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Inledning.
Orsamålet talas i Orsa moderförsamling samt i Skattungbyns
till denna hörande kapellförsamling i St. Kopparbärgs län. Det
talas inom hela detta område med undantag av några finnbyar
ock enstaka liggande finngårdar i norra ock nordöstra delen av
socknen, där ett språk talas, som ej erbjuder några närmare
beröringspunkter varken med Orsamålet eller med dalmålet över
huvud taget. I de båda finnbyarna Näckådalen ock Untorp,
båda belägna i nordvästra delen av -socknen, talas däremot
Orsamål, vilket väl är en följd av de giftermål, som ofta ingåtts
mellan här bosatta finnar ock personer nerifrån Orsabygden.
Målet i dessa båda byar, vilket jag väl hört, men ej gjort till
föremål för närmare undersökning, torde huvudsakligen skilja
sig från det vanliga Orsamålet i fråga om den musikaliska nkcenten, som kanske är en lemning från den numera utdöda
finskans tid.
Ännu på 1860-talet fanns enligt uppgift åtminstone i Näckådalen en finne, som kunde tala finska. Numera återstår av detta
språk blott en del naturnamn, t. ex. bärgnanin på -mäki eller
-noppi, sjönamn på -lampi ock bäcknamn på -puro. Naturnamn
på Orsamål saknas dock ej här i finnmarken, ock det händer,
att t. ex. ett bärg kan ha både ett finskt ock ett Orsamålsnamn. Även förekomma ännu i finumarken enligt uppgift vissa
finska benämningar; så kallas en knivslida för toppi ock göken
för kukku.
Enligt uppgift talas Orsamålet fortfarande av till Nordamerikas Förenta Stater utflyttade Orsabor, särskilt i sådana trakter,
där många f. d. Orsabor bo i varandras närhet, såsom fallet
särskilt är i Minnesota. Där tala t. ex. i Cambridge ett 50100-tal personer Orsamål, däribland även många därute födda
barn, av vilka dessutom engelsktalande både vita ock svarta
barn skola ha lärt sig tala Orsamål.
1— 223600. By. landsm. B oöthius.
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Gränsen mellan Orsamålet ock grannmålen följer överallt
mycket skarpt sockengränsen, vadan Orsamålet icke har några
utlöpare i andra socknar, såsom fallet är med de båda andra
huvudmålen inom dalmålet: Mora- ock Älvdalsmålet. De närmaste ock med Orsamålet måst besläktade grannmålen äro:
Oremålet i öster, Moramålet i söder ock i väster Vämhusmålet,
som närmast är en varietet av Älvdalsmålet. Av dessa mål erbjuda Oremålet ock Moramålet i byarna närmast Orsa en del
likheter med Orsamålet i sådana punkter, där detta i fråga om
ljudutvecklingen har utbildat egendomliga drag, som utmärka
Orsamålet gentemot de andra dalmålen. Så har Orem. liksom
Orsam. ö i olikhet mot Mora- ock Älvdalsm. i sådana ord som
tisk 'tolv', jyöl_G 'tjock', fös: 'fors' ock lögg 'lång', sköek 'skänk'
samt tö/ 'tall', köld 'kall', stat 'salt'. Vidare har Orem. liksom
Orsam. o motsvarande rspr:s av brytningsdiftongen ju uppkomna
y, i vilket fall Moram. (utom några av de östra byarna) har
p ock Älvd. en triftong, t. ex. Ore- ock Orsam. fkga
kropa 'krypa', dropa 'drypa". Målet i de närmast Orsa belägna östra byarna i Mora, t. ex. Vattnäs, vars mål jag undersökt, visar följande likheter med Orsam. förutom nyss anmärkta:
delabialisering av gammalt y ock ö, t. ex. mr 'ny', kisa 'lysa',
bita 'bytta', Mar 'syster', fila 'fylla', rig 'rygg', fia 'följa'
ock gren 'grön', bredrar 'bröder', fra 'föra', fed 'född', fetar
'fötter', dina 'döma'. Våmhusmålet erbjuder däremot inga
likheter på för Orsam. utmärkande punkter, men visar stundom
prov på en från det övriga Älvdalsmålet skiljaktig utveckling,
som visserligen överensstämmer med Orsam., men samtidigt även
med Moram. Då det f. ö. har så gott som alla för Älvd. utmärkande särdrag med hela dess för Orsam. så främmande diftongsystem, så följer därav, att språkgränsen mellan Orsa ock
Våmhus är betydligt skarpare än mellan Orsa å ena sidan samt
Ore ock Mora å den andra.
I norr har Orsam. sina närmaste grannar i målen i Lillhärdal i Härjedalen 2 ock Hamra kapellförsamling i Gävleborgs
Angående dessa likheter mellan Orsa- ock Oremålen se J. Boöthius, Oremålets ställning inom dalmålet i Sv. Lm. 1907, s. 72.
Trots att ingen landsväg eller körväg förenar Orsa med Lillhärdal, så har dock fordom befolkningen i de båda socknarna stått i förbindelse med varandra. N. om Untorp finns vid Unån ett ställe årdel.-
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län. Med målet i Lillhärdal erbjuder Orsam, liksom dalmålet i
allmänhet anmärkningsvärda överensstämmelser, t. ex. förekomsten av w i vissa fall, upprätthållandet av gamla konsonantförbindelser, särskilt mb, Id ock ud, förekomsten av atj i stiene
'stjärna'; stjelje 'skilja' 0. s. v.1 Geijer anför ett fall„ där den
så gott som enda anknytningspunkten för en pronominalform
i Lillhärdalsmålet är att söka i Orsatti., nämligen ökk (ack. av
2 pers. po.ss. pron.), som på Orsam. heter Ugn. En likhet mellan. Orsam. ock målet i en östligare Härjedalssocken; Älvros;
som gränsar till det med Orsa fordom förenade Hamra kapell,
förtjänar också anmärkas, nämligen delabialiseringen av y ock ö,
t. ex. rigg 'rygg', rote 'sköta'.2 Om målet i Hamra kape113, som
är Orsas närmaste grannförsamling i norr ock som ända till
på 1840-talet var en del av Orsa men nu tillhör Los socken
i Hälsingland, känner. jag ingenting närmare, men har under
tillfälliga besök därstädes konstaterat, att Orsamål där icke
talas4 ock att språket där icke erbjuder några särskilda beröringspunkter med Orsam.
Orsamålet är väl den enhetligaste av alla dialekter, som
tillhöra det egentliga dalmålet. Därav följer dock icke, att ej
skiftningar i kvantitets- ock akcentförhållanden samt i fråga om
ljudens kvalitet ock ordförrådet skulle förekomma mellan olika
byar. Störst är skillnaden mellan de mot Mora på Digerbärget
belägna byarnas mål (Maggås, Torrvål, Sundbäck, Viborg ock
Oljonsbyn) ock Skattungbymålet; dock vålla dessa olikheter
inga vidare svårigheter för Orsamålstalande att lätt göra sig
förstådda för varandra.
Om man frågar en Orsabo om skillnaden på målet i olika
byar, så slår det knappast fel, att denne påpekar, hurusom man
i vissa byar »talar på i» ock i andra »på e». I det olika användandet av i ock e i absolut slutljud samt i de mask. substan'Härdalbod', där härdalingar bok Orsafolk hade mötesplats för handelsutbyte.
Se H. Geijer i Sverige VI, s. 312 f.
Se Lundell i Nord. Familjebok i artikeln Härjedalen.
4) På kartorna ock i skolgeografierna ofta med orätt kallat Orsa
Finnmark.
4) Med undantag likvisst av finngården Knoppen, som bebos av
Orsabor.
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tivens sing. dativändelse ligger också otvivelaktigt det mäst särskiljande draget i olika byars mål. På denna punkt stå målen i
en del av bärgbyarna (från Maggås till Skattungbyn) i den
skarpaste motsats till målen i de andra bärgbyarna, i det att
de sydligaste äro utpräglade e-mål, t. ex. 4sta(m) 'åt häst(en)',
fp fra 'kon', börda 'borden', ketsta, '(I) kasten', filla(n) 'fåle(n)',
ock de norr ock nordost
tia '(I) talen', Nta 'bitit', gth.43a
åsta(rn), fp fri, bördt,
därom talade äro utpräglade i-mål, t.
/Ask Mut, tålt, MU, gan4p.1 Gränsen mellan dessa båda grupper går mellan Oljonsbyn ock Stenbärg. 1 de lägre belägna
byarna Holen, Kyrkbyn, Hansjö ock Nederbiirga är bruket av
i ock e i dessa ändelser på olika sätt modifierat, under det att
Vångsgärde sluter sig till i-målen. Hansjömålet, som huvudsakligen ligger till grund för denna avhandling, intar en mellanställning mellan i- ock e-målen. Ex. från Hansjö: åsta(m),
oira, börda, keista, men fiAll(n), tålt, bsitz, gån4p.1 'En annan
lätt iöronenfallaude skillnad är den olika kvaliteten av den ur
a ock e uppkomna antekonsonantiska ändelsevokalen i t. ex.
fågel 'fågel', armen 'armen', åder 'hästar', dy6ter 'getter', stårer
'stora', riukest 'rikast', rt)per 'ropar', O0aer 'köper'2, vilken i
byarna på Digerbärget (utom Stenbärg) närmast är e eller a
med mycket stark ö-klang, under det att den i Holen ock Kyrkbyn är ett ljud mellan u ock ö (här betecknat n), i Staekmora
ett mellanljud mellan u ock y (här betecknat y); i Ilansjö ock
Mickelvål närmast a, dock med övervägande ö-klang, i Åbärga
ock Kallmora ett mellanljud mellan e ock ä (a) samt i Skattungbyn slutligen ett något längre fram bildat e med dragning åt
(här betecknat i). I Kyrkbyn har den e-vokal, som man efter
förväntan borde ha i den best. dativändelsen av mask. subst.
i sing. övergått till denna »reducerade» vokal. Jfr Ås. &starn,
men Kb. åstum.
Uttalet av u är särskiljande .för målet i olika delar av
socknen. I hela södra ock västra delen av socknen är u modh
tient i riktning mot ö eller y. I Åbärga ock Kallmora är u
samma ljud som rspr:s spetsiga u (u), under det att det i
Skattungbyn närmast är norskt u (ut), vilket är 'det normala uljudet i det till Skattungbyn gränsande Ore.
1)

Se vidare §§ 46 ock 64

2) Se vidare §§ 48-50.
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Det byrnål, som skarpast skiljer sig från de andra, är Skattungbymålet. En ålderdomlighet hos detta, som icke återfinns
i någon annan del av socknen, är den, att nasalering av alla
vokaler kan ske ock att den kan vara framkallad av en äldre bortfallen nasal. Bland andra i det föregående icke nämnda för
Skattungbymålet utmärkande drag kunna följande anföras: 1 är
aldrig »tjockt», ö är alltid modifierat i riktning mot u (här betecknat et), såsom fallet enligt H. Geijer även är i det angränsande öremålet. Slutljudande d saknas i sup. av värb efter 1
konj. Ex. från Sk. möta mot mOlaci i andra delar av socknen
(utom Mg., där d saknas). Kortstavigbeten är bättre bibehållen än i andra delar av socknen. På det hela taget kan
man knappast säga, att Skattungbymålet intar en ålderdomligare ståndpunkt än det övriga Orsamålet. Några av dess särskiljande kännetecken bero väl på närheten till Ore. I fråga
om böjningsläran finns dock en ålderdomlighet, som saknas i
det övriga Orsa, nämligen bevarad genusböjning hos räkn. t9er
'två' : toer m., t9ar f., tav n. I avseende på ordförrådet skiljer
sig Skattungbymålet rätt mycket från det övriga Orsamålet.
Så brukar det gärna påpekas av Orsabor, att skattungen säger
aSnch 'handen' mot nhtn 'näven' i andra delar av socknen, men
att ett motsatt förhållande äger rum med sammansättningen
'handleden', som i Skattungbyn heter nåvolidv iucn i andra delar. av Orsa csondlidn.
Här ovan anförda olikheter mellan bymålen äro ej de enda
förekommande, men jag har anfört dessa, därför att de tyckas
mig vara de mäst utmärkande. Angående andra smärre dialektskillnader inom socknen hänvisas till kap. 3.
Av äldre handskriven litteratur om Orsamålet, som jag tagit kännedom om, IM i främsta rummet nämnas Carl Säves
samlingar rörande dalmålet, vilka jag delvis genonig;ått; vidare
vill jag nämna Mångs Hans Erssons i Stackmora Orsa
allmoge-språket'. Av mycket stor betydelse för mitt arbete
ha Adolf Noreens dalmålsarbeten' varit, särskilt vid valet av
ljudbeteckningar. I några fall avvika mina beteckningar från
Sv. Lm. IV. 1-2; öfre Dalarna s. 405 if.
1 Dalarnas Fornminnesförening,S samlingar.

8

BOETHIUS ORSAMÅLET.

IV. 4

Noreens. Detta beror delvis på tillkomsten av nya tecken, men
naturligtvis även på att jag under den längre tid, som jag haft
till förfogande för mina undersökningar, kommit till en något
atnan uppfattning i enskilda punkter i fråga om målets ljudförhållandtn. Detta hindrar dock icke, att jag känner mig stå i
den djupaste tacksamhetsskuld till professor Noreen för dennes
dalmålsarbeten, som för mig liksom för andra dalmålsforskare
utgjort den fasta grund, på vilken vi ha kunnat bygga vidare. I
olikhet mot Noreen har jag infört beteckning av akcenten, då
jag funnit, att Orsamålet har både akc. 1 ock akc. 2.
Till den litteraturförteckning om Orsamålet, som Noreen anför i sin »Inledning till dalmålet» (s. 10 if.), kunna vidare läggas
två samlingar täxter på Orsamål: A. Björk, »Orsamål»1 (med
transskriptionen gjord av mig) samt J. B cbth ius, »Sägner
m. m. på Ors'a mål» 2.
Mina undersökningar av Orsamålet ha utförts huvudsakligen
under åren 1901-1908; jag har under dessa år egnat större
delen av sommarferierna samt en vinter (1903-04) åt dalmålsundersökningar, till största delen rörande Orsamålet, men även
i någon mån Mora- (Vattnäs) ock Älvdalsmål (Våmhus ock Bonäs), ävensom Oremål. Undersökningarna av Orsamålet ha utförts i nästan alla byar i socknen (utom i Orsbleck ock finnmarksbyarna samt i de båda i senare tid genom utflyttningar
från Skattungbyn uppkomna byarna Torsmo ock Gravbärg),
men jag har lagt ett bymål, Hansjömålet, till grund för mina
undersökningar.
Hansjö, som är beläget norr om Kyrkbyn på andra sidan
Oreälv, är jämte Kyrkbyn socknens största by ock har ett invånarantal på omkring 1,000 personer, vilka i det närmaste
alla tala Orsamål. Språket är trots byns närhet till Kyrkbyn
synnerligen väl bibehållet ock kan jämte Kyrkbymålet, med
vilket det i alla väsentliga punkter överensstämmer, uppfattas
som socknens centralmål. Den bydialekt, som jag näst efter
Hansjömålet egnat måst uppmärksamhet åt, är målet i den på
Digerbärget belägna Oljonsbyn, som hör samman med de i vissa
punkter egenartat utbildade Digerbärgsmålen. Av dem har jag
Sv. Lm. årg. 1910.
Meddelanden från Dalarnes Fornminnesförening II.
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egnat större uppmärksamhet åt det mot Moragränsen talade
Maggåsmålet. Av. »sör-om-sjö»-målen har jag särskilt studerat
målet i Holen. Av i-målen (se ovan s. 6) ha Stackmora- ock
Skattungbymålen särskilt noggrant undersökts. När ett ord
anföres utan angivande av ursprungsort, så förskriver det sig
frän Hansjö, ock om ingen annan form anföres, så överensstämmer i vanliga fall ordets form i de andra bymålen på ifrågavarande punkt med Hansjömålet. Dock har jag icke i fråga
om konstant uppträdande olikheter mellan bymålen, t. ex. olika
ändelsevokal ock skiftning i ljudens kvalitet, anfört de olika
varieteterna av ordet annat än vid behandlingen av ifrågavarande
ljud. I fråga om kvantitativa avvikelser från Hansjöformen
anföras alltid varieteterna. Jag använder i vissa fall grov beteckning för ljud, vilkas kvalitet kan växla hos olika personer
från samma by eller t. o. m. hos samma person, utan att bestämda regler för växlingen kunna spåras.

'Till mina lärare professorerna Adolf Noreen, Otto von Friesen ock Bengt Hesselman, av vilka den förstnämnde väckte mitt
intresse för studiet av dalmålet, ber jag att få framföra ett
vördsamt tack för den väckande undervisning, jag av dem fått
åtnjuta. Till professor Hesselman står jag i särskild tacksamhetsskuld rör några råd ock anvisningar, jag fått av honom vid
det slutliga utarbetandet av denna avhandling. Fil. lic. Herman Geijer har jälpt mig vid några ljudbestämningar, företagna i Orsa, ävensom vid valet av de nya tecken? som blivit
nödvändiga. För detta likasom för det intresse, han från första början visat mitt arbete, ock för de goda impulser, han givit mig,
vill jag bringa honom ett järtligt tack. Jag vill även uttala
mitt tack till fil. doktor L. Levander för upplysningar om Älvdalsmålet ock till lektor E. A. Meyer för meddelanden om hans
uppfattning om akcentförhållandena i Orsamålet. Vidare får
jag betyga min tacksamhet till Orsa kommun ock Dalarnes
Fornminnesförening samt till fru Maria Hazelius, fil. lic. Fritjof
Hazelius, fru Ellen Nisser, fru Ingrid Öhnell, som genom frikostiga understöd bistått mig i mitt arbete. Till alla mina
många meddelare, både äldre ock yngre, från socknens olika
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delar, ingen nämnd ock ingen glömd, får jag slutligen uttala
ett järtligt tack för deras tålamod ock deras iver att bistå mig
i mitt arbete.
Då det är min avsikt, att, om tid ock krafter därtill föränas mig, utgiva även en formlära för Orsamålet, som delvis
redan föreligger i manuskript, så har jag ansett det lämpligt
att uppskjuta utarbetandet av ett register, tills hela värket är
fullbordat.
Sörängen, Nässjö, i oktober 1917.
Johannes Boöthius.

LJUDLÄRA

1 kap. Språkljudens kvantitet.
§1. I Orsam. kunna tre. olika kvantitetsgrader urskiljas:
lång, medelvarig ock kort. Den medelvariga kvantiteten kan
växla mellan halvlång ock halvkort. På grund av svårigheten
att hålla isär dessa båda kvantitetsgrader använder jag alltid
för att utmärka medelvarig kvantitet, vare sig den
tecknet
är halvlång eller halvkort.
§ 2. Målets kvantitetsförhållanden visa den genomgående
olikheten mot riksspråket, att medelvarig eller kort vokal i starktonig stavelse kan följas av kort konsonant. Detta är dock vid
lexikaliskt uttal fallet blott i flerstaviga ord, vilkas rotstavelse
i fornspråket hade kort kvantitet. I Hansjö ock de andra byarna utom Skattungbyn är vokalen i detta fall vanligen halvlång eller halvkort; blott någon gång kan den i äldre personers
tal vara i da närmaste helkort. I Skattungbyn är däremot den
gamla kortstavigheten någorlunda väl bibehållen i ovannämnda
fall. Ex.
Urza sup. burit
Otilg m. kittel
lärth m. sänglave
bUchb sup. bjudit
v. läsa
flilgac f. fluga
misi m. mossa
fålid m. fåle
spllok v. spela
fåroe v. fara
seibsal m. stege
Opof v. gapa

Mg.
Sk.

b) båtell, Sk.
C) fliAga Sk.
d) fla Sk., fåk
a) bbri Sk.
g) Utzl Sk.
1
1) låvi
) föro SkTvl.
göpo Sk.
k) sAlo Sk.
1 ) snip Sk.
i) masa Sk.
i) lbso Sk.
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talada pret. talade
fillostina adj. dräktig (om
* flikudritat (Sbk.) smutsigt
sto)
efter flugor
slc4tuslyetrt m. skatstjärt
tlkus6pb m. flugsvamp
,Q3doskåld n. vedsKul.
I Hansjömålet förekommer, att många ord, som i fornspråket
varit kortstaviga, fått första stavelsens vokal förlängd i likhet
med rspr., t. ex. 4lecte 'haka', skettaf 'skata', fajaLszng 'vaken'.
Anm. Den sista stavelsens vokal i ovannämnda tvåstaviga ord med
halvlång rotstavelse blir på grund av tryckets jämnare fördelning på
båda stavelserna något förlängd. Jag har dock icke genom något särskilt kvantitetstecken utmärkt detta.

Efter en kort vokal är i helstark stavelse en kons.
(utom Z), som står framför annan kons., lång eller åtminstone
halvlång. Jag har alltid använt lång beteckning, t. ex. binda
'binda', Qod 'ost', °it 'allt'.
I målet förekomma en del fall, där lång vokal + kort
kons. motsvarar rspr:s kort vokal + lång. kons. Dessa ord återfinnas under resp. vokaler i den kvalitativa ljudläran.

2 kap. Språkljudens intensitet ock tonalitet.
En stavelse kan ha någon av följande fyra intensitetsgrader':
helstark (fortissimus), t. ex. första stavelsen i Girman
'armen', htdm 'åt hästen', stindag 'söndag', rkdtrd 'gärdesgård';
h al vstark (semifortis), t. ex. andra stavelsen i sinitddg,
rögird, tredje stavelsen i 9sidosk4l 'vedskjul';
halvs vag (semilenis)2 , t. ex. andra stavelsen i åstdm,
bkdd dat. sg. 'bord(et)', kil et f. 'kulla(n), flicka(n)', bri2td v.
'bryta', tredje stavelsen i mölad3r partie. pret. pl. 'målade',
ketdadilm '(vi) kastade';
a) talad Sk.
b) fliagusöp Sk.
c) ftitiostiri, Sk.
dosktil Sk.
0) aha Sk.
f) -skåta Sk.
g) 9.eqpn Sk

d) 91-

Tärmerna för intensitetsgraderna ock för intensitetens fördelning
inom stavelsen äro A. Noreens ock återfinnas t. ex. i dennes Vårt språk
II, s. 189 ff.
Den halvsvaga intensiteten är i målet svagare än i rspr.
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4) helsvag (lenissimus), t. ex. andra stavelsen i rman,
bårda 'borden', trått 'trättio'.
§ 6. Den starka intensitetens fördelning inomf stavelsen är
alltid enkel ock avtagande (dekrescenderande)'. Allt efter
dekreseendots förlopp inom stavelsen urskiljer jag två olika
fall:
starkt avtagande eller akut intensitet, t. ex. första
stavelsen i i'-mn., börda, stinddtg;
svagt avtagande eller grav intensitet, t. ex. första
stavelsen i åstdm, bördd, rög(ird.
§ 7. Jag använder följande tecken, för att beteckna graden
av intensitet ock dennas fördelning inom stavelsen:
för att utmärka, att den stavelse, över vilken tecknet
står, har akut intensitet;
' för att utmärka, att stavelsen har grav intensitet;
' för att utmärka, att stavelsen har halvstark intensitet;
för att utmärka, att stavelsen har halvsvag intensitet;
Därtill kommer ytterligare tecknet ', som jag använder
över den intensitetsstarkaste staVelsen i ursprungligen kortstaviga ord, som ha s. k. jämviktsakeentueling, varom mera nedan (§ 8).
Anm. Tecknet använder jag blott i denna avdelning. I avhandlingen för övrigt lemnas denna intensitetsgrad °betecknad. Ett osammansatt ord med grav akcent på den intensitetsstarkaste stavelsen har
alltid halvsvag intensitet på en följande stavelse enligt samma regler
som i rspr.

§ 8. Tre taktformer finnas: akut ock grav taktform (akc.
1 ock ake. 2) samt järaviktsakeentuering. För ett vid målet
icke vant språköra itr det icke så liitt att skilja 4en akuta ock
den grava takten från varandra; därtill bidrager särskilt, att
den musikaliska akcenten i ord med akc. 1 ock alm 2 ej på
långt när är så olika som i rspr. I allmänhet har antagits,
att Orsam. endast har akut akeentuering, så t. ex. av Rydqvist2.
Kocks påstår också med stöd av Rydqvist, att målet i Orsa endast har akut akeentuering. 1 ett annat arbete nämner han
Orsa som ett av de språkornråden, där ake. 1 ock akc. 2 samDetta utesluter dock icke, att ett inledande kort krescendo föregår dekrescendot.
3) Sv. akcent I, s. 53.
Sv. spr. lagar IV, s. 218.

16

B011TRIUS, ORSAMÅLET.

IV. 4

manfallit, utan att han dock yttrar sig om beskaffenheten av
denna akcent. Enligt de resultat, vartill jag kommit genom
mina undersökningar, har dock Orsam. utom jämviktsakcentueringen två akcentsystem, motsvarande rspr:s akc. 1 ock akc.
2, skilda både i avseende på intensitet ock tonalitet. Tydligast
framträder i målet skillnaden mellan dessa vid jämförelse mellan
t. ex. best. nom. Uti 'hästen ock best. dat. åstäm 'åt hästen'
eller best. nom. plur. börda 'borden' ock dat. sg. bördå 'bord(et)'.
Om ett ord i sin intensitetsstarkaste stavelse har akut intensitet,
så kan därav slutas, att ordet har akc. 1, under det att ett ord
har akc, 2, 01M det i denna stavelse har grav intensitet. Bitryckets förekomst hos ord med akc. 2 överensstämmer med
förhållandena i rspr. Exempel på ord med akc. 1 ock akc. 2
återfinnas i §§ 10 ock 11.
Det tredje akeentsystemet i målet är den s. k. jämviktsakeenten. Det förekommer hos de ord, där kortstaviglieten är
bibehållen, t. ex. föro 'fara'. Är full kortstavighet bibehållen,
så är trycket ganska jämnt fördelat på de båda stavelserna, dock
något starkare på den första. Jämviktsakcentueringen i Orsam.
överensstämmer, där den, såsom oftast är fallet i Skattungbyn
samt även ofta hoa äldre personer från andra delar av socknen,
är fullt bibehållen, ganska väl med Älvdalsmålets. Denna är
av Kock' efter meddelande av Noreen beskriven på följande
sätt: »I Älvdalsmålet ha tvåstaviga ord med kort rotstavelse
(ex. fårå 'fara') på penultima enspetsig akcent, på ultima en
utpräglad lenis». Av detta framgår icke, om den enspetsiga
akcenten är fortis enligt Kocks terminologi. Enligt min uppfattning förekommer varken i Älvdalsm. eller Orsam. fortis här,
utan penultima har fått dela med sig något av sin starka intensitet till ultima, så att trycket är jämnare fördelat över båda
stavelserna. Penultimas intensitet är vad Kock kallar enspetsig ock liknar alltså akut, men är icke så stark som vid uttalandet av en stavelse med akut, utan kommer kanske närmast
semifortis. Såsom nyss anmärkts, är den fulla kortstavigheten
i allmänhet icke bevarad i målet, utan penultimas ursprungligen
helkorta vokal är i ord av typen foro något förlängd, så att
den närmast kan betecknas som halvlång: f4ro. Den akcentu1) Sv. akc. II, s. 402 f.
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ering, som i detta fall tillkommer .ordet, påminner närmast om
akc.. 2; men intensiteten håller sig ungefär lika stark under
penultimas hela uttalstid, ock bitrycket på ultima är något
starkare, än vad fallet är i enkla ord med akc. 2. Exempel
på ord med jämviktsakcent återfinnas i § 2.
För att beteckna den intensitet, som tillkommer .ord med
helkort eller halvlång rotstavelse, har ett nytt tecken måst tillgripas. Jag har icke velat följa Levanders1 exempel att använda
det eljest för semifortis använda tecknet för att sedan låta semifortis få ett tecken, som stundom använts med annan betydelse.
En sådan olikhet i användandet av akcenttecknen mot det allmänt. vedertagna bruket kan värka förvirrande. På förslag av
lie. Geijer har jag valt tecknet " för att beteckna jämviktsakcentueringen.
§ 9. Orsam. har två eller, om man så vill, tre tonfall,
som dock icke skilja sig mera från varandra, än att de av ett
vid målets tonalitetsförhållanden mindre vant öra lätt uppfattas
som ensartade. Först sedan man under någon tid vant sig vid
dem, uppfattas skillnaden tydligt. Noreen ansåg tidigare2, att
Orsam. blott har ett tonfall. Sedermera har han 3 med ett frågetecken uppfört Orsam. bland de dialekter, som ha blott ett tonfall. Han säger sig dock numera vara oviss, om man icke här
har att göra med två varandra mycket lika tonfall, båda sjunkande, men det ena (i »akuta, takter) en smula mera än det
andra (i »grava» takter). De undersökningar, Noreen 1880 anställde över tonfallet i Orsam., företogos på personer från Maggås. De av mig ävensom av lektor Ernst A. Meyer anställda
undersökningarna i denna fråga ha företagits i Hansjö, ock möjligt är därför, att här nedan återgivna förhållanden icke i allo
äga sin tillämpning på Maggås; dock har jag vid undersökningar angående denna sak använt en av Noreens meddelare
från Maggås, f. klockaren ock organisten E. Ericsson, ock vi
kommo tillsammans till det resultatet, att tonfallet i akuta takter var mindre sjunkande än det i grava, vilket även överensstämmer med lektor Meyers ock mina resultat för Hansjö.
Sv. Lm. IV. 3.
Art. Accent i Nord. Familjeboks supplement.
Vårt spr. II, s. 472.
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Jag övergår nu till att i detalj undersöka tonaliteten i de
olika akcenttyperna i målet,. Intervallernas ungefärliga storlek
har jag ej själv alltid kunnat bestämma, utan jag anför dem
efter Meyers i brev till mig lemnade upplysningar, som stödja
sig icke på experimentella undersökningar, utan blott på »hörbeobachtungen».
Åke. 1. a) Ex. bord 'bord'. Efter ett mycket kort portamento uppåt faller tonen under större delen av vokalen ungefär -en kvart eller en ters, på kort vokal väl blott en sekund 2.
Enligt Meyer håller sig i slutet av vokalen tonen en kort tid
på samma djupa nivå, så att ett tydligt intryck av circumflex
uppstår. Detta intryck av cirkumflex har jag aldrig fått.
b) Ex. börda n. plur. 'borden'. Tonalitetens förlopp tyckes mig
här vara detsamma i första stavelsen som i den enstaviga formen,
med undantag av att tonen icke vid stavelsens slut håller sig
på samma nivå; därför saknas enligt Meyer eirkumflexen. I
den andra stavelsen fortsätter tonen att falla, enligt min uppfattning ungefär en sekund.
Åke. 2. Ex. bördå dat. sg. 'bord(et)'. Tonen stiger under
förra delen av första stavelsen, en stigning som alltid förefallit
mig som det, vilket ruäst skiljer akc. 2 från akc. 1 i musikaliskt avseende, för att mot slutet av vokalen hålla sig på den
uppnådda höjden 3. I andra stavelsen faller tonen kraftigt, enligt Meyer omkring en septima eller oktav.
J1linviktsakeent. Ex. Pro (tro) 'fara'. Tonalitetens förlopp
i de ursprungligen kortstaviga orden visar enligt både lektor Meyers
ock min uppfattning en stor likhet med tonaliteten i ord med
alm 2, varför Meyer kallar denna akcent för »gravis (vid ursprungligen kort rotstavelse)». Att märka är dock, att Meyers
meddelare, en yngre man från Hansjö, som även av mig använts som meddelare, fullkomligt saknar kortstavigheten i sitt
språk; hos honom är, såsom också Meyer anmärker, den första
vokalen i ett ord av typen Pro ungefär halvlång. Hos sådana
personer, som hava kortstavigheten bättre bibehållen, framträder
Olikheten i fråga om tonalitet hos ord med akc. 1 ock akc. 2
var av mig iakttagen, långt innan lektor Meyer hösten 1917 meddelade
mig sina rön angående den musikaliska akcenten i Orsarnålet.
Enligt både lektor Meyers ock min samstämmiga uppfattning.
Påpekat av Meyer.
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nog tydligare skillnaden i musikaliskt avseende mellan jämviktsakcenten ock akc. 2. Tonens stigning i första stavelsen är då
på grund av den korta uttalstiden knappt märkbar, den håller
sig till stavelsens' slut på samma höjd; därefter faller tonen i
andra stavelsen, dock icke så kraftigt som i ord med akc. 2,
enligt min uppfattning sjunker den möjligen en sekund (eller
ters?). Vid halvlång kvantitet hos första stavelsen är stigningen
i dennas första del mera hörbar, men ej alls så utpräglad . som
i ord med akc. 2. Tonens sjunkande i andra stavelsen är större,
än då full kortstavighet är bibehållen. Meyer anslår intervallen
mellan den högsta tonen i den första ock den lägsta i andra
stavelsen till ungefär en kvint.
§ 10. Ale. 1 förekommer i följande fall (blott hos långstaviga):
i enstaviga ord, t. ex.
aks n. hus
kal m. karl
bt m. båt
skon m. best. skon
g.11 v. gå
trug n. tråg;
i best. nom. ock ack. sg. av enstaviga maskulina subst.,
t. ex.
ärman armen
riijan ryggen
gdtp hästen
96,1an vägen;
i best. nom. ock ack. samt dat. sg. av enstaviga fem
subst., t. ex.
be,,sa boken
ndlan dat. nålen
n4la, nålen
be,san dat. boken
sj e. sängen
såniyan dat. sängen;
i plur.-former, som i rspr. ha akc. 1, av mask. ock fem.
subst., t. ex.
Nior böcker
fitar fötter
Undrar bönder
nåtar nätter
brgilrar bröder
retar rötter,
samt i plur.-former På -nar av fem. ock mask. subst., t. ex.
klcinar klor
pinar kor
skdnar skor
bsinuo dat. åt korna
ttjnar tår
(mar öar;
i best. nom, ock ack. pl. av enstaviga neutr. subst., t. ex.
b4rda, borden
läm, locken
knina knäna
Wo, taken;
2 — 223600. Sv. hindun. Bo ithiu s.
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Anm. 1. Obest. ock best. dat. eg. av enstaviga neutr. subst. ha
akc. 2, t. ex böra, ktpd.
i komparativer på -ar, motsvarande rspr:s på ure, t. ex.

mindar mindre
båtar bättre
såmar sämre
iegar yngre
tyngre;
tingar
lå,egar längre
'lägre' ha akc. 2, belågarå
'högre'
ock
gard
Anm. 2. Märk, att
roende på att de övergått till den för adj. vanligaste komparationstypen,
som motsvarar rspr:s på -are.
i kardinaltalen från 30 t. o. m. 90, t. ex.
s41ssti 60
trått 30
slått
70
fåna?, 50
amt tifstz 1000;
Anm. 3. Märk med alle. 2 kardinaltalen från 13 t. o. m. 19, t. ex.
rgitå 13, fåmt6 15 samt fird 4, ötd 8, nia 9 ock tid 10..
) i de oböjda formerna av en del subst. på -al, -an (-n) ock
-ar samt i några ord av andra ordklasser på -ar, t. ex.
var prep. över
ågal.n. hagel
fiegar n. finger
gåval m. gavel
fifidar f. fjäder
nibgal m. nagel
14/ar n. läder
tågat s. tagel
mcbgar adj. mager
* båtn m. botten
nOrtar adv. åt norr
nebmana n. namn
nåvar n. näver
såkn,. f. socken
stivar m. styver
9cbeanb rn. vagn
timbar n. timmer
9Gitr, n. vatten•
Mdare m. tjäder
* bitar adj. bister
Odar n. väder
blånistar n. blomster
Otar m. vinter;
digar adj. fet
Av ovanstående ord ha de allra flästa i fornspråket varit entaviga. Ord på -ar ock -al, som varit flerstaviga även i fornha i regel akc. 2, t. ex.
pråket, ävensom subst. på
tåmb31 m. tumlare'
f.
dotter
d6t3r
jpetldår m. källare
m. doktor
m. axel
4
dksil
m.
flottkarl
fla,tår
m. klockstapel.
st4pål
syster
sistår f.
m.
skräddare
skrådår
e) Även »Mur
b) 9cgen Sk.
a) na2nin Sk.
1) Liten bägare.
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Märk dock skdkula ni. 'skakel'.
i) i några sammansatta ord, t. ex.
låttcka pron. endera
nårtar adv. åt norr
lski m. fodral att förvara
r(ktetk ni. hög med hässjelien i
stänger
Idsmobu m. länsman
stnokig ni. söndag.
§ 11. Åke. 2 förekommer i följande fall (blott hos långstaviga):
a) i allmänhet i ord ock former, där rspr. har akc. 2,
t. ex.
greonå m. granne
rinkåst superi. rikast
Mår 111. pl. karlar
tiå räkn, tio
kffl.d f. kulla, flicka
meinnår pron. pl. mina
nölår f. pl. nålar
mi)ld inf. måla
dåtbså n. dike
lyieMd pret. målade
stirr adj. pl. stora
mbldd sup. målat
r4kard komp. rikare
mgå prep. mellan;
b) i alla böjningsformer, som icke ha alio. 1, av nomina,
pronomina ock värb, t. ex
&gå m. obest. dat. sg. åt
mb.å f. obest. sg. myr
(en) häst
f. obest. ack. sg. kulla
4tdm m. best. dat. sg. åt
brd obest. ock best. dat.
hästen
sg. bord(et)
bilar ni. best. now. pl.
börditm obest. dat. pl. bord
karlarna
skireon, adj. ack. sg. ni. stor
kedum7os m. best. gen. pl.
stip-d adj. ack. sg. f. stor
karlarnas
skir?' adj. dat. sg. n. stor
ketlumen m. best. dat. pl.
stiyår adj. nom. pl . m. f.
åt karlarna
stora
såygår f. obest. nom, ock
mtniim pron. dat. sg. m.
ack. pl. sängar
min
såygiim f. obest. dat. PIbeution pres. 1 pl. (vi) bita
sängar
mld imp. sg. måla;
i nästan alla sammansatta ord, vilkas första sammansättningsled utgöres av ett långstavigt ord (om undantag se
§ 10 i), t. ex.
sketleutl Sk.
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bi/2.9,401 n. kalvskinn
bråstsyjka f. lungsot.
Oetstbek n. »gästabud», bröllop triltpipa f. träpipa
jinitsj,ir n. kärnmjölk;
m. valljon
d) i motsats till rspr. i följande fall:
i komparativen sMrå 'större';
i sg. pres. av värb efter 2:a svaga konjug. Dock
kan här även akut akcentuering förekomma. Ex.
Mpår 1. jpar köper
bi4j3r 1. bi4jar bygger
9,itts3r 1. 9,69sar visar;
iåtr 1. låtar heter
i prefixavledda ord med upptakt, t. ex. befeda v. 'befalla', farskra v. 'förstöra'.
Märk dock farsm4da v. 'försmäda'.
Förekomsten av upptakt inskränkes därigenom att
många prefixavledda samt en del inlånade ord, som i rspr. ha
huvudtrycket på andra stavelsen, i målet ha huvudtrycket förlagt till första stavelsen, t. ex.
ldis&st v. kassera
bidndin adj. behändig
ir,4069 m. katekes
bistpaig adj. beskedlig
meosin m. maskin
bigreivo v. begrava
mUci/ s. metall
Nsofiiin adj. besvärlig
* iginanscöttt adj. gemensam pgrön m. patron
rg4l adj. rejäl
Ordist 111. gardist.
söldåt m. soldat.
kölds`n. kalas

Kap. 3. Språkljudens kvalitet ock förekomst.
I. Vokalerna.
Orsamålet har följande enkla vokaler: a, a, cv, e, a,
a, r, t, o, u, n, y, a, o, a, o ock o samt av diftonger utom de
ock som första beståndsdel bildade stigande endast de
med
båda fallande: at ock co:.

A. Enkla vokaler.
a ock co.
a är till kvaliteten i det närmaste fullkomligt likt
rspr:s långa a ock skiljer sig tydligt från det långa a-ljudet i
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grannmålen i Mora ock Våmhus, vilket närmast är ett allmäneuropeiskt a-ljud. Det förekommer (i allmänhet) blott såsom
långt (utom i diftongen ap. Slutljudande kort a har jag dock
ofta vid uppteckningarna tecknat som a, emedan det förefaller
mig vara längre bakåt bildat ock något mörkare än a, vilket är
särskilt märkbart i många äldre personers tal. I denna avhandling har jag dock alltid i detta fall använt a. — I Skattuugbyn uttalas a med en mörkare klang ock är något trängre labialiserat. Det närmar sig alltså co, men har icke den å-färg,
som utmärker. co i (Mani. Vid bildandet av on saknas enligt H.
Geijer det eljest för co mäst karakteristiska, nämligen sänkningen av struphuvudet.
co uppträder blott som variant till a ock a, nämligen
då detta skulle komma att stå i närheten av nasal, ock är självt
oftast något nasalerati. Förekomsten av a) för a i närheten av
nasal är dock ej fullt konstant. Då det för övrigt icke har
någon från a ock a avvikande användning, har jag för överskådlighetens skull ansett det lämpligast att behandla co tillsammans med de båda andra kvaliteterna av a-ljudet 2. — Förekomsten av co är icke, så vitt jag kunnat finna, inskränkt till vissa
byar. Även i Maggås, där enligt Noreen 3 co skulle saknas, har jag
dock antecknat co i några fall, men även a, där man skulle
väntat co.
a (cp) ock a motsvarar regelbundet rspr. ä, där detta
i målet icke företrädes av a (§ 27), e (§§ 35, 36), a (§ 100 a)
eller a (§ 109 a). Ex.
bagare m. bagare
v. hava
båksti» n. bakstycke
(go f. haka
bar pret. bar
al adj. hal
bara adv. bara
aln f. aln
bla n. blad
isvunb adj. avig, elak
bra adv. bra
hundscbnz adj. avundsjuk
a)

åka Sk.

b) = Sk.

båga. Sk., b4gor Mg.

Jag har utsatt nasaltecken blott i de fall, då nasaleringen är så
stark, att man någorlunda lätt lägger märke till den.
I yngre personers tal visar a) tendens att övergå till rent å.ljud, t. ex. n6gal 'nagel', snöra 'snara'.
2) Dalm. II, s. 6.
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dag m. dag
spädig M. spade
fql adj: »fal», ledigl
stådun adj. stadig
fler m. flake
ståjp m. stake
g4ltnb adj. galen
21åga f. slaga
Mac f. gata, inhägnad väg tak n. tak
gav pret. gav
tqm adj. tam
grav f. grav
o4j9znh adj. vaken
kåkad f. kaka
* cpns1 propr. Hans
Mia v. karda
gnepgon (Mg.) adj. gnatig
kap n. »kap», skälmstycke grTni f. gran
kar ra. ogift karl
hreona v. lyfta upp med
kart m. kart
kran
kast m. riskase
la2mk adj. lam
lad f. lada
mcbgar adj. mager
lag n. lag, sällskap
mora f. best. maran
I4gum adv. lagom
neokun adj. naken, oselad (om
par n. par
häst)
rad f. rad
ncor m. nar, tvärslå på dörr
sal m. sadel
sno2r adj. snar, snabb
sav m. sav, årsring på träd sne_nral f. snara
skakule m. skakel
stad m. stad
skår% m. skara
s9cpt nni f. svan
skåtaf f. skata
ofona m. vana.
Märk km lonau, las 'läste', oag 'vägde' m. fl. st. pret.
§ 17. a (cp) motsvarar i en del ord rspr:s korta a, t. ex.
ålnäka f. almanacka
skåklur ra. pl. skaklar
f4få m. farfar
star m. starr
fatin adj. fattig
(s)trast adv. strax
Dådra v. fladdra
sqag n. svalg
Apar n. papper
qåtufell n. vattenfall
rågla v. ragla
a)= Slb.
e) skåhul Sk.
11) gyisin Sk.
j) gran Kb.
21) sn Sk.

b) gå/i, n. Sk.
g = SlbTv1Mg.
d) kåka Sk.
f) skåta Mg., skåta Sk.
g) spåda Mg., spådt Sk.
i) = SkStmKallh., gns, ans Mg., ams
k) = MgNb., lconi Åb., lam lis.
snara Sk.
a) Även km HsSk.

Till arbete, färdig t. ex. att gifta sig, att dö.
Runsv. (sälls.) kam.

ENKLA VOKALER: a, CO.
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stdmcob v. stanna
glTm (Sk.) n. glam, prat
Bland dessa ord märkas en del främmande, i vilka akcenten
har flyttats från sista till första stavelsen, t. ex.
kaskra v. kassera
itprila s. april
m. katekes
trast m. arrest
meosin m. maskin
giodi,st m. gardist
pair& rn. patron
gritOra v. grassera
s4tins4d f. satinslivstycke.
/Mås n. kalas
Märk Ultra propr. f. 'Katrina, Karin'.
§ 18. a motsvarar rspr:s av äldre a uppkomna å:
där detta står framför rd eller ur rd uppkommet (tjockt) 1,
t. ex. bard (Stm.) rn. »bård», 'kant'', gard m. 'gård', nard°
m. 'svål, gräsmatta';
Märk även utan motsvarighet i rspr. kard m. 'linning'2.
Anm. Undantag bildas av med m. 'mård' ock ard adj. 'hård'.
* fe2MQ: a f. farmor

En ursprungligare form av hård på a torde dock ha funnits vilket
framgår av arnco v. '»hårdna» tjockna (om deg)' ock itrdOhn adj.
'hårdäten'.

i några enstaka ord: a prep. 'åt", jtkuchjn n. pl. 'körredskap', aknigg f. 'åkning, körslor'.
Märk även 'dar adj. 'dräktig (om får)' 4.
§ 19. a motsvarar rspr. ä:
efter ock so i några få ord:
sirsgra f. skära
rgidar f. fjäder
spiyubrdd (Å.b.) n. skärbräde
4,9(31 pres. stjäl
(vid skomakeri);
smay pres. skär

Anm. Angående bog 'bärg' m. fl. ord, där la motsvarar rspr.
ä, ävensom bsqg 'teg' se § 68.

i några enstaka ord:
dar adv. där'

Mg.

b) stima2 13.

gras n. gräs'
e) sal S.

Icke funnet av mig, men anfört av Nor. Dalm. II, s. 30.
Sv. dial. kval Rz s. 370; nyno. kvals, kvaale 'brem, kant,
bred borde' Torp.
Fsv. åt (jämte åt).
Jfr iketv adj. 'dräktig (om kor)'.
Fsv. (sälls.) ock fgutn. Dar.
Fvno. gras; jfr. fsv. grasiaDur.

26

BOtTHIUS, ORSAMILET

IV. 4

gr4vs9Mn n. grävsvin
stiga f. stäva3.
niyugltg m. näsborre 2
g står slutligen för rspr:s o (o) i 4,14rdao, pret.
'gjorde', ggrt sup. 'gjort'.
Anm. a i t 4rda ock gqrt kan möjligen sammanställas med fao.
giaga ock den i runsv. vanliga formen kiarfoi, vilken kan tolkas som
gift*. Märk vidare det i äldre runsv. vanliga katfd, vilket kan ha
angivit uttalet *gage, som väl då skulle vara identiskt med Sk. Orda.
Se Nor. Altschw. Gr. § 553 anm. 5.

g (cp) märkes även i dckn(a) 1. dc adv. 'där', 4ig
v. 'giva', i yilket senare ord ä (jfr Älvd. *eva, dalal:s giv)
väl blivit a enligt en i Orsam. vanlig utveckling av ja till ja
(jfr Älvd. 91592,a 'gärna', Orsam. ~).
§ 22 q (cp) ock g märkes vidare i bl. a. följande ord, som
saknas i rspr.:
41ntgg m. slipsten av 20
drgg f. mindre timmervärktums diameter 4
kälke"
zr m. stengrund i vatten3
figs n. skal av frukt eller
4vt m. vik i en ström6
potatisil
b4ri m. trollharel
gyvn f. röst
b4sab f. trälur
g4,nare pl. best. gälarna"
br4gla v. gå runt för ögonen 8
gläpun adj. som pratar
d4sa v. gå ock lata sie
dumheter"
a)

g4rda k.

b) basa Sk.

0) ganar Sk.

Jfr Orsam. grava v. 'gräva'.
Jfr nygutn. nasa 'näsa' Rz s. 462, nyno. nasa 'näsa' Aas.
Nyno. stava 'et lidet spand' Ass.
Jfr sv. dial. tolvalning 'en bjälke med 12 alnars längd' Rz s. 7
Sv. dial. har 'stengrund' Rz s. 244.
Sv. dial. ava, avi, ave 'grund ock trång vik' (av sjö eller ström)
Rz s. 16.
Älvd. ban 'lyckoande' Nor. Dalin. II, s. 14 anm. 3.
Nyno. bragla 'blusas, spilla i vexlende lys og farver'. »Dee
bragla faar öugaam» Rosa.
Sv. dial. dasa 'ligga ock sträcka sig, ligga ock lättjas' Rz s. 85.
Nyno. drag 'kort tornmerslEede' Roas.
Sv. dial. flas Rz s. 152.
Sv. dial. gan 'gap, gom, mun, gäl' Rz s. 184.
Jfr Orsam. glikpo 'prata dumheter'.

IV. 4
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v. tala oanständigt"
gnopg n. kält'
.2,/ktvra v. sladdra
grha f. hacka
t4da f. gräs på gödslad äng"
gtgla (Hol.) V. smågräla2
ktvla v. veckla in12
kåra f. raka 1. skrapa av
* epnsln propr. Hansjö (by)
trä3
4vavil propr. egendom i
kåsugg ra. skinnpäls4
Hansjö
kåtun adj. svår, besvärlig5
4vtn (dat. 4vom) propr. sank
k4vo,c50,s adj. »kav-vis»s
lan f. gångjärn, pl. best.
äng i Hansjö
sk,4rugsm6r propr. myrslog i
lanar
Hansjö
p4dra f. en slags hemvävd
underfilt7
skatugbfn propr. Skattungbyns kapellförsamling i
paråktun adj. stolts
Orsa.
9-at n. skräps
et (co).

a förekommer i målet blott som kort. Det motsvarar fullkomligt det »allmän-europeiska» långa a-ljudet eller
det nordsvenska.
a (co) motsvarar regelbundet rspr:s korta a, där detta
i målet icke företrädes av a (§ 17), a (§ 45 a), p (§ 50), u (§§
88 c, 93 a), a (§ 100 b), o (§ 104), a (§ 112 a), (§ 119 b). Ex.
1)

Sv. dial. gnag 'oupphörligt smågräl' Rz s. 204.
g) Nyno. jagla 'tygge moisomt, vrovle', shet. jagl 'tx iste', eng.
dial. jaggle 'trwtte' Torp.
g) Att skyffla omkring säden i torkstugan med. Jfr sv. dial. kara
'hopskrapa' Rz s. 309; nyno. kara 'skovl' Torp.
4) Ålvd. kaspgg.
3) Sv. dial. katig 'stridig' Rz s. 313.
Som vill visa sig bättre, än han är. Att jämföra är kanske
sv. dial. kav 'alldeles, mycket' Rz s. 315.
Se Nor. Dalm. II, s. 140 f.
g) Häls. paraktug 'illparig' Wennberg.
g) Sv. dial. rat 'skräp, avfall' Rz s. 526.
Sv. dial. ravla 'storskrävla, prata dumheter'. Jfr sv. dial. ravel
'prat, något som är dåligt' Rz s. 520.
Fvno. taga 'gras paa gjedsla eng'.
Hills. valla 'trassla hop, blanda om vartannat' Wennberg.
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åbrm. aborre
måg& propr. Maggås (by)
råka m. hund(racka)
åka f. hacka
arg adj. arg
rap adj. rapp, rask
rasp f. rasp
årmas v. harmas
årva f. harv
såkta adv. »sakta», nog, säara m. harr
kert
åska f. aska
såksek n. saxhugg
at konj, att
skaft n. skaft
bark m. bark
skårpsint adj. långsynt
barm La barm
ståkm(jra propr. Stackmora
dåldra v. dallra
(by)
dåsa v. dansa
soart adj. svart
dånska m. dansk
spar in. sparv
ståka v. stacka, lägga upp
dåska v. daska
i högar
draga v. dragga
fast (Nb.) adv. fort
3,1ag m. slagg
gåldra v. gallra
3,1årva f. slarva, trasa
gråla adv. »granneliga» särtag m. tagg
tåpa v. tappa
deles
kålmOra propr. Kallmora
ti9ltr4st m. talltrast
(by)
oåg,a f. vagga
oarm adj. varm
kåsta v. kasta
kåsa ra. kassa
Ottt n. vatten
* a2n pron. han
kat m. katt
knä/ca v. knacka, klappa
eoncob propr. Anna
kläder
crypc/ (Sk.)2 f. hand
koast m. blomkvast, bukett
et292,dase propr. Anders
lats m. lax
bamdd n. band
låpa v. lappa
bleon,dae v. blanda
las n. lass
bron pret. brann
låska v. laska(syihopovanläfrcon32 adv. fram
der ock bakstycke på skor)
geomblarg adj. pl. gamla
a) mask. Sk.
b) = Vg.
0) åndas Åb.
e) = Mg.
i') = StinNb.
g) gåmblor Tvi.

d) = ÅbHol.

Ojämnt märke, som saxen lemnar efter sig vid fårklippning.

I den övriga delen av socknen användes i samma betydelse
ordet nht.

IV. 4
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må2rgit propr. Margreta
n. garn
påmcoe f. panna
greoncosmo:r f. »grannasmor»'
spcgu m. »spann», skrin
kcombb m. kam
sta2m (Sk.) adj. stam (stamkneogut adj. n. knaggligt2
mande)
lå2mbare m. lam
tcottt f. tand.
mcoP1 in. mask
§ 25. a (co) motsvarar rspr. a i ändelser:
hos fem. ock neutr. subst. i sg. i vissa: kasus, t. ex.
gata(n)
Ota f. (o)best. nom. sg.
kyrka(n)
jpItri,sa f. (o)best. nom. sg.
bga n. (o)best. nom. dat. ock ack. sg. öga(t)
stjärna(n);
* syona) f. (o)best. nom. sg.
hos adjektiven i ack. plur. in., t. ex. lbega 'långa', reda
'röda';
hos värben i inf. ock 3 plur. pres., t. ex. biiia v. '(att) bygga',
(de)' bygga', trivas v. '(att) trivas', (de) 'trivas', rinco v.
'(att) rinna', (de) 'rinna'.
Anm. a (co) saknas i vissa ställningar hos inf. ock 3 plur. pres.,
t. ex. 2-ska-Mdar-dreig, 'jag skall sätta medar under släden' • jfr: i-bitOnjiin-ta-erm_dra 'jag blir tvungen att sätta på medar'; am-bruk14-sa non-gal,kal 'de bruka leja sig någon vallare': ftrz-mismorn
bifir-dam bort-i-bildar 'före midsommaren boföra de bort i fäbodarna';
upt-t4j,sa, st-lan-mg ta-andj-ha4la-up0, mas-dam-köka 'uppe i
gcona

taket sitter en kvist att hänga kittlarna på, medan de koka-.'.

§ 26. a (a)) förekommer vidare i en del böjningsändelser,
som sakna direkt motsvarighet i rspr., t. ex.
a.5ta in. (o)best. ack. plur.
lästar(na)
kälke
j§åka in. obest. ack. sg.
åt Erik
,41,trka propr. ra. dat.
kiaumco f. best. dat. plur.
åt flickorna
sturcon m. obest. ack. sg.
stor
»
»
»
lbyga f.
lång
månnco f. ack. sg.
min.
§ 27. a motsvarar rspr:s långa a:
a) framför kn i: sakna) v. 'sakna', 9ti1nco v. 'vakna':
a) = Vg.
d) = mg.
1)

b) =Hol.
0) leonibor Sbk, leonibw Sk.
e) = Åb.
f) totp Slb.

Benämning på skogsfrun.

2) Ånysv. knaggot Gloss.
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b) framför n- r1 i: Min adj. 'farlig', kal m. 'gift karl'.
Märk även utan motsvarighet i rgpr. pettan adj.
Anm.

Kanske hör fetla m. 'far (lilla?)' hit.

a (co) motsvarar rspr:s av fsv. a uppkomna å i:
at adv. åter, tillbaka 2
4c stand n. stånd
lat v. låta3
steorlda v. stå(nda).
«oja f. vårta
Märk co för rspr:s å-ljud i det inlånade keonfir n. 'kontor'.
a (co) motsvarar rspr. ä:
a) i förbindelsen a (im), t. ex.
Nåla f. »bjällra»4
sznald 13. spjäll
Nart adj. .bjärt
* a.cprit adv. jämt
fial n. fjäll
göntan adj. jämn
fiekskunadj.fjäskig,senfärdig
2COC n. järn
pa gårdsn. Jeppa
/Con:a m. hjärna
Orpa m. järpe
0)ylca v. jämka
,6strpcktt. propr. Järpåsen
spånga v. spjärna;
(fäbod)
Märk ä-vokal i lånara V. 'jämra', glia m. 'jätte' ock larta
'järta'.
b) i förbindelsen 97,9a (4,/co), t. ex.
0at adj. gäll
dikta (Sk.) v. gästa
0w:y adj. djärv
tetstb6 n. »gästabud» bröllop
dyckpa v. gäspa
* djeonco adv. gärna;
c) i förbindelsen (s)Ja C311Y(0), t. ex.
sf§ala f. skälla
Min; adj. kärv
sjpara f. skäppa
jparva m. kärve
»alps ni. käke
* syonco f. stjärna
ytldar m. källare
»åma m. tjärn;
Märk även slalda adv. ',sällan» långsamt' 3.
Anm. Angående latd m . 'eld' in. fl. ord, i vilka
motsvarar
rspr:s e ock ä se §§ 68, 69.

=, StM.,2,071 Hol. (yngre gener.):
<—*parlig; jfr illparig, nyno. fulparug 'fuld av smaasvik';
par 'kvik' (mest i daarlig bet.) Torp.
Fsv. atter, ater.
Fsv. lata.
Köttväxt under halsen på getter.
Fsv. simldan.

IV. 4
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d) i följande enstaka ord:
9akst m. växt5
alft m. hälft'
*
glcbusa (S1b.) v. glänsa
f.
brädd
2
brad
f. best. pl. mäss3
meollor
v.
gläfsa
gl4fsa
ung
6
.
skräddare4
skrålar ni.
Märk a för rspr. e (ä) i slutstavelsen av Utval n. 'kapell'.
a (co) märkes vidare i gar 'gjord" i sammans., t. ex.
fargcir part. o. adj. 'förgjord', tclgda pret. 'teg', takt sup. 'tigit',
fneotra v. 'fnittra', meosa m. 'misse, katt', samt i några st. pret.,
t. ex. ag 'högg', rak 'räckte', spor»; 'spjärnade', 9alt 'välte.
a (CO) märkes i bl. a. följande ord, som icke ha direkt motsvarighet i rspr:
gad (Sk.) m. spår efter älg
åda f. öra på en gryta o. d.2
1. hare 14
iondladin 111. best. nyvuxet
greomsa v. lägga sig i andgräs på slagen äng2
ras angelägenheter"
Uhu° v. bli bättre, läkas"
kncog m. liten upphöjning i
deombas v. fäkta ock gå
påii
marken 16
k9e4a v. bubbla"
deiBtbit (Vg.) ni. mat, som
meoksa v. mäkta"
man får av en snål person
rea m. sparre"
nästan mot dennes vilja"
retvla v. prata smörja"
fneola v. fjälla"
Jfr Orsam. alv adj. 'halv'; fsv. halft.
Nyno. bradd 'kant, rand, bred' Aas.
3 Sv. dial. glaffsa 'sluka i sig' Rz s. 196.
5) Fsv. vaxter.
Fvno. skraddari.
7 ) Fgutn. gar. •
6) Ånysv. masla Gloss.
9) Fsv. anlapi.
Fvno. hadda.
Fsv. batna.
Jfr sv. dial. damba 'springa, så att det dammar omkring' Rz s. 88.
Jfr änysv. dant 'förtal, klander' Gloss.
Sv. dial. fnalla 'sakta riva av, ränsa' Rz s. 156.
Nyno. gadd 'spor' Aas.
Sv. dial. grams 'äta begärligt' Rz s. 209.
Sv. dial. knagg 'liten kulle' Rz s. 332.. Jfr rspr. knagglig.
Se Bugga i Nor. Dalm. II, s. 105 not 8.
n) Sv. dial. maksa Rz s. 424.
12) Varpå taket i en stugbyggnad vilar; sv. dial. rafft Rz s. 520;
fvno. raptr stokk, raft.
20) Nyno. rapla 'plapre' Roas.
1)
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skimpar adj. snäll'
skum v. tröttna 2
* aket.Lla propr. Hällvasslans

IV. 4

kiwybdv propr. tjärn n. om
Hornbärga
kalsary propr. ängsnamn.

e.
e förekommer mig i allmänhet vara något längre
bakåt bildat än rspr:s långa e ock ha en större uttalslatitud än
motsvarande ljud i rspr., varför jag stundom för samma ord i
Hansjö har antecknat än e ock än a. Samma växling av e ock
a förekommer även i andra byar.
e förekommer i de ojämförligt flästa fallen som långt. Som
kort förekommer det i förstavelsen be- ock i kortstaviga ord,
där ljudet dock tenderar att övergå till a, samt i t-former av
adj. ock värb med långt e i stammen.
Långt e motsvarar regelb. rspr:s långa e, som är
uppkommet av äldre ei, där detta icke motsvaras av e (§ 68),
t. ex.
bena n. ben
da propr. Heden(s by)
betb pret bet
el adj. hel
bridas v. breda sig, ta upp
ese adj. bes
stort rum
su9nti,f adj. ensam
der m. deg
et adj. het
ckhz v. dela
feg adj. feg, som kommer
diras pron. deras
att dö snart
4jetd f. get
fel n. fel
idsyjran adj. edsvuren
fkrar pron. flera
da f. hed, mark beväxt
klbtvålig adj. klen, dålig
med tallskog
kdali v. leda
a) Även ban Hs.
b) Även bg,t Hs.
e) Även dag HaMg.
d) Även Ogt Hs.
a) Q.9 Sk.
4s6m2.2 Mg., 4sucntm Sk.
g) fel Stm., jfr filshitin Hs.
h) lida Stm.

Häls. skammper 'snäll, välartad' Hz s. 579.
Sv. dial. starva 'arbeta med besvär' Hz s. 670; fvno. starfa
'arbeida, streeva'.
8) Sista sammansättningsleden är 9a2, f. 'bäck'.
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send adj. sen
Ida v. leta
stena m. sten
mera adv. komp. mer
steg pret. steg
red-4v v. avreda
sklyct v. steka
renb adj. ren
spedf f. sked
rep n. rep
pres. vet.
9,et
adj.
seg
seg°
Märk toer räkn.
e står för rspr:s korta e i några ord framför m, t. ex.
mh
adv. 'hem', lytco adv. 'hemma', remi f. 'rem', ock framför g i
e
snkla samt i följande ord, i vilka akcentförflyttning ägt rum
gftmanscbm, adj.. 'gemensam', rk41 adj. 'rejäl', mded s. 'metall'.
e (e) motsvarar rspr. a i några ord:
9rum pron. dat. sg. m. ock
beri adj. bar 2
andra böjda former av 9,e,tt
kn k m. hare
'varje' 4.
9,bpa m. valp3
Anm. Noreen Dalm. II, s. 74, hänvisar för '1.z 'hare' till isl,
heri. Kanske kan dock e förklaras såsom uppkommet genom vokalassimilation: hari hl liksom fari(t) •-> firt. På samma sätt skulle
Moram:s (Noret) cert, a. a. s. 75, kunna förklaras som fcert, a. a. s.
45. Ett stöd för denna utveckling av hari till heri kan kanske sökas
i det förhållandet, att bar (dalm. ber 1. bar, isl. berr), vars e i dalm.
ock isl. måste ha uppkommit av R-omljud eller stå i avljudsförhållande
till a i bar5, i Norets varietet av Moram. har e (ber), under det att
hare i detta bymål har vokalen ce (cert), liksom farit (fen).

e motsvarar vidare rspr. a ock u i några ursprungligen kortstaviga supiner av starka värb, där e uppkommit genom
vokalassimilation med slutstavelsens z, t. ex.
oerin sup. varit
fåll sup. farit
* b rio sup. burit
gnet,t sup. gnagit
sNriP sup. skurit
&lina sup. malit
e) Även sGg Hs.
b) Även rem Hs.
a) Även mar Hs.
f) Även sjod
°) Även stan Hs., stqn Sk.
Även nn }IsSbk.
i) Även re,m HsTvl.
h) Även am Ils.
g) Åven Gd fis.
HeMg.
1) Även fan Hs., fri Sk.
39 ån Tvl.
i) Även bGr Hs.
n) ÄvenO) Hs.
!") Även 4h Hs., Inga Oij., mah, Sk.
a Hs., skrt Sk.
0) Även bart, bd.rt ile., bart Sk. P) Åven skri, skri
d)

Fvno. tueir.
Fvno. hvelpr; fsv. hwEelper.
5) Nor. Altisl. gr. § 68, anm. 1.

1)
3)

2 Fvno. berr.
4) Fvno. hueriom av huerr.
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g (e) står för rspr. i uti orden:
Ona sup. givit'
skrU2a v. skriva 2
Htilb m. kittel 2
kw') f. tina 4.
g (e) företräder rspr. ä:
framför konsonant, efter vilken j i målet har bortfallit, t. ex.
åsa f. hässja
krbya v. kräva 7
hgt f. häva, lyfta5
klad v. välja
f. färja
0,n(D v. vänja
kra v. färja
sNae v. sälja
Ikvac v. kväva6
skri propr. Sverge;
Hit hör även skela s. 'städ'. Jfr fsv. städhiastokker 'stock,
som tjänar som underlag för ett städ'.
Märk utan motsvarighet i rspr.: b.a f. 'räfsa's, lcha (ib.)
v. 'Skumma' 9.
Anm. Märk g i sada pret. 'sålde' av 4.16z.
i en del andra ord, vilkas e går tillbaka på samno. ö eller
t. ex.
bksaf f. bläs
m. näve
er n. ärr
rgdarin n. väder
hliggg f. käring, gift kvinna
m. väg
kradoh v. kväda, sjunga
9evo m. väv
14dari n. läder
sggP imp. säg
Rso v. läsa
skgoq v. svälja
nesi n. näs
Lskit m. tjäle.
netk n. nät
Åvea gavt, dvi H8., On Sk. b) Ula Sk.
Även ko,Tava
Ha.
d) Åven kla Ha.
e) Även sålla Ha.
9 Även bld,sa Ha.
g) Även k4l4gg H8.
h) Även koAdo Kb.
i) Även Mar Ha.
j) Även ne,s Ha.
k) Även flat Ha. 1) Även nbt Ha. m) Även
Qgdar Ha.
Även 9ag Ha.
0) Även 9,G21 Ha.
P) Även s4g
Ha.
Även s94go Ha.
Jfr fsv. part. pret. giefuin; isl. gefenn.
Fsv. ktttil, ketil; isl. ketill.
Jfr fsv. part. pret. skrefuadher.
Sv. dial. tena 1. tina 'kar 1. tunna med lock' Rz s. 734; fvno.
tema 'telna, korg flotta av teinar'.
Fsv. häfia.
6) Fsv. qvafia.
7) Fsv. kräfia.
8) Morani. ergt.
2) Alvd. kåva; jfr fvno. kefja 'doppa ned under ytan'.
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Märk Pro v. 'göra'', ed pron. 'det', i svagton a(d).
Märk utan motsvarighet i rspr.: blasoe v. 'ha bråttom, fara
oförsiktigt fram' 2, 2,/,1b ni. 'stång att bära hö på's, rakae f.
'skovel' 4.
§ 39. g motsvarar rspr. ö:
t. ex.
a) i de fall, där detta återgår på samno.
m.
pl. fötter
fitari
Nkard f. pl. böcker
v.
flöda
flada
bene f. bön
gled s. glöd
b0;a 2 v. behöva
gren adj. grön
bledag v. blöda
leda v. löda
brMrar m. pl. bröder
meta v. möta
ckmcoh v. dömma
r«ar f. pl. rötter
djeda v. göda
set adj. söt
egal- adj. m. m. höger
sel§a v. söka
flcoi f. höna
sava v. söva
"«a v. höta
snara n. snöre
feda v. föda
st ra k komp. större
fera v. föra
stest superi. störst;
fra n. före
Märk dat. de 'det'.5
Märk f, som utvecklats ur ett en gång i målet befintligt 6,
i följande ord, som i rspr. ha annan rotvokal:
sbsemt adj. n. skunit'°
ev f. älv°
J.,96dar n. tjuder 11
nQra f. myr 7
j9 er 1 f. tjära12.
rbnoos v. rymmass
smekts v. smula sigg
a)

blaso Sk.

Även ben Hs.
h) Även d4Mcs Hs
1) Även Mr lie
e)

b) å. Vil Sk.
e) raka Sk.
d) Även bcikar Hs.
f) Även båva Hs.
9 Även bkda
i) Även åna) Hs.
i) Mar Sbk.
k ) star Sk.

Fvno. gera.
Nyno. blessa 'slEenge fra sig' Rosa; jfr sv. dial, bläsig ivrig
Ra K 42.
Häls. hävel Wennberg; fvno. hefill
Häls. rekn Wennberg; nyno. reka Aas.
6) Vämli. v.
3) Älvd. dyx; Moram. do.
_8)
Moram. roma;Älvd.ryena.
7 ) Moram. -mora; Älvd. mpr.
10) Orem. sippnt.
9) Sv. dial. smöljäs Ra s. 634.
12) Orem. Mr; Leks. tjör Säve.
") Moram. tsodar.
3- 223600. Sv. landsm. Boäthius.
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b) i några ord, där ö är av olika ursprung:
nk/un adj. nödig
kracs f. böna
sen& DL söm
bre n. bröd
smer n. smör
e(t) a n. hö
sMpa v. stöpa
el n. öl
stremt m. ström
b-ttb n. öre
stremtgg m. strömming
reSa v. fösa
»fig m. »köl», myrslog
greto ni. gröt
Mpah v. köpa
ni/edd ni. »mjöd», honung
Mil n. kött.
mola n. mjöl
ned f. nöd
I fesa ock stepa skulle man i stället för e väntat 61,
i hela övre dalmålet den regelbundna motsvarigheten till fvno.
ey (ery), som återfinns i dessa ords isländska eller norska
former: nyno. foysa 'fösa' ock is]. steypa 'stöpa'. Även i det
övriga dalm, finnas av ordet fösa mig veterligen blott former,
som återgå på ett äldre fosa, t. ex. Älvd. fp2sa. Av stöpa finns
dock i Älvd. den ljudlagsenliga formen stt_tpa i betydelsen 'knåda
degen'. Om stepa antar jag, att det är inlånat från rspr. ock
, att ö då ersatts med den i målet vanligaste ljudmotsvarigheten
e. Av hö finnas i dalm. blott former, som återgå på gammalt
hö, t. ex. Älvd. ock Moram. s, under det att i andra svenska
ock norska dialekter blott återfinnas former, som återgå på
gammalt hey, isl. hey. Dalna:s former torde icke kunna förklaras som riksspråkslån. Skulle växtnamnet 4m4j,s 'kungsljus' möjligen vara sammansatt med hö (det sammanställes med
tvekan av Nor. Dalm. II, s. 88 med hö-mjölke), så skulle man alltså i detta ord ha hö i den form, som det ljudlagsenligt borde
ha i målet. Att märka är dock, att samma ord i AlVd. har form
med e (0449& i stället för med o ock i Yåmh. heter zemelyz.
Aven orden benco, bre, gret, nedun, sem, strem ock »epa
ha g i strid mot målets ljudregler. Enligt dessa motsvaras nämligen ett isl. au i målet av o, t. ex. rsd 'röd', ock i överensstämmelse härmed skulle man alltså vänta sig ett *Nina) (nyno.
kaupa),
grautr), *hipa
bauna), "brs(isi. brauö), *gr.«
e ) Även
b) Även ..trtt Ha.
a ). I övriga byar blott e (utan ,t).
f) Även StrGrit
g Även ml Ha.
4) Åven mOd Ha.
grd Ho.
i) Även hsgt Ha.
b) Även j§epa Ha.
g) Även Oel. Ho.
HL
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nodun
nauäigr), *sem (is!. saumr) ock *strom. (1.81, straumr).
Dylika- former saknas mig veterligt i hela dalm. utom av bröd,
som i Älvd. jämte bred (nyare form) även har den ålderdomligare
formen braa (<---brau6). e för väntat ö i bre beror säkerligen
på lån från rspr., vilket är så mycket naturligare, som ju bröd
är en vanlig handelsvara. Att även yepa, vilket ord ju mäst
har använts i handelsboden, till sin form påvärkats av rspr.,
är nog säkert. Så är säkerligen även fallet med f.ci
eyrer).
Anm. I ordet fre n. 'frö' år e icke uppkommet genom: delabialisering av ö, utan torde vara ursprungligt, att dömma av Älvd. fila ock
Morani. frer samt Leks. fre Säve.
§ 40. Kort e (växlande med a) förekommer motsvarande
a) rspr:s korta e:
i stamstavelser, där rspr. e icke i målet representeras av e
(§ 34) eller (§ 54), t. ex.
bra adj n. brett
let adj. n. lett, tråkigt
et adj. n. hett
lbstn adj. ledsen
fet adj. n. fett
snete adj. n. snett;
Märk även låta pret. 'letade'.
i förstavelsen be-,. där denna i målet icke uppträder som bi(§ 54 b), t. ex.
bedra v. bedraga, förföra
beso,411nb adj. besvärlig
bedrblin adj. bedrövlig
be.2.14ta v. besluta
beifivm adj. begiven
betråd part. pret. betrodd;
b) rspr:s korta ö i böjda former av ord, som i målet ha e
i stammen, t. ex. fbdast sup. Pass. 'fötts', måtac pret. 'mötte',
sa adj. n. 'sött'.
§ 41. e märkes vidare i en mängd ord, som sakna motsvarighet i rspr., t. ex.
(jfr § 33:)
Una) v. sikta,
gevlas v. skreva med benen3
diet.» v. vara retsam 2
knejfas v.4
a)

Även

snat Hs.

-13) Även bisihn HS.

a) 'Även mala

Fyn°. beina 'retta'; nyno. beina 'jfevne,rette,.stetteiretstilling'Aas.
Nyno geita seg 'drille' Rose; jfr Älvd. ka,tug 'retsam .
Jämföras kan möjligen nyno. geivlast %live skjaevt; kaste sig,
vride sig' Ross.
Se tillbaka. ock slänga med huvudet (om hästar); nyno. kneikjp.
'skyde averkroppen bagud, medens midtryggen drages ind' Rosa.
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Lima v. lemua ,
mesetr m. talgoxe 2
resn s. humlerankas
(jfr § 39:)
be.g ni. ryggsäck av skinn'
beglas v. glo, se snett8
baara f. pl. medikamenter8
be.»-riv v. balka av"
depa v. stjälpa omkull"djela v. ha ett barn i skötet"
ferlid in. höftled"
fra f. ängs- eller slogmark,
som går ned till sjö"
gleta v. skvalpa i vatten"
mVcc v. knåda (t. ex. ost)"
bUso Sk.

IV. 4

smek adj. inställsam 4
sneda f. brunstig tacka5
soe_pa m. utväxt6;
L plåt att torka kött
o. a. på"
reda v. röra"
reda f. stång"
sj§,er adj. kort ock tvär av
sig 20
tkva b v. stampa, gnugga"
treg,kg adj. händig i att
snickra 22
bseva v. bli överis på vatten"
2efs propr. Höghed (by)

b) Även t4va Hs.

Fvno. leifa; ny-no. leiva.
Älvd.-Mgzsaii; jfr rspr. mes, änysv. meshatt.
4) Jfr nyno. sraeik 'indstnigrelse' Aas.
Älvd.
Älvd. sno,aa.
På ett träd på bägge sidor om ett ställe, där barken är avskalad;
jfr nyno. sveip 'slyngniug eller vridning i ved' Roas.
Ål vd. bQg; fsv. btelgher 'svällande, uppblåst hud'.
9) Sing. bot. Jfr bok f., pl. bOtar.
Älvd. bt2gtas.
19) Dal. bökja 'göra eller laga bås i fähus' Rz s. 21.
dr2pa; sv. dial. clälpa 'vända upp ock. ned' Rz s. 112.
,Lyd.
'
Fvno. gola 'freista sa gjera nogd'.
Jfr fvno. for 'dugelig tir, sv. dial. för 'i stånd, havande förmåga
i motsats mot ofärdig' Rz s. 130.
Moram. fjöru 'strandbrädd' Rz s. 141; nyno. fjora 'ebbe, strandbred' Aas.; fvno. fjara 'strandbrädd'.
'AM. ,g-Zyta 'röra (uti ngt)'; sv. dial. glöta 'röra i vatten,
s. 204.
plaska i vatten
Älvd. my,Tlya; fsv. mökia; jfr isl. mykja 'göra mjuk'; nyno.
moykja 'blotgjee Torp.
Psv. mullogh 'tvättfat'; sv. dial. mullöga 'runt tvättfat av
koppar, långpanna' Rz s. 447; nyno. mullaug 'vaskefat' Aas.
19) Sol!, ock Orem. rodo.
Jfr fvno. hrarrörelse'.
20) Jfr rspr. skör, sv. dial. skör 'som lätt brister' Rz s. 617.
21) Vid filtning; Älvd. ty6a; nyno. tova 'valke, sammenfilte' A as.
22) Jfr slog Leks. 'som kan slöjda' Rz s. 618; nyno. slog "behendig,
flink, nem' Aas.
23) Nyno. kjova 'svulme op av frost (om vandet)' Aas.
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g0;1u propr. Gevle (fäbod)
grhundi propr. egendom i
Hansjö
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kectsk6'. propr. Kattskär
(bärg)
hya propr. Lövet (gård).

a.
a överensstämmer till sin kvalitet fullkomligt med
det i nordsvenska dialekter vanliga a-ljudet. Ibland kan det
dock närma sig cc. Såsom i det föregående påpekats, råder
någon vacklan i bruket av e ock a på grund av den ringa skillnaden i bildning ock ljudeffekt mellan det rätt långt bakåt bildade e samt a.
a förekommer växlande med e som långt (varom i det föregående), eljest blott som kort.
Kort a motsvarar regelbundet rspr:s korta ä, där
och (s)/y, företrädes av
detta icke, såsom fallet är efter
(§ 29), t. ex.
åla f. häll, avsats på spisbak m. bäck
muren
byk m. bänk
åndia v. hänga
bad superi. bäst •
åpal n. äpple
båtar komp..bättre
br.Mlåt adj. med brett ansikte ast m. häst
bråty v. »brätta» (skidor)'
fem räkn. färn
fasang f. »fässing», madrass
dåttdot v. dänga, slå
fåsta v. fästa
dral-nfd v. »drälla ned», digna omkull?'
flak m. fläck, kort stund
flairtta v. flämta
dr4931,a v. dränka
franist superi. främst
åta f. hägg
v. »häfta», hindras
fråsta ;i-. fresta
grådtur (Sk.) f. pl. kaffeAftin adj. häftig
grädde
ag n. ägg
Kamra V. jämra
ila v. hälla
kid a f. källa
al_fl adv. häller
klanw.v. klämma
(?..!,sa v. hälsa
klea v. klämta
åka räkn. älva
S)

Även kettskfir Ha.
Böja upp spetsen av skidorna.
Ånysv. drälla 'falla ned' Gloss.
Änysv. häfta 'häjda' Gloss.
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v. lägga
sanbsa v. sänka
adj. läns, utan tillsagg f. säng
gångar
skåla v. skälla
lajo m. läpp
skåmcos v. skämmas
adj. som läspar
skQåta v. skvätta, stänka
inantsf§a f. människa
nåla v. svälla, bulna
masa f. högmässa
so,b1s/ca v. »svenska» (tala
nabmcbm m. näbbmus
riksspråk)
nafsa v. näpsa
språlsla f. namn på en
nåkonsbilt In. näckros
spräcklig ko
namelkal in. nämdeman
stå/ja v. stänga (en gärnat adj. nätt
desgård)
yrast rn. präst
ståta f. brant backe'
råfsa v. räfsa
.2,låttda f. slända
ranw v. ränna (på skidor)
.214pa v. släppa
rat-st v. rätta sig, bli bättre
tanda v. tända
sak in. säck
tåli,b9a v. tänka
samskbråka 'f. 'sämskskinnstap-åt v. täppa till, stänga
byxa
oådar adv. väster.
Formen namn, m. 'sömn' utgår från en grundform med
stamvokalen e liksom fvno. svern, vilket framgår av dess form i
Älvd. syqmqn.
a motsvarar rspr:s långa ä i orden: måla f. 'märla',
ragmtgg s. 'räkning'.
a förekommer motsvarande:
rspr. a uti orden:
fit sup. fallit,
såta pret. satte 5
koan f. kvarn'
sar, sup. satt
la.5a v. lassa3
Qåme41a n. vadmal
planta' f. planta
Qan, pron. m. varje 4;
rspr. i uti orden:
baki') m. plogbill
clan pron. in. din
a)

9almol Sk. (enl. Nor.)

b)

Även bild Hs.

Den lägsta delen av en backe.
Fsv. qva3rn.
Fvno. hlessa; ny-no. lessa Aas.; sv. dial. låssa Torp.
Fsv. hvirer.
Fvno. setta; fgutn. setti; fsv. satte.

ENKLA VOKALER:
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san pron. ra. sin*
diata v. gitta'
propr. (gårdsnamn)
snat
man pron. m. min 2
Snitt
nbsånd adv. någonsin*
9agg m. vinge*:
plåga v. Pligga
e) rspr. U ock å i följande supinforrner: att 'huggit', åt&
'hållit';
Märk supinformerna favid,” 'fått' ock gandft 'gått'.
d) rspr. ö i en del ord, t. ex.
fia pret. födde
Undrar m. pl. bönder
fänstar n. fönster
b/a92, rn. björn
granska f. grönska
brast n. bröst
infackgg in. inföding
djagta propr. m. Gösta
,ans propr. in. Jöns
åla v. höja
lnlaltnar ni. mjölnare.
ansj§a v. önska
Märk utan motsvarighet i rspr. Oaska f. 'gödsel".
Från former med ö utgå följande två ord, som ha y i
rspr.: alssa f. 'yxa'', sj§anmigg f. 'skynaning".
Märk utan motsvarighet i rspr. manna f. 'höft".
§46. a förekommer i Hansjö, Kyrkbyn, Nederbärga, 01jonsby, Viborg, Torrvål, Maggås ock Sundbäck i följande ändelser, där Vångsgärde, Stenbärg, Slättbärg, Stackmora, Mickelvål, Ballholn, Kallmora ock Skattungbyn konsekvent ha s:
i dat. sg. av starka mask., t. ex. astaa 'åt (en) häst', &stam b
'åt hästen', 94,am* dat. 'vägen':
i best. nom. ock ack. sg. av alla fem. utom dem på -a,
t. ex.
san4jai sängen
btrda,* bördan
pirag kon;
adla° nålen
e i dat. sg. ock best. nom. ock ack. pl. av neutra, t. ex.
b)
a) StZ Slb. in. fl.
d) bårdi Slb. m. fl.
UJ. fl.
Slb. in. fl.,

g)

°) 9at,tm Slb.
kbm Slb. m. fl.
satin
°) nOlt Slb. m. .

bsfrx Slb. m. fl.

2) Fsv. ock fgutn. men.
Fsv. gåta.
4
) Fsv. ock fgutn. sen.
.
Jfr
Lev.
sen
'gång'.
\ 3)
ö) Fvno. vtengr; sv. dial. vänge Torp.
7 ) Fsv. ox; Älvd. olssa.
6) Ålvd. ggyo:ska.
6) Nyno. mjau= Rosa.
8) Jfr Orem. shsomt 'skumt'.
1)

•
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börda dat. bord(et)
dinlyae dat. dike(t)
börda b borden
dittbae dikena
t41,sac dat. tak(et)
slAtat dat. säte(t)
tåbsad taken
Mai sätena;
d) i 2:dra plur. i presens imper. ock pret. av långstaviga värb, t. ex.
kåstag (I) kasten
bOdai (I) bjuden
kekstadah (1) kastaden
2liipei (I) sluppen.
Anm. 1. Kyrkbyn har liksom Hansjö ro. fl. byar a i alla ovan
uppräknade fall utom i best. dat. sing. av starka mask., där a övergått
till a, t. ex. beiturn dat. 'båten', Ordam dat. 'gården', /*am 'åt kalven'.
Anm. 2. En mellanställning mellan e- ock i-målen intages av
Holen ock Åbärga, som följa i-målen i alla ovan anförda fall (Åbärga
dock med mera öppet i [t]) utom i best. dat. sg. av starka mask..
som där ändas på -am, t. ex.
nOlt bol, nålen
sid* Åb. säden
»in bol, kon
ti;tjp• Ab. dat. taket
bårdi Hol. borden
bård' Åb. borden
kasti Hol (I) kasten
.stam Åb. dat. hästen
Ute" Hol. dat. hästen
dogm Åb. dat. ryggen.
såtidp Åb. sängen
Anm. 3. Om a som >reducerad» vokal i Åbärga, Nederbärga ock
Kallmora samt i vissa fall Skattungbyn se §§ 49, 50.
Anm. 4. Om a i vissa ändelser i Oljonsby, Viborg, Torrvål, Maggås ock Sundbäck se § 64.

§ 47. a märkes vidare i bl. a. fdljande ord, som saknas i rspr.
(jfr § 43):
b?da v. kunna'
ens-4 v. ge akt på 4
åksa v. ge stickord 2
(tågar s. ostmask5
ålar pron. annan 3
Isjya, n. rund smörask av trä 4
a ) bördz S115. m. fl.
b) bårdi Slb. in. fl.
e) dit2M Slb. m. fl.
d) td.bst Slb. ni. fl.
g) kåstz Slb. m. fl.
h) kettadi Slb. ni. fl.
i) aUip2 Slb. m. fl.

g t4/§2 Slb. m. fl.
f) .94t2 Slb. m.
1) bildi Slb. in. fl.

Nyno. bella 'formaae'
Sv. dial. äkksa 'gräla' Rz s. 845, Vdal. häxa 'ge stickord'; jyll.
ekse 'kommandere, tuinle med en' Feilb.
Jfr rspr. eljest 'annars'.
Sv. dial. änsa 'bliva varse, märka' Rz s. 847.
Rspr. fläskänger; häls. ängrer 'små maskar (i kött, ost o. d.)
\Vennberg.
Sv. dial. äskja 'litet skrin med draglock' Rz s. 849; fvno. eski
'oskja, pynteskrin'.
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fåna n Equisetum fluviatile'
fås:ttgg m. fargalt2
knata v. knystas
kryp f. en slags trappsiege 4
metn,dya f. murbruk5
naga V. stångas
rånen v. skumma (mjölk) 7
saldra f. sälgs
(vidare:)
bagyona f. best. bjuggand"
Nåla v. fumla"
/ha f. toffel" ,
gratis m. tal, omnämnande"

43

sko,ala v. ge ekos
snåla v. snudda
snidgmbas v. kasta snöboll"
ståkun adj. kort"
thka v. slå, plaska i vatten, stänka 12
trag m. vidjelänk13
Qat adj. högljudd, gäll 14
90, n. konstvävt täcke";

74sk1in adj. hemsk
la.22sts v. gnata"
pliln4ja op. v.21

färne; jfr fvno. fen 'blautmyr', sv. dial. fänä n. 'starr, sjögräs' Rz s. 135.
Jfr sv. dial. fast 'osnöpt' Rz s. 131.
Sv. dial. knätta 'giva något litet ljud från sig' Rz s. 339;
Aas.
nyno. knetta
Användes vid hässjning ock snesning av säd; Mörem. kränka
'ställning för bykkar'; nyno. krekkje 'stol, stillas' Torp; jfr sv. dial.
krakk 'flyttbart långsäte' Rz s. 349.
Jfr nysv. mänga, fsv. mEengja 'blanda'.
7 ) Sv. dial. ränna Rz s. 534.
Ålvd. niga.
8) Sv. dial. sälder, sälde Rz s. 556.
g ) Sv. dial. skvälla 'skalla, genljuda' Rz s. 614.
Jfr rspr. damma på ngn.
Sv. dial. stäkkig Rz s. 666; jfr änysv. stäkka 'förkorta' Gloss.
Da. dial. tsk 'slaae, prygle';
Varmed kreaturen bindas i båset; Älvd..trägg Rz s, 759.
Älvd. yal,; fvno. hvellr 'klingande, ljomande'.
Fvno. vesl 'eit slags yverplagg'.
Skördetid; jfr Älvd. bag 'korn'.
Ragla, fara hit ock dit, krångla.
Bestående av en strumpfot, som på. undersidan är beklädd med
skinn.
I frasen i-a-årt-non gritns-um-a 'jag har hört talas något
om det'.
Ålvd. kk.2,1as.
1 frasen a-plångjdr-m1 'jag har ont'.
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it.gt94stz propr. Högståsen,
Askåsen (på Generalstabens 'nyaste kartblad)'
ålitar6sti propr. Emmeråsen
(fäbod)
åtbgir propr. Hättbärg(fäbod)

IV.

4

fårpasbdjyan propr. bäck i
Hansjö
krOlanashsitan propr. egendom i llansjö'
skrapbåd propr. namn på en
myrslog.

a.
a är i Orsam. ett ljud som i fråga om bildniugssätt
ock ljudeffekt icke är fullt identiskt med rspr e i.gosse, hästen
eller 'sitter. Det är en mellantungvokal med artikulationsstället
längre bakåt beläget än vid rspr. e, ungefär vid gränsen mellan
palatum ock velum. Avståndet mellan tungan ock gommen är
större än vid rspr e, varför vokalen närmast kan betecknas
som medelhög. Artikulationen är jämförelsevis slapp, dock ej
i så hög grad som vid rspr. e. Labialiseringen är något trängre
än hos rspr e, vilket vill förutom tungartikulationen bidrager
till att ljudet i Orsam. har en mer utpräglad ö-klang än motsvarande ljud i rspr.
a förekommer renast i Hansjö, där det brukas av
alla generationer. ö-färgen är här ej alltid så fullt utpräglad,
dock mer än i rspr. e. Av befolkningen själv uppfattas det
som ett ö-ljud. Jag har vidare funnit a i Kyrkbyn (delvis) ock
hos den äldre generationen i Stackmora samt i Mickelvål. I
Digerbärgsbyarna är ö-fä,rgen övervägande, ock ljudet visar här
benägenhet att sammanfalla med den av gammalt n uppkomna
ändelsevokalen e, med vilken jag ofta har betecknat det. I
Kyrkbyn ock Holen ersättes a av den äldre generationen vanligen med det åt ö starkt närmade, men dock u-haltiga ljud (av
befolkningen själv uppfattat som u-ljud), vars vanligaste funktion är att (jämte y) representera rspr. u. Jag har ofta i
uppteckningarna använt a, men tecknar det här a. Hos den
1) Ordet är väl sammansatt av ktpa 'smörask' ock QS 'ås'. Enligt Rygh (Norske Gaardnavne Ini. s. 42) förekommer eeke 'lidet kar'
'i nyare ortnamn. thligt uppgift av H. Geijer -kallas den högre belägna delen av fliboden ppo-liMse., 'på locket', under det att den lägre
belägna delen benämnes ,mdo-btity", 'på botten'.
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yngre generationen i Holen liksom i Stackmora hat a undanträngts av den y-aktiga variant av u-ljudet, som ofta uppträder
hos kvinnorna ock gen yngre generationen i vissa delar av Orsa
ock här tecknas y. Jag har vidare .både,i Slättbärg ock Kallholn funnit a ersatt av ett u-ljud, här grovt betecknat u. Med
Kallholn ha u-aktiga ljud som ersättning för e nått sin östliga
gräns. 1 de öster därom belägna byarna ersättes 'a av e-aktiga
ljud: i Nederbärga, Bjärken, härga ock Kallmora av a ock i
Skattun,gbyn av ett åt 1-'hållet något förskjutet e-ljud, här tecknat eller, särskilt framför 1 ock n, 'e eller a.
§ 50. a står aldrig i stavelser Med' helstark intensitet, ej
häller i absolut slutljud, i vilken ställning rspr. e motsvaras
i ock a. Det representerar rspr. a ock e ock föreav
kommer endast framför d, 1, n, r ock $. Det förekommer i
följande fall
a) i substantivböjningen:
i best. n9m. ock ack. sg. av mask. samt best. dat- sg. av
starka fem. subst., t. ex.
ardiant .vargen
kran a björnen
94ang vägen
bninan b brunnen
* b61§an dat. boken
bilDan bocken
gretvan dat. graven
greonan° grannen
nölanh dat. nålen
loidnvan d kniven
såndpni dat. sängen;
bfayan e kalven
Anm. Om sonantiskt n i stället' för .-en i ovannämnda fall se
längre fram § 1$6.

i obest. nom. pl. av mask. ock obest. nom. ock ack. pl. av
fem. subst. (utom de svagt böjda), t. ex. ,
pritstarn präster
bHdrari bröder
/tror° härrar
&stark hästar
*
bikarP
böcker
fålar) fålar
nölarq
nålar
greonarm grannar
'b) briivrjan
blåylon Mg., b lånyn Stm., bylrian ÅbSk.
= Tvi., ktivan
d) kncinvan Hol.
a) greotton 01j.
Sbk.
k) nc_51on
f) 96iri7yn Stm., •9,4rdjan Sk.
Sk. Km.
k) = Stm., åder 01jVibMg.,
i) bre:drar Hol.
i) MO« Sk.
fu) grionor
1 ) fruhr Sk.
Utur StmKallb., Utur Km., Utvr Sk.
0) iityr Stm., årar Åb.
n) pr4t6Ir Ol.j.
Mg., grånz.n. Sk.
q) nölår 01j., nölkr Sk.
P) b41car 01j.
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rdar rötter.
',sinar a kor
skitkdar skidor
tinar b öar;
3) i best: gen. sg. av svaga fem. subst. på -a ock i gen.
sg. av fem. egennamn, t. ex."kNunår 'kullans', leittronar 'Katarinas';
b) i adjektiv- ock propominal-böjningen:
1) i nom. pl. m; ock f., i ack. pl. f. samt i dat. sg. f. av adj.
i 'obest. form ock en del adjektiviskt böjda pronomina,
t. ex.
gioniblare gamla
någar några
skirar d stora
shyparg somliga
liVare åt (en) liten
* dånnarli åt din (f.)
månnarf mina
isar åt den här (f.);
?) i komparativänd,elsen -ar(a) ock superlativändelsen -ast,
t. ex.
djeclar(a)i gällare
retkkar(a)n rikare
4je2par(a)i djupare
• gasto högst
i2gar(a)k högre
finast P finast
igår' yngre
råkkastei rikast
lå.ggarm längre
9etrmastr varmast;
3) i visså adjektiviskt böjda pr,onomina i nom. sg. mask.,
t. ex.
ikon poss. pron. eder
ilkant interr. pron. vilken
indian B ingen
, darn den andre
sami i ikar pers; pron. ack. 'eder';
c) ,i värbhöjpingen:
1) i pres. sg. av svaga värb efter I, II ock III kobjugationen,
t. ex.
/pinor 0Ij., lyinur Kallh., pinn• Sk.
b) 4nur Hol.
Mv1., ge69010/4 01j., gånibler Tvi.
d) stiirar Mg., sttrap
NbKm., stikrtr Sk.
e) /i..2,hr Sk., 14/602 Mg., linun Ab.
f) metn.,nor 01j, Inknar Hol., månnar Km., måhnzr Sk.
g) sfgmyr
sitly4r Ab.
h) dan MgS1bAb., deophr Sk.
1) djura
Kallh.
f/Apor Mg., dippar Km., Nian. Sk.
k) gura Hol.
1) iggisw 01j., iggrcr Hol., togxr Sk.
in) l'egt3r 01j., lågar Hol:,
låggar Km., Mear Ab., iggpr Sk.
n) rcuksra Olj., rakhr Sk.
Cgost Olj., gigst Hol.
rintitSt Olj., finast Km., fimst Sk.
q) riukost oij., rinkast Km.
9.00:mut Sk.
g) iniffin 01j.
t) iiikan Sk.
a)
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kerstare kastar
bikkdar a väntar
rioknari rägnar
andjarb hänger
skrUarg skriver
Ndarc flödar
M.parb köper;
kåtard springer
i pres. part. ock gerundiva former, t. ex.
titgand som bör 'tagas'
gbandas gående
&kand åkande;
livandas levande
i pret. av långstaviga värb efter I svaga konj., t. ex.
snkftadl snyftade
/Åstad' kastade
te.padin tappade
kriegadj skyndade
<Arkad orkade;
rkzöladk målade
i pres. ock pret. pass., t. ex.
sp,atas svettas
minasumn (vi) minnas
tetpast 'tappades;
sin..as synes
i avledningsändelsen -ar, motsv. rspr. -are, t. ex.
skrådarei m. skräddare
biggar° in. bagare
källare;
»eldar r
kliikaP m. klockare
i ord, med nuvarande cYrundform på -an, -al ock -ar.
t. ex.
* digarz adj. diger, fet
ncötnanz n. namn
gar adj. höger
m.
vagn
9cbs9nt
prep. efter
404
* dgaln n. hagel
?mars
prep. över
ffigalv m. fågel
n. fönster
fanstar'd
gylvalw m. gavel
adv. fram
frakttara
ndagalx m. nagel
n.
foder
Mdar
tesgalY n. tagel
4) keuttslr
0) =-- Mg.
b) &Ojar Ab.
begur Stm.
g) = Stm.
I) rtknar Ab.
e) kezdar Km., kedkr Sk.
g /atom Olj., kedad Km., ketdkd Sk.
/par Km., M.pyr Sk.
1) sni‘ted Sbk.
tni2lUd Slb., MOM Sk.
krigad Åb.
0) b4g6kr Mg., &pr Sk.
mirosanz Mg.
tepad Ab.
g) skedar Km., sktezdP) klfthr 01j., kliikar Km., klskt Sk.
90264; f. sk. s) ou.,
°) nkklyn Sk.
kr Sk.
r) jr Sk.
Sbk., f4gslMg., /Igel Sk.
v) = Stm., fOgtkl Ho!.,
4gel Sk.
1) = Mg., digir Sk.
x) någel Sk.
Y) ktgel Sk.
W) Oval Sk.
li )
Stli;.,
6) = MV1, var Ab.
StmTv1.; ter Mg.
an) frajrntar Ab.
fanstor Sbk.
Mg.

T. ex. i frasen: anz-grciksp z-tesgand 'den här grisen bör
slaktas'.
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mcbgare adj. mager
stivarf m. styver
n6rtarb adv. åt norr
så karg n. socker
nkare n. näver
sjkarb adj. säker
pådard propr. m. Petter
tinzbari n. timmer
sidare f. sys,ter
9itari m. vinter;
1) i några ord framför s i slutstavelse, t. ex. Ondask
propr. m. 'Anders'; åtast adv. 'eljest', i-ktras' 'i våras'.
Anm. Om förekomsten av tt i Kyrkbyn i ändelsen i best. dat.

sg. av starka mask., där alla andra byar ha a eller i, se § 46 Anm. 1.
2.

§ 51. i överensstämmer som långt till sin kvalitet i det
närmaste med rspr. i, men närmar sig något il. Som kort är
det ännu något längre bakåt bildat ock närmar sig ännu mer i.
Jag har dock i allmänhet använt samma beteckning för både
långt ock kort i, nämligen i.
§',52. Långt (halvlångt) s motsvarar rspr:s långa i uti en
del ord, där detta icke företrädes av ak (se § 123), t. ex.
bi v. bliva
, fria v. fria
bi n. bi
farbi prep. förbi
del pron. dig
/ adv prep i
dit adv. dit
v. i!a, gå kalla ilningar
fl f. fil
Rim sup. klivit, klättrat
fila v. fila
krgg n. krig
filark n. fylleri
lita v. lita
fin adj. fin, vacker
lik adj. liten
frino v. -flina
nazu pron mig
flisa f. flisa
migt f. midja
frf adj. fri
mil s. mil
a) nickar 01j.
b) nörtor mg., n6rhr Sk.
d) tgm," Sk.
d) p4dar Nb., p4dir Sk.
e) sistizr Hol., siter AbKm., sishr Sk.
9 = Strn., stiver Mg., stivar Bj.
g) siztar vib., siAkar Ab.
= Mvl, Mar Åb.
1) timbor
timb,r Sk.
9itar Åb., 9ihr Sk.
k) (bildas Mg., etizdas Åb., ndis Sk.
9 i-kros Mg. m) de MgTvlSbk. ") me MgTvl.

1) I Viborg har jag funnit denna dragning åt i synnerligen utpräglad, varför jag där ofta använt i.
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skinic sup. skinit
mila f. mila
skria v. skria
ni pron. ni
v.) slipa
niga v. niga
gitte
sup.
slitit
nia räkn. nio
.tzd f. tid
plko v. »pika», kittla
tia räkn. tio
pipa' f. pipa
j,szl s. kil
ridt sup. ridit
prov. vi
st pron.b sig
9Idt sup vridit
s/,1 s. sil
Qjra f. vidja.
sfla v. sila
Rspr:s långa i brukar, när det motsvaras av äldre långt
i, i målet representeras av ckk (Se § 123). Ett undantag härifrån gör dock gammalt långt i, når det står framför vokal
eller är slutljudande. Några av de ovan uppförda orden med
gammalt långt i uti inljud få väl antagas vara riksspråkslån.
§53. t (t) motsvarar rspr:s korta i uti några ord, t, ex.
Min propr. Siljan
bitzga adv. bittida
Mg. adv. till
tkor m. fiol
Ml/gg m. killing.
glimo v. glimma
nikt räkn. nittio
Formen kl 'till' förekommer blott i adverbial ställning,
eljest står ta, t. ex. ta fris
t. ex. kan-gogg-til 'en gång
'till freds'.
§ 54. t motsvarar:
1) rspr:s långa eller korta e, när detta är uppkommet ur äldre
i, t. ex.
brisila f. bresilja»
alsspit m. hackspett'
driv n. drev
ermdlit n. »anlete», kind
frad m. fred
bida v. bedja
frtd-st v. freda sig
bil,: n. beck
farsigla v. försegla
biko v. becka
fartinw v. förtenna
bilat n. beläte
gnat f. gnet
b16, In. bete, ögontand
grip f. grepe
bitum p'ret. (vi) beto
i) ,Apa Sk.
b) Se MervIVib.
2) Or Sk. k g) tur Vib.

slåni Sk.

e = Sk.

Änysv. haokspijt Tamm Et. ordb. s. ,270.
Mlat. brisillurn Tamtn a. a. s. 58.

d) Vipa Vib.

50

IV. 1

BOt.THIUS, ORSAMÅLET.

kwd m. (kved) mage
kidun adj. havande
n. led (i en gärdesgård)
hd m. led
'Nuna adj. ledig
ln adj. len, mjuk, ohärdad
(om knivsägg)
linoAdar n. töväder
livob v. leva
/n/° prep. med
nid adv. ned
plr m. pelare
piport f. pepparrot
ripa f. repa (i träd)
riva f. reva
sy/ rn. sed
skol n, segel
slim. del av en sele
sitta) f. sena
~Id m. smed
smila f. smedja
2) rspr:s korta e i några ord, där
stavelser, t. ex.
bkinditt adj. behändig
bigreivntgg ,f. begravning
bsQdan adj. besvärlig
Nsf,satg _adj. beskedlig
Nt(j_lo v. :betala

sptl u. spel
spllod v. spela
sint n. brödspett
stig n. steg
stibst m. stege
strik n. streck
strifyi m. streke, stark ström
i rinnande vatten
sed m. sved
<Tido 1:T. svedja
ti ll. tenn
tigal n. tegel
tri Täkn. tre
tivespint rn. tungspene
t9siko v. tveka
oid m. ved
ekae f. vecka
elad sup. velat
et n. vett
v. veta
Idvit n. hälvete;
detta står i °betonade förm. gesäll
djivår n. gevär
prkliko v. predika
riiys.ro v. regera.

Anm. I allmänhet har förstavelsen be formen be-. Se § 40 a 2.
§ 55.
motsvarar rspr:s länga y. i följande fåll:
1) i enstaviga ord, där r är slutljudande eller står framför slutljudande 1 eller r, t. ex.
bi m. by
adj. ny
bl n. bly
dtr adj. dyr
brl-st-tinz v. bry sig om
sil in. syl
kM v. kny, säga emot
(rin)st§il m. (råg)skyl
a)

TvlSk.

Utan Sk.
b) livo TvlSk.
e) Qilea TvlSk.

c) m2. Vib.

d) sp'ilo
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samt i de „från rspr. troligen inlånade orden stiv adj. 'styv'
ock ttg u. 'tyg';
Märk flit adj. 'odryg''.
I följande enstaviga ord, som i rspr. ha en delvis annan
form, är z uppkommet av långt y: r prep. 'ur'2, Jzr f. 'ko'3,
Fr f. lever'4.
'2) i några ord framför intervokaliskt r:
sira f. syra, fukt
bbestirun adj. bångstyrig
stira
v. styra,
räkn.
fyra
tira
v.
hyra
ira
samt i en del andra ord:
sita v. syta, vårda barn
bita v. byta
skrita v. skryta
bittgg m. byting
sinka
v. smyga
dika v. dyka
f.
pl. spyor
spiur
grin n. gryn
n.
styvbarn
stibårn
grita f. gryta
m.
styver.
stivar
lIda v. lyda, lyssna
lisa v. lysa
Enligt de ljudregler, som gälla för målet, skall gammalt
långt y med ovan i mom. 1 angivna undantag övergå till al,:
(se § 125) ock gammalt iu till (z.)Q, varför i de under mom. 2
uppförda orden en särskild förklaringsgrund måste sökas för i,
där detta icke står framför r. 1 bita, lida, sita ock skrita är
väl i analogiskt infört från pret.- ock supinforrnerna bita, bit,
lida, lit, sita, szt, skria, skrit, där i är den regelbundna motsvarigheten till rspr:s korta y. Ordet stibårn är säkert inlånat
från rspr., varvid . i substituerats för y. I målet förekommer
nämligen jämte stibårn även det likabetydande ålderdomligare
sjpiakri.22. Även i fira är i inkommet genom lån från riksspråket, vilket framgår av den i Älvd. jämte fyra förekommande
ljudlagsenliga formen hu.Trar. I grin för väntat gron5 har i
ävenledes införts genom ljudsubstitution för y. Gryn är ju en
handelsvara, ock sådana få naturligtvis lätt av rspr. påvärkade
former. Den ljudlagsenliga formen gron är dock bevarad i
Orsam., nämligen i betydelsen av 'mat beredd av säd, grynSv. dial. flyt 'odryg, snart försvinnande' Rz s. 151.
3) Fvno. lifr; Ålvd. lyr.
Fvno. Srr; Älvd. yr.
5) Fvno. grjön.
4) Fvno. kYr; Ålvd.- Ogr.
4-223600 Sv. landstn. Boöthiu.s.
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ock mjölmat'. Samma skillnad Som i Orsa råder även i Ore
mellan gryn ock grQn. Ordet grita 'gryta' har även i de andra
daladialekterna blott odiftongerade former, t. ex. Älvd. gryta,
Orem gryta o. s. v., ock får väl antagas vara ett riksspråkslån
för det äldre kittel. I spiur är ljudlagsenligt, i det att långt
y (i likhet med i) framför vokal icke alltid övergår till al,.
Som stöd härför kan anföras ett ord, som saknar motsvarighet i
det nutida rspr., nämligen Ma 'liten inhägnad för boskap,
fägata'1.
§ 56.
(i) motsvarar rspr:s ur y uppkomna ö,
1) som står framför konsonant, efter vilken j i målet bortfallit,
t. ex.
bira y. börja
ridnigg s. röjning
sia f. sölja, spänne
dlla v. dölja
fia v. följa
sira v. sörja
f. flottmölja2
smira v. smörja
kUva v. klövja
smirOn n. smörjhorn
kliv f. klövjebörda
stida v. stödja
rida v. rödja
spila v. skölja,
2) samt i några andra ord, t. ex. fln prep. adv. 'före'3, igla
f. 'ögla'.
Märk även följande ord med i av y,
a) i vilka rspr. har y kvar:
ivil m. hyvel
nt:Win adj. »mycken», stor av sig
ivla v. hyvla
m. nyckel
m. »ledskyttel»
tOrdival m. torndyvel;
Inb» adv. mycket
b) i vilka rspr. har annan vokal än y: krftar n. 'kreatur's,
sivar s. best. pl. 'solven i väven'5.
§ 57.
motsvarar rspr. ä:
1) i några ord, där motsvaras av samno. ö:
Orem. ina; sv. dial. kyla 1. kya Rz s. 371; änysv. kya,
kyja 'fålla, hage'.
Maträtt, bestående av bröd brutet i flott; Rättv. fiötrnölja
Säve; Uppl. mylja Skutt. s. 135.
8) Kan i Orsam. liksom i Moram. ock Ålvd. gå tillbaka på fsv
fin; jfr Moran-i. fire, Ålvd. fira.
4) Ålvd. krytyr.
5) Ålvd. svar.
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kni. n. knä
flita 'f. fläta
lit pret. lät;
grit pret. grät
Märk även bils pret. 'blåste', g,(k) pron. 'jag' ock utan motsvarighet i rspr. ha f. 'rimfrost'.'
2) samt i några andra ord:
propr. Orsbleck (by)
gnila v. gnälla
iptna adj. '»häpen», rädd 2
i Orsa
Hidib m. släde.
i(r) pres. är 3
(I)
märkes
vidare
i
en
del
ord utan motsvarighet i
§ 58.
rspr., t. ex.
(jfr §§ 52-54:)
On° v. glänsa"
bila rn. farbror, morbror 4
m.
munlag
på
betsel5
glisa v. småle"
bitil
disa m. bröstvårta6
gripone n. dörrhandtag"
ibsin adj. angelägen'5
dn- (av driakta, fvno. drita)7,
drikå_ka
f.
kolorts,
t. ex.
knsiko v. stöta"
drista n. del av stallet2
kria v. envist begära"
dritugd adj. smutsig"
kridtkar s. lakrits"
plita f. liten blemma"
drivligg m. stor spik"
e)

¥zit Sk.
gripon Sk.

b) .21sidi Sk.

e)

lAtud Sk.

d) dr'itian Sk.

Bjursås (Dal.) hila Magnevill; häls. hila Wennberg; fvno. 1161a.
Nyno. hippen Ross.
3) Fgutn. jr.
Alvd. bga; estsv. bil Danell Nucköm. s. 108.
Fvno. bitull; Uppl. bitul; Dal. (Gagnef) betialn Hesselman i och
y s. 96.
Jfr sv. dial. disa 'dia' Rz s. 737.
Första led i en mängd sammansättningar.
Användes även som skällsord.
9) Där hästen står.
Nyno. driten 'skidden' Aas.
Gästr. drevhg Hesselman i och y s. 146.
is) Nyno.glina glindse' Aas.
Sv. dial. glisa 'glindra' Rz s. 199; nyno. glisa 'fnise, lee haanAas.
Dal. (Djura) d8rgrepance best. Hesselman a. a. s. 64.
Jfr da. hige 'trakta efter'.
Med knäna vid gång; nyno. kneka Aas.
Fsv. kria 'skria, ropa'; sv. dial. kria 'begära, fordra' Rz s.
352; nyno. kid 'kraave, begiere' Aas.
Lty. triakel.
19) Sv. dial. plita Rz s. 506.
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rh° v. rapa'
striko op. v. vara dragigt?
splmoa op. v. glimma'
m. vidja4
solyo v. gå'
(jfr § 55:)
divMra v. nojsas, gräla"
grivla v. krypa"
irld n. oätet"
skrip adj. odryg"
(jfr § 56,1:)
dybtigbila f. getingbo"
a)

sbssimo

IV. 4

tivligg m. tun...ne 6
9igla v. vackla'
9Igo v. fara hit ock dits
9inais v. snålas9
94,so v. viska";
snivla V. snava"
spIr n. tjockmjölk 16
tira propr. f. Tyra 17;
drinco v. småråma.19

Sk.

2) Jfr rspr. streke.
Finl. repa Rz s. 529.
Lysa (t. ex. om stjärnskott eller norrsken); Orem. sipm0;
Svärdsjö de 5gmot 'det kornblixtrade' Hesselman a. a. e. 70.
Att bära hö på; sv. dial. svige, svege Rz s. 704; fvno. svigi
'vidja'.
h) Med svajande gång; brådska utan att ändå uträtta något; nyno.
svipa 'ile avstod' Aas.
Älvd. ock Mcram. ttaigg.
Vara ostadig; Orem. ungka; nyno. vigla 'vakle lidt' Rum.
Jfr finl. dial. viga-lös 'rankig, utan hållning, som slänger hit
ock dit' Rz s. 826.
Pvno. vilnast 'gjera seg von um'; sv. dial. velnas 'ställa sig
in' Rz s. 807.
Älvd. eso; nyno. kvisa Ross.
Bjurs. dyvlerä 'häftigt ock energiskt orda' Magnevill; Häls. dyvla
1. clivla 'tvista, träta' Wennberg.
Ligga ock sparka; Orem. gryvka; Älvd. gryval
Grova höstrån, som hästen icke vill äta, utan leinnar kvar i
krubgan; Älvd. yrata; Hall. uråt. Ordets betydelse är egentl. 'vad
som blir oätet' med ur i bet. o-. Jfr urbota 'för vilket man icke kan
betala bot' Wigforss S. Hallands folkmål s. 153.
Orem. skryp; sv. dial. skryper 'knapp, otillräcklig' Rz s. 602.
Orem. snyv4.a.
Älvd. spyr; fvno. skyr 'tjukk, laupi mjelk'.
is) Orem. k tigbefla.
Kattnamn.
19) Om kor; Svärdsjö dryna Hesselman a. a. s. 117.
1)
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o&rUd m. vårull3;
drisa v. tröska'
adj.
ljusgrå'
isug
(vidare:)
gudibin propr. i Hansjö4
dpin propr. tjärn vid Nybsfbdk propr. gård i Hansjö
bodarna
skOs propr. gården Sigås i
divra propr. Dyverän
Hansjö.
drimK,ra propr. åker i Hansjö
§ 59. Kort i motsvarar regelbundet rspr:s korta i, där detta
icke representeras av a (g 45 b), i (§ 53) eller ak (§ 123 b),
t, ex.
int adv. inte
binda v. binda
ita v. hitta
bitar adj. bister
klika v. klicka
blzkst m. blixt
kneka f. dörrklinka, hasp
blind ‘adj. blind
kliva v. klippa
blivka v. blinka
klzsp adj. klipsk
divan-nid v. digna ned
kW m. klint
drika v. dricka,
k9itra v. kvittra
glipa v. gifta
lita v. ligga
djzIs pret. gick
linda f. linda, äng
fzic pret. fick
misndgd adj. missnöjd
fino v. finna
mista v. mista
finreus n. finnskog
nika v. nicka
fivgar n. finger
neg m. ring
fisk ro. fisk
rist m. plogrist
flinta f. flinta
szld f. sill
v. glindra, glänsa
simco v. simma, bada
ilpliktug adj. illmarig
siya v. sitta
sJpin adj. ilsken
skrinda f. skrinda
irnil m. himmel
smitarlin adj. smittosam
in adv. in
spripa f. spricka
in,co v. hinna
stiga v. stinga, sticka (en
byn konj. innan
gris)
itzdra v. hindra
Ur de sammanbundna kärvarna; nyno. drysja 'drysse, udsprede'
Aas.
Om hästar; sv. dial. svartbyssjog 'smutsgrå' Rz s. 702; Uppl.

grechylutg Skutt. s. 135.
Uppl. ly(j)a, änysv. farelydja Hesselm. a. a. s. 121.
Gammalt namn på en del av Hausjö.
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soiltgg m. skilling

titar m. tiggare
timbar n. timmer
s9ilsa f. svicka i en båt 1.
byt n. ting
tunna
9i,sta adj. n. visst.
Märk kort i för rspr. långa i uti bibal m. 'bibel', digar adj.
'diger, tjock', ditar adv. 'dit'.
i motsvarar rspr. e uti orden:
bism91 rf. bessman
nist super!. nederst
bliknco v. »blekna», vissnas
riffisa f. remsas
kista propr. f. Kerstins
szt sup. setts
knikt m. knekt 4
trick b räkn. tredje.
t motsvarar rspr. -ju i följande ord, i vilka alltså
liksom i gutniskan brytning icke har ägt rum: lleg s. »ljung»,
'bärris', sika v. 'sjunka'', sigga v. »sjunga», 'giva ett klingande
ljud från sig's.
Märk även sils adj. 'sank's.
i motsvarar regelbundet rspr:s korta y i rotstavelser,
t. ex.
biOa v. bygga
iklin ad,j. ynklig
bridja f. brygga
ipa v. yppa
brigd adj. brydd
ita f. hytta
da f. dynga
knipla v. knyppla
dirka v. dyrka
krisa f. krycka
I2 Via f. gyttja
lifta v. lyfta
skyomintack adj. harmynt
likas v. lyckas
tia v. fylla
likta f. lykta
isa f. hylsa
lisnco v. lyssna
ia f. hylla
lista op. v. lysta, ha lust till
iegal n. yngel
lifa f. lycka (på tråd)
sjym n. skinn

a

)

9bst Vib.

b)

tridti Sk.

Nyno. bismar Aas.
Nyno. blikna 'blegne, falme' Torp.
Nyda. Kirsten.
Nyno. knigt 'boddelsvend' Torp.
5) Nyno. rimsa Ross.
6) Sv. dial. sitt Rz s. 572.
7 ) Jfr fgutn. sinkar pres. 'sjunker'.
9) Jfr fgutn. singis pres. 'sjunges'.
9) Ålvd. .924.
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rilsa v. rycka
m. mygg
si-fta v. »syfta», sikta
nilstar adj. nykter
siskon s. syskon
nta v. nysta
sitar f. syster
nistal m. nystkrona
skrimta v. skrymta
nit adj. n. nytt
skrinjya f. skynkla
pinta v. pynta, städa
sjpg adj. skygg
rig m. rygg
sjpilda v. beskylla.
rinid f. rymd
Märk ilsar pers. pron. 'eder'1.
Märk även i (<-- y) i följande ord, där vokalen i nysv. är
en annan:
ipzn adj. öppen8
etrbist s. armborst, pilbåge,
limsk adj. lömsk 3
bisa f. bössa3
ligan adj. lugn10
britts m. broms4
f. lögn''
firti räkn. fyrtiQ
Rym v. lugna"
ifst superi. överst3
titt f. tolft".
inisa v. ömsa, byta om6
iinsum pron. dat. plur. önne7
§ 63. i motsvarar rspr. ä i orden:
mila prep. mellan"
1)14 n. bläck
tit adj. tät17
blika v. bläcka»
f. smörkärna"
blika f. märke i träd
Ostar adj. vänster
blikr m. bläckhorn
viksla v. växla.
lit adj. lätt"
2) Fsv. armbyrst.
Fvno. ykk(a)r.
Fsv. byssa.
Fsv. brims ock bryms; Älvd. brynts.
6) Fsv. ymsa.
Jfr fsv. yverster.
8) Fsv. ypin.
Fsv. ymsir nom. pl.
10) Isl. lygn.
Fvno. lymskr.
Älvd. lyvn.
Fvno. lygna 'göra stilla, bliva stilla'.
18) Älvd. tyft; fsv. ock isl. tylft.
14) Göra ljusa märken på träd genom barkens borthuggande för
att utmärka väg; fsv. blika 'vara 1. varda synlig 1. blottad'; jfr
nyno. blik 'nuerke paa traa' Ass.
18) Got. leihts.
Sv. dial. millum Rz s. 438; nyno. millom Aas.
Jfr mhty. dihte.
Fsv. kirna.
1)
3)
4)
5)
7)
3)
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Märk även utan motsvarighet i rspr. lita n. 'lyftvärk i en
skvaltkvarn'', tita m. 'tätmjölk'2.
§ 64. i förekommer i Hansjö, Kyrkbyn, Stenbärg, Hoten,
Vångsgärde, Slättbärg, Stackmora, Kallmora, Nederbärga (delvis)
ock Skattungbyn i följande ändelser, där Oljonsbyn, Viborg,
Torrvål, Sundbäck ock Maggås ha a:
i nom. av kortstaviga svaga mask., t. ex. åta m. 'hage',
nk b ni. 'fåle', späde m. 'spade', Alpe, m. 'stege';
i fem. nomina propr. på -t: ke_trie 'Karin', kid/Y 'Kerstin';
i tiotalen fr. o. rn. 30 t. o. m. 90, t. ex.
tråttg trättio
så,kstii säxtio
fånitth fämtio
nitti nittio;
i adj. på -in, vare sig de äro kort- eller långstaviga, t. ex.
db/stank adj. duktig
rilsttnni adj. riktig
rOznn adj. rolig;
fr4sin1 adj. frusen
i 2:a pl. pres. id., imper. ock pret. av kortstaviga värb, t. ex.
tält° pres. 'talen', bsitiP pret. 'beten';
i tvåstaviga sup. av alla starka värb, vare sig de äro korteller långstaviga, t. ex.
Ung sup. burit
leitme sup. kommit
skåttv sup. skjutit
bitit' sup. bitit
.2,/irtnx sup. sluppit
bdo sup. bjudit
lAbstY sup. åkt.
gånditt sup. gått
I Åbärga står i ovannämnda fall ett mycket öppet i (i),
t. ex. Pk 'fåle', nt-tich 'I talen'.
Anm. I. Samma motsats mellan i ock e (a) återkommer i ovannämnda byars former för mig, dig ock sig. Se § 52.
a) åla 01jMg.
h) fåk 01jMgVibSbkTvl.
0) späda Mg., sp4da
Tv!.
d) stWa MgVib.
kim OljTv1Mg.
t) kista Tv1Mg.
g) trga OljTv1Mg.
h) finita 01jMg.
i) sasta oijmg.
j) nita
01jMg.
k ) dåktan 01jMgSbk.
1 ) fråsan Mg., fråsa,n Vib.
rilstan Vib.
r(3_1an oljmg. 0) tåla oijmg: P) bita oljmg.
q) bkra Mg.
r) bita 01jM.g.
b0a, Vib.
t) gån0a, Oii.
a) kärna Sbk., kärna Tvi.
°) skåta OljTv1Mg.
2,14a
_ 01j.
,
Y) l_thsa Vib.
Jfr sv. dial. lätta 'vänstra handtaget på en svensk plog' ltz
s. 422.
Jfr ht 'tät'.
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Anm. 2. En av mina meddelare i Nederbärga hade e-former i
sean 'stegen', Icra, 'Karin',
ovanstående fall, t. ex. fillan
gitrita 'gått'.

§ 65. z förekommer slutligen
sakna motsvarighet i rspr.:
(jfr § 59:)
dikal n. sumpigt ställe'
dinaba v. ryka 2
(kyla v. trasslas
Nias v. trassla sig4
Pip in. liten kärves
gnka v. bråkas
grid adj. gles/
ila f. hyllas
sn pron. den här 2
krtgt adv. ofta"
knp m. barn11
lirnnw v. vakna till liv 12

i t. ex. följande ord, som

nita v. göra i ordning matsäck13
priegla f. grodyngel"
rna .f. litet ämbar"
stila v. giva djuren foder"
stimba f. dimma"
stinco v. slita, draga"
stigal m. tistel"
strita v. hoppa 20
sjpimpa f. skinnförkläde2,
srnbla v. bli yr i huvudet 22
tindra f. gnistan

Pöl i en myr; Älvd. d4a,Z.
Älvd. dottba; Lläls. dimma Rz s. 88.
Älvd. fipaZ.
Älvd. ft:Zias; nyno. fitlast 'gaa kludervornt' Rosa.
Av lin; Älvd. fiya; sv. dial. fittja 'knippa (av oskäktad hampa
1. lin)' Rz s. 140.
Finl. gniss 'gni jevnt men sinaat, hvine' Torp.

Älvd.gnst.
Ålvd. da; Orem. /ula; fvno. hilla 'hylde'.
2) Jfr fsv. piss° (dat. sg. m.); fgutn. pissi (nom. sg. m.); fda. piSSEe
(plur.); isl. tassa (ack. sg. fem.). Se vidare Kock Sv. Ljudhist. I, s. 7.
") Älvd. km).
10 Sv. dial. kringt Rz s, 355.
Nyno. livna, limna Torp.
Älvd. lusta; fvno. ock nyno. nista Aas.
Älvd. pnggZa.
16) Nyno. stilla Aas.
Nyno. ringa 'imelkekar' Ans.
Jfr sv. dia]. stimma v. 'ånga' Rz s. 674.
Sv. dial. stinn på v. 'draga häftigt' Rz s. 677.
OTO111.

stiggcek.

SV. dial. hoppa å. stritta Rz s. 686.
21, 2
Alvd. sipmpa.
22) Sydsv. dial. svemla 'svimma'; nyno. svimla 'vakle, svimle,
besvime' Ros&
83) Jfr nyno. tindra v. 'gnistre' Aas.
28)
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ting m. pinne i räfsa'
/pk s. spene2
9ildar adj. adv. komp. bättre 3
(jfr § 62:)
bista v. häckla lin
brinda v. para sie
dirkas v. stiga i pris2
drifta v. kasta säden"
Mita f. suggan
fina) v. lemna gräset"
glipa f. stort hål"
ikon poss. pron. m. sg. eder"
(vidare:)
grigåror namn på myrslog
imb-as gård i Stackmora
milka f. kattnamn

IV. 4

9a) v. bli sur; vissna 4
Onda v. kasta 5
p_iva f. fjädrande säte6;
iksncodv, adj. brunstig"
krtklas-nid v. böja knä"
mikkr adj. många'',
rinta v. rynka"
sinstu adv. superi. sydligast"
stiga s. fulslag"
stiplas v. göra kullerbytta21
tita- f. faster, moster";
Yindard,n4.9 Söränget i Stackmora
.ilzgk-in, egendom i Hansjö.

Sv. dial. tinne 'pinne' Rz s. 735.
Sv. dial. kikk (kjikk) 'spene (hos hyndor, kor)' Rz s. 318.
Nyno. vildre Aas.
4) Alvd. 2,pwit; Orem. wttta.
Fvno. vinda 'slengja, kasta'.
I en kärra; jfr rspr. vippa 'fara upp ock ned'.
Älvd. bbosta.
Om getter ock får; Orem. brynnda, brönnda, sv. dial. brunnda
'vara brunstig (om bockar)' Rz s. 53.
Bli dyrare; nyno. dyrke,st
För att befria den från agnar; sv. dial. dryfta, drofta Rz
ss. 101, 102; nyno. dryfta Aas.
Sv. dial.- gyllta 'ung, halvstor sugga, som ännu ej fått grisar'
Rz s. 182.
Lemna det oslaget ett år på en slogäng; jfr fvno. fyrnast 'bli
gammal', sv. dial. fynne 'vissnat gräs från föregående år, som ej avbärgats' Rz s. 160.
Nyno. glyfs(a) 'aabning' Aas.
Fvuo. ykkarr in. sg. 'eder båda tillhörig'.
Om ko 1. märr; jfr Älvd. yksa 'brunstig'.
Av rädsla; Älvd. krylaas.
Fsv. mykla plur. nom. 'många'.
Älvd. rykta.
Längst åt söder belägen; fsv. synnwrst; jfr isl. synztr adj. i
komparativ.
Älvd. stboga0; jfr sv. stygg.
21) Älvd. StypZas.
22) Älvd. tya; nyno. tytta 'et kvindemenneske' Aas.
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ingår som beståndsdel i diftongen cq, men finns
i självständig ställning blott i Skattungbyn. Så har jag nämligen betecknat det 1-aktiga e-ljud, vilket uppträder i Skattungbyn som representant för Hansjömålets a ock som är ett något
längre fram bildat e, utan att dock kanske fullt nå fram till
bildningsläge. Noreen Dalm. II har ett par ord med i i ändelsen från Skattungbyn, men betecknar eljest detta ljud med
a för Skattungbyn liksom för de andra byarna. Ljudet tyckes
mig dock vara något speciellt utmärkande för Skattungemålet.
Exempel på förekomsten av återfinnas i § 50 i de bokstavsbetecknade noterna.

i, motsvarar rspr j i alla ställningar, t. ex.
ia adv. ja
lms n. ljus
03mbla v. jama
* Nati in. björn
lerpyt adv. jämt
Nark f. björk
iårpa m. järpe
&War f. fjäder
gns- propr. in. Jöns
z-h6rd i fjor
iol n. (vagns)jul
mej n. mjöl
iQl f.. jul
mi,Qk adj. mjuk
spad D. spjäll
kp.rd f. jord
s. juli
spientico v. spjärna
,(?cioa v. jälpa
* ?qa v. höja
i&so v. jäsa
fl4a v. »flöja»1
Orta n. järta
plagt v. plöja
ybsa gårdsn. Jössa
ska v. säga
* lOget v. ljuga
sinecia v. »smöja»,.
Om förekomsten av' i förbindelsen 0., motsvarande rspr:s
med sj betecknade ljud se § 200 a, om förbindelsen 2.(2 efter
n, motsvarande rspr. y, se § 73.
i förekommer vidare utan motsvarighet i rspr. i
uddljud ock efter uddljudande konsonant i ett par tiotal ord,
i vilka
jämte följande vokal antingen är en räst av den
en gärdesgård (om kreatur).
En nål på tråden.

Över
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diftongering av gammalt långt ö till ie (eller av ö till kö), som
ännu lever kvar i Älvdalsrnålet, eller också är uppkommet genom brytning.
uppkommet genom diftongering har jag antecknat
Med
följande säkra fall, där överallt å stått i uddljud:
f., låt n. en, ett 6
?Aga v. ägal
lånda pron. enda7
f. en (buske)2
gntitgi.nco propr. Enån
gsn„ adv. en gång tills
låta v. heta'
gta f. krubba för smålitrgun adj. ärgiglo
boskap 3
lark propr. m. Erik".
Otar n. etter4
låyyta v. »hämta», plocka 5
/fkum adv. enkom".
x,att obest. art. m. en
I de två orden grun adj. 'yr i huvudet'18 ock /fa f. 'eka'14
är le en räst av den diftongering av gammalt ö till 5ö, som
återfinns i Älvd.
Anm. 1. Även i ordet /Åta 'krubba' kan man antaga att lediftongen uppstått ur ett långt e, ehuru isl. blott bar eta med
kort e. I nyno. mål återfinnas nämligen former med långt e, t. ex.
öte i Selbygmålet samt ött i Tydalmålet. Det långa e i dessa ordformer förklaras av Amund B. Larsenis såsom uppkommet genom framljudsförlängning.
Anm. 2. I ovanstående ord uppträder alltså ie-diftongen i Orsam.
i
som le, när den är lång; som a, när den är kort; ock EOM
orden 2,årgan ock tark. I ordet ,,eogkUm 'enkoin' uppträder den däremot som /.,co. I Älvd. har denna diftong alltid formen 1,g,, 1.
Anm. 8. Av ovanstående ord förekommer Järk i flera munarter av
det nedre dahn., t. ex. i Rättvik ock Leksand, ävensom i flera 'sydliga
sveamål.
Av säkra ex. på uppkommet genom brytning anför jag
följande:
1)
3)

9)
3°)

2 ) FV130. einir; Älvd. kan.
Fvno. eiga; Älvd. ga.
4) Fvno. eitr; Älvd. kar.
Fvno. eta; Älvd. kQta.
Fvno. heimta.; Älvd. k,v2ipta.
at; Sörml. jenn jett.
Fvno. einn; Alvd.
Älvd. ianda.
8) Älvd. 20stt.
Fvno. heita; Älvd. kåta.

Jfr fvno. eir 'koppar'; Älvd. Otrgt!g; Sörml. jerg 'ärg'.
12 ) Alvd. 0.kttm; Sönnl. jenkom.
fvno. eikja.
14 ) Älvd.
f.

11) Älvd.
Sönnl. Jerker.
13) l
Ävd.
l
y2rtim; Orem. ',karm.
15) Maal og Minne 1914, s. 157
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bärgl
9nlegt superi. mäst7
v. bära 2
grileopr f. pl. korgars
ilat° v. omnämnas
s4gla f. järn, som kringför
gd f. hälg 4
löparen i en kvarns
ana adv. härs.
sledda adv. »sällan», långgcto v. ätas
Märk även bsgg m. 'teg, där / med t övergått till affrikatan
j9. Jfr Älvd. tog. Se angåenåe detta ord likasom ovanstående
ord med brytnings-i Nor. Ark. I. s. 171
Nqr n.

bro

Anm. 1. I alla de ord, i vilka jag antagit som säkert att brytning
föreligger, är diftengen it eller någon utveckling av denna, såsom i de
kortstaviga värben bro, dAte ock ?Att), i vilka a genom tilljämning
utvecklat sig till ä, samt i ogd, i vilket ä är den ljudlagsenliga utvecklingen av ett a, som stått framför ett antekonsonantiskt 1, som
sedermera bortfallit. Den av Noreen ansatta grundformen skulle nämligen vara ett is!. *hjti1go5, som ljudlagsenligt i målet måste bli ogd;
jfr kv m. 'kalv'. I Älvd. är brytningsdiftongen iä utom i ke.gd samt
i kva, där ek enligt målets ljudregler är utvecklat ur nasalerat a.
Anm. g. 1 det nedre dalmålet återfinnas även former med brytnings-j, t. ex. Rättv. jeld
Rättv. ock Leks. jan 'här', jaa 'äta',
varför denna företeelse en gång tyckes ha haft en större geografisk
utsträckning än nu.

§ 69. I följande två ord, vilkas j Noreen a. a. s. 169 if.
antar. vara uppkommet genom brytning, anser jag möjlighet
finnas för att antaga j såsom uppkommet genom diftongering
av gammalt långt e: Ist/d m. 'eld' (jfr Sörml.
Älvd.
Olok adj. 'elak' (jfr Sörml. jelak, Älvd.
4ok). Tar man blott
hänsyn till diftongens kvalitet i de båda orden både i Älvd.
ock Orsam., så ligger det nära till hands att antaga, att denna
är uppkommen genom brytning, då den ju har precis samma
form som brytningsdiftongen, nämligen i Orsam. i, (la), i
Älvd. /a, /,ce. Vad som emellertid kommit mig att tvivla på
Fsv. bizergh; Älvd. Ner.
Pres. Nar; fsv. bira; Ålvd. bero.
Fsv. giEeta; Älvd. Oceto.
Ålvd. ngd. Se Nor. Ark. I, s. 169 f.
Fvno. hiårna; fsv. hin; Älvd. 1,4n.
Fgutn. leta; Ålvd. ,,oto.
7) Ålvd.
8) Som hängas på bägge sidor om klövjesadeln; Älvd. masur.
2 ) Ålvd. nagZad.
10 ) Fsv. siäldan.
n) Enligt Skulerud i »Mindeskrift over prof. Soplms Bugge» s. 133.
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att här skulle föreligga brytning, är följande. I Uppländskan
förekommer överallt, där »långt ie» normalt motsvarar fsv. långt
e i t. ex. sten, vid sidan därav ett »kort le», motsvarande fsv.
förkortat e ‹- ö framför dubbelkonsonant ock. konsonantgrupper,
t. ex. det allmänt förekommande jet 'eld', ock även utanför det
område, där ie motsvarar gammalt ö, uppträder je l »med utveckling av e -› jä i uddljud, som väl antagligen förutsätter
en allmän diftongering av e» 2. På ett annat ställe nämner
Hesselman a. a. s. 24 från Södermanland förekomsten av diftong (vanligen le) för långt rspr. e, som motsvarar fsv.
cei),
t. ex. Nen, ock att vidare je eller le står för kort e av ursprungligt ö, t. ex. tel, jelak, je, jet, samt att även Upmark i
sin dissertation 1869 anger jellak, jemmä, jensam, jenkom,
Jerker. Hesselman anför vidare efter G. Ericssons samling, att
i Strängnästrakten förekommer ett j-tillägg framför uddljudande
e i t. ex. jel(d), jenvis, jerg 'ärg', Jerker. Då alltså jell förekommer både i Uppland ock Södermanland ock jelak i det senare landskapet, ock då j-tillägget i dessa ord för USpländskans
ock Södermanländskans vidkommande förklaras som en räst av
den i dessa mål vanliga diftongeringen av e, ligger ju den möjligheten nära till hands, att detsamma kan vara förhållandet
med
i Orsam:s lad ock 14lok. Därvid uppstår dock en svårighet att förklara, varför diftongens vokal i 9,ald ock olok
icke är densamma som i den av gammalt långt e uppkomna
diftongen, utan densamma som i brytningsdiftongen (detsamma
är också förhållandet i Älvd.). För Orsam:s vidkommande bör
dock först märkas, att även den av långt e uppkomna diftongen i onkum, har samma form som brytningsdiftongen. Att
go i detta ord icke kan uppfattas som uppkommet genom brytning, framgår av motsvarande Älvdalsform Nkum med dess ur
Förklaringen till att Orsam. har samma
ön uppkomna
vokal i diftongen i laid, ktlok ock seoeletini som i brytningsdiftongen, skulle kunna tänkas vara den, att e i diftongen
le vid den förkortning av e, som inträtt i löld, *jölak3 ock
Hesselman i och y, s. 10 not 3.
Hesselman a. a. s. 11.
Att elak, fastän kortstavigt i det nutida målet, en gång kan
ha haft långt e (liksom man för fsv. antar ett ölaker) ock att detta ö
är icke omöjligt att antaga. Amund B. Larsen ger
diftongerats till

IV. 4

ENKLA VOKALER: i, 0.

65

*jönkom, har övergått till ä, varvid diftongen kommit att sammanfalla med brytningsdiftongen ock deltagit i dennas övergång
från jä till ja. Varför har då icke även i orden lark, :kan 'en',
ylmta »hämta», 'plocka' ock /åta 'heta' ä- eller
e-vokalen övergått till a, då ju även i dessa ord en förkortning
av e inträtt? I gn har e bibehållits genom inflytande från sådana former, där jö var ljudlagsenligt; jfr fsv. Eon, ön, cet med utjämning ön, ön, åt. I ,a,92%,ta kan associationen med 'hörn (*jöm) ha
värkat bevarandet av e. I de tre återstående orden lark, .,ecrgun
ock 0,1a har kanske förkortning av e skett senare än förkortningen av e i *jöld, *jölak ock *jönkom, varvid diftongen jä
(jä) icke kunnat deltaga i den äldre övergången av je (jä) till
ja. I *Jerik kan nämligen slutstavelsens i ha hållit sig rätt
länge. I .arg kan ävenså uppkomsten av tvåkonsonantismen
vara jämförelsevis sen, då ju ärg är en nyare avledning av
det gamla eir 'koppar'. Vad Ola slutligen angår, så kan detta
ord först i senare tid ha fått sitt t förlängt; jfr rspr. höta: hetta.

o.

o motsvarar till kvaliteten i det närmaste rspes
slutna o (o), dock med någon dragning åt e; i ändelser är denna
förskjutning åt e särskilt stark. Labialiseringen är mindre utpräglad än hos rspr. Q. Ljudet förekommer både långt ock kort,
utan att dess kvalitet undergår större förändring, än vad fallet
är i rspr. med långt ock kort o (o).
Långt o motsvarar:
a) regelb. rspr:s långa o, där detta går tillbaka på äldre
o (om undantag se §§ 81, 87, 117), t. ex.
b9. v. bo
bror m. broder
bQk f. bok
dro pret. drog
bord n. bord
for pret. for
böta v. bota, laga
god adj. god
i sin uppsats »Om vokalharmoni, vokalbalangse og vokaltiljaavning i
de norske bygdemaal» s. 21 if. exempel på hur i ord med två långa
stavelser den första förkortas, varvid vokaltilljämning kan förekomma.
Danell anför i »Nuekömålet» s. 214 f., att reducering av första sammansättningsled där förekommer.
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klo f. klo
skQg in. skog
köka v. koka
sköla in. skola
m. loge
sol f. sol
mot prep. mot
söpa v. sopa
ögrås n. ogräs
stod pret. stod
spörta f. skjorta
ömklin adj. omöjlig,
ro v. ro
.23o pret. slog
rOzn, adj. rolig
to pret. tog
pret. part. vorden 2;
röt f. rot
Märk även pret. gnQg 'gnagde', gröv 'grävde', mol 'malde',
ok 'åkte'.
b) rspr:s korta o
framför ra, t. ex.
km jn. bom
gon m. gom
lom m. lom
bmi f. bomull
lömard adj. lomhörd
dom m. dom
tom adj. tom;
döma,. in. dommare
Undantag: blöma f. blomma.
framför st i ett par ord: östa v. 'hosta', pn2st m. 'prost';
samt i orden: fötr4I n. 'fodral', möht, m. 'morfar', Q pron. 'hon'.
§ 72. o står vidare för rspr. u:
t. ex.
a) efter i, iy ock
hos n. ljus
blöda v. bjuda
lska f. ljumske
b/Qs propr. Bjus (by)
4,9Qp adj. djup
höstra v. ljustra
nåda v. sjuda, koka
diöpa propr. Djupån
nok adj. sjuk
4,y29- n. djur
sbsöta v. skjuta
f. jul
jpov m. tjuv
/ol n; (vagns)jul
»öva f. tjuga
n. juver
»öva v. lyfta med en tjuga;
höga v. ljuga
Märk dock Diku räkn. 'tjugu', samt utan motsvarighet i
rspr.: brun adj. 'ihärdig, duktig att arbeta'3, lura m. 'rököppning i taket'4, hot adj. 'elak, ful' 5.
Svårhanterlig.
I sammans., t. ex. sUvQlin 'sötaktig'.
Jfr ny-no. bjor 'flittig arbeider' Torp.
5) AIvd.
Fvno. 1jcri.

u

t; fvno. ljötr.

4.
es.

Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
hittills nr 1-15, 6-10. •

Av den äldre serien äro följande band kompletta till
bindning:
I: 1878-81.
L1: h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E
1885 A, 1886 C.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126
hh. 54, 57, 58.
hh. 43, 46, 48, 87, 144.
hh. 49, 50, 51.
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A
hh. 16, 30, 52.
hh. 71, 85, 98, 134.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att
binda i två band (1-5, 6-10).

SVENSKA
LANDSMÅL

6-10

VR, Ö k d
Ortnallni
folkilfål
Skur fr, Sk,
Bjurshillå1
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