-målets första period, den forndalska 
perioden. Under denna mottog DB således intryck huvud-
sakligen från sveaväldets centrum, Uppland. Under loppet av 
den andra perioden, medeltiden, bryta de götiska novationerna 
in, vittnande om ett starkt kulturinslag från Götaland. Det är 
nog främst med kristendomens införande, som detta bryter 
fram. Ock det gör sig starkast gällande i de nejder, som upp-
odlades under medeltiden, svagare i den gamla kulturbygden 
omkring Dalälven. Gruvindustrien ökade DB:s förbindelser 
med andra trakter ock påskyndade således den språkliga omda-
ningen, som därför blev kraftigare i DB än i öster- ock Väster-
Dalarna. De uppsvenska novationer, som korsa de götiska, 
äro tydligen yngre än dessa. övergången av äldre il till öppet 
18* 
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å-ljud förutsätter att ii först öppnats till a-ljud, d. v. s. nåtts 
av den götiska novationen på detta område. Ock när van-
ligt a-ljud bryter fram i stället för öppet a (a) i typen haka, undan-
tränger det ett vokalskick, som i sin tur är yngre än den 
forndalska periodens, då vokalbalansen a: å fanns även i DB. 
Detta nyuppsvenska inslag kan därför knappast ha gjort sig 
gällande förr än i början av den nya tiden, under DB-målets 
tredje ock fjärde perioder. Under denna tid blir således det 
uppsvenska inflytandet åter allt starkare, en utveckling som 
alltjämt fortfar ock i vår tid visar sin makt på språkets område 
kraftigare än någonsin förr. 

Jämför man de götiska ock de nyuppsvenska novationerna 
med varandra i fråga om utbredningssättet, märker man en 
viss skillnad dem emellan. Medan en del av de götiska 
novationerna lämnade den gamla kulturbygden i fred, gå de 
nyuppsvenska novationerna fram just genom denna. Deras 
motståndsområde utgöres i stället av gränsområdet mot dalmål, 
d. v. s. de i förhållande till de uppsvenska kulturcentra längst 
bort belägna delarna av DB. Denna olikhet beror nog mäst 
därpå, att bebyggelseutvidgningen nu är i det stora hela av-
slutad, ock därmed den faktor borteliminerad, som under 
medeltiden förorsakade de största språkförändringarna. I stället 
spela kommunikationerna under den nya tiden en helt annan 
roll än under medeltiden. De äro bäst i den gamla kultur-
bygden ock omdana därför denna snabbast. 
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Äldre y, s. 272. 
Äldre å, s. 273. 1. Bevarat ö-ljud, s. 273; Övergång till 
8-ljud, s. 274; 3. Övergång till u-ljud eller u-haltigt ö-ljud, 
s. 276. 
Återblick, s. 277. I. Uppsvenska arkaismer, s. 277. II. 
Götiska novationer, s. 278. Ill. Uppsvenska novationer, 
s. 280. 
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Detta häfte är tryckt med särskilt understöd av 
Humanistiska Fonden. 

Föregående del av Envall, Dala-Bergslagsmålet in-
gick i litat. 192 (1930. 4). Härmed är detta arbete 
avslutat och har placerats som n:r 47 i B-serien. 
Av denna serie avses B 44-47 skola utgöra ett band, 
vartill titelblad åtföljer detta häfte. 

Uppsala 1947 
Omslaget tryckt hos Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag 


