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Kap. I. Historisk inledning. 

Dalabergslagens uppkomst ock indelning. 

De senaste årens arkeologiska undersökningar i Dalarna ha 
ådagalagt, att landskapet redan, under järnåldern var säte för 
järntillvärkning. Även om denna förekom över stora delar av 
landskapets då bebyggda områden, hade den sannolikt en 
ganska anspråkslös omfattning. Först under medeltiden ska-
pades en värklig gruvindustri, som inledde en ny epok i 
nedre Dalarnas historia, i det att den kom att på ett genom-
gripande sätt omdana traktens materiella ock andliga odling 
ock därmed även språket. 

När den betydelsefullaste av landskapets gruvor, Stora Kop-
parberget, upptäcktes, är ännu höljt i sagans dunkel. Den om-
nämnes — under namnet Tiskasjöberg — första gången år 
1289', ock man har ansett det sannolikt, att den börjat be-
arbetas ej långt dessförinnan.2  De jämte Kopparberget lsta 
gruvorna i Dalarna äro de i norbergsprivilegierna av år j354 3 

omtalade Silvberg,. då i Tuna, nu Silvbergs socken, ock Vika-
berg i Vika fjärding av .1<edent.  ora socken, troligen identisk 

SD 964. 
2  S. Tunberg, Stora Kopparbergets historia 1 s. 53 f. Möjlig-

heten av tidigare bearbetning framhålles av H. Sundholm i Blad 
för Bergshandteringens vänner XVIII 1926 s. 501. 

3  SD 5003. 
1 Envall. D alaberg slag smålet. 
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med det nuvarande Intrångsfältet i Garpenbergs socken.' I 
norbergsprivilegierna omnämnas "jarnhyttonar a Silbergheno". 
Silverbrytningen, som givit platsen dess namn, måste således 
vara tidigare.' Från början av 1400-talet äro de älsta skrift-
liga vittnesbörden om Garpenberg, Garppaberghedh 1402 
ock Bispberg, omnämnt första gången år 1420, då Erik av 
Pommern tillförsäkrade "Bitsberg" m. fl. "allan frijhet och 
— — rätt — — efter ty I hafde thet i wår nådige fruus 
och moders drottning Margretas dagar".4  De förnämsta gru-
vorna i Västerbergslagen voro Västra Silvberg i Norrbärke 
socken ock Grängesberg, det senare omnämnt först på 1500-
talet.5  
- Genom upptagandet av dessa gruvor utsträcktes bebyggel-
sen till trakter, som förut varit glest befolkade eller öde. 
Till det samhälle, som bildades å Falan vid Kopparberget, 
flyttade tyska affärsmän in. Namnet G-arpenberg vittnar 
om att tyskar funnos även vid andra gruvor. .Men huvud-
massan av befolkningen var naturligtvis svenskar. Arbe-
tare strömmade till ej blott från kringliggande bygder, utan 
även från andra delar av vårt land, mäst söderifrån, då ju 
Norrland ännu var mycket glest befolkat. Kopparbergsprivile-
gierna av år 1347 hänvisa på ett sätt att erhålla arbetskraft. 
De medge nämligen, "aat hwat manne som byltoghw varpyr i 
swerike. hwar pset haglzt 2er i rikirio, oc mr swa man. mr vii 
oc forma arwDa3 fin i sit bro. rna oc skal hawa fri p nwsta3 
ipeer . . ." 6  I samma mån som gruvdriften växte, anlades 
hyttor icke blott i den socken, där gruvan Var belägen, utan 
även i socknarna däromkring. På så sätt utsträcktes gruv- 
industriens inflytande till hela nedre Dalarna, som erhöll en 
särställning i förhållande till övre Dalarna: 

I G. Lindroth, Anteckningar ur Bispbergs malmfälts historia 
(Blad för Bergshandteringens vänner XVIII 1926) s. 358. Jfr DD 
258 ock DD supplement s. 52. 

2  Tunberg a. a. s. 45 f. 3  SD 209. 
4  SID 2745: Jfr G. Lindroth, Anteckningar ur Bispbergs malmfälts 

historia (Blad för Bergehandteringens vänner XVIII 1926) s. 363. 
5  Nordisk Familjebok • 3 uppl. Band VIII spalt 1153. 

SD 4142. 
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Motsättningen mellan övre ock nedre Dalarna framträder 
redan i Kopparbergsprivilegiernas stadgande, att, om någon 
blev biltog på Kopparberget, "han skal hawa ngin frip. an-
twiggia3 i dalum. eellr a nokro bergheno. som wr iarnbymrgh. 
silfbywrgh. stalbya3rgh. a3 hwar fe a3ru. egh oc hx1Der ber-
ghaanna3 mmllom".1  Som sammanfattande benämning användes 
till en början ordet "bergen". 1395 omtalas Jösse Finsson 
såsom "foget over Berch un.de  over Dale".2  Under 1500-talet 
börjar Bergslagen användas som geografisk benämning, första 
gången i privilegiebrevet för "Salabergx grwffwe" 1512, vari 
stadgas, att man skulle "haffue skog tu l grwffwones oppehelle, 
som offuan al bergxlagen sydwana är".3  Dalabergslagen kal-
lades under 1500-talet även Nedre dalelaget i motsats till 
Övre dalelaget.4  

Fram till omkring 1530 hade hela Dalarna utgjort ett fögderi 
under fogden på kungsgården i Tuna. Gustav Vasa uppdelade 
år 1533 landskapet i två fögderier, det ena omfattande Öster-
ock Västerdalarna samt Västerbergslagen, det andra återstoden 
av landskapet, d. v. s. österbergslagen.2  Under den följande 
tiden uppstodo flera administrationsområden, i regel uppkal-
lade efter den plats, där fogden bodde, Borns hyttegårds län, 
Säters gårds län o. s. v.' Gränserna för dessa län växla oupp-
hörligt under 1500-talet ock början av 1600-talet icke blott 
inom landskapet, utan även i förhållande till Gästrikland ock 
Västmanland (se kap. VI). Tidvis räknas delar av Övre Da-
larna till förvaltningsområden i Bergslagen ock tvärtom.7  Men 

SD 414'2. Dalum användes här i betydelsen Öster- ock Väster-
dalarna, se Tunberg a. a. s. 114. 

2  Höjer. Dalarne och Dalkarlarne (Historisk Tidskrift 1897) s. 37. 
3  Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia V s. 513. 
4  J. A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-

1630.11 s. 256. 
5  J. Sandström, Studier rörande Dalares administrativa indelning 

1539-1650 s. 121 
6  Sandström a. a. s. 123 f. 
7  Sålunda nämnes Svärdsjö "i Östre Dalerne" 1538 (GVR 12 s. 62) 

ock 1564 (Kröningssvärd, Samling af äldre författningar och hand-
lingar rörande Dalarne s. 138), men detta är blott beroende därpå, 
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dessa växlingar gälla blott administrationsområdena. Vid sidan 
av den administrativa indelningen utbildades under Gustav 
Vasas tid en geografisk uppdelning i bergslager, en uppdel-
ning som i huvudsak sammanföll med den samtidigt genom-
förda indelningen i prosterier.1  

Ös terb ergslagen delades i Övre ock Nedre Bergslagen. 
Trakten omkring Kopparberget kallades Kopparberg slagen, 
som omfattade dåvarande Svärdsjö, Kopparbergs, Vika ock 
Torsångs socknar. Vanligen frånräknas dessa från Övre 
b ergslagen, vartill hörde Tuna, Skedvi ock Hedemora sock-
nar. Nedre bergslagen. omfattade Husby, G-arpenbergs, By, 
Folkärna ock Grytnäs socknar. 

Väster b e r g s la g en omfattade Grangärde, Norrbärke ock Sö-
derbärke jämte Norbergs, Skinnskattebergs ock Våla socknar samt 
delar av Malma ock Odensvi socknar i nuvarande Västmanland. 

Bergslagsnamnen ha numera undanträngts av uppkallelse 
efter tingslag. Endast i ett av dessa, Västerbergslags dom-
saga, kvarlever det gamla bergslagsnamnet. Flera av de gamla 
socknarna ha i senare tid delats, så att tingslagen nu omfatta 
följande socknar': 

Falu domsagas norra tingslag: Envikens, Svärdsjö med 
Svartnäs kapellag, Sundborns, Stora Kopparbergs, Vika ock 
Aspeboda socknar; 

Falu domsagas södra tingslag: Torsångs, Stora Tuna, 
Silvbergs ock Gustafs socknar; 

Hedemora domsaga: Säters ock Stora Skedvi socknar 
(till 1882 kallade Säters län) samt Husby, Hedemora (med 
Norns f. d. bruk ock kapell) ock Garpenbergs socknar (till 
1882 kallade Näsgårds län); 
att Dalarna här användes om hela landskapet, ty 1544 omtalas 
Svärdsjö i "Bergzlagenn" (GVR 16 s. 253), 155() Kopperberget" 
(GVR 21 s. 77), 1556 "i bärgzlagen" (GVR 26 s. 384). Tuna socken 
ovan bron hörde tidvis (1581, 1604-1620, 1.633-1634) till Öster-
dalarnas fögderi, men räknas därför ej till Österdalarna (Sandström 
a. a. s. 114, 131, 135, 136). 

i Almquist a. a. II s. 256. Jfr Höjer a. a. s. 43, 
2  Inom DB ligga även Dalarnas fem städer: Falun, Säter, Hede-

mora, Avesta ock Ludvika. 
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Folkare härad: By, Folkärna ock Grytnäs socknar; 
Västerbergslags domsaga: Grangärde, Ludvika, Norr-

bärke, Söderbärke ock Malingsbo socknar. 
Vid uppräkning av sockennamn i det följande anföras dessa 

i ovannämnda ordning. 



Kap. II. Dalabergslagsmålets uppkomst. 

Vittnesbörd om äldre Dalabergslagsmål. 
Den stora tillströmning av nya befolkningselement, som 

följde med gruvdriften, kom givetvis att invärka förändrande 
på språket. Det brukar framhållas, att inflyttningen av tyskar 
under medeltiden kraftigt bidrog till de stora språkförändringar, 
som pläga betecknas som övergång från äldre till yngre forn-
svensk tid. Ett liknande nivellerande inflytande utövade den 
tyska befolkningen på språket i Bergslagen. I samma rikt-
ning värkade även inflyttningen av svenskar från sydligare 
landskap med mindre ålderdomligt språk. Gruvsamhällenas 
språk invärkade snart på kringliggande landsbygd, starkast i 
de före gruvdriften glest befolkade skogsbygderna, Kopparbergs-
lagen ock Västerbergslagen, svagare i de gamla jordbruks-
bygderna kring Dalälven. På så sätt undanträngdes forndal-
skan från Bergslagen av ett språk med yngre prägel, bergs-
lagsmålet. Detta var dock ingalunda enhetligt över hela nedre 
Dalarna. De olikheter i ljud- ock formsystem, som finnas i 
nutida DB, ha sin grund i medeltida förhållanden, ty gruppe-
ringen av dialektområdena i våra dagars DB sammanfaller i 
stort med den medeltida sockenindelningen, som betytt mer 
för den folkliga kulturens sammanhållning inom vissa områden 
än indelningen i län ock bergslager. Trots de differenser, 
som funnos inom nedre Dalarna, utmärktes språket där i sin 
helhet av större mottaglighet för novationer än språket i övre • 
Dalarna. En del av dessa sträckte sig så småningom även 
till de nedre delarna av "övre dalelaget", medan språket i de 
övre delarna fram till vår tid bevarat sin ålderdomliga ka-
raktär. Möjligt är ju, att redan före gruvdriftens början skill- 
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nader mellan språket i Övre ock Nedre dalelaget kunnat upp-
stå. Södra Dalarna nåddes ju av kristendomens förkunnelse 
tidigare än landskapets nordliga delar ock stod sannolikt redan 
på vikingatiden, tack vare läget, i livligare förbindelse med 
kulturbygderna i Mälarlandskapen. 

Första gången ordet bergslagsmålet förekommer i tryck som 
namn på språket i Dalabergslagen är i Reinhold Näsmans gradual-
avhandling "Historiola Lingvw Dalekarlicw", Uppsala 1733. 
Han talar där om att Leksand, Rättvik m. fl. socknar i Övre 
Dalarna "linguam habent mixtam, & commerciis montanorum 
finitimorum impuriorem factam, quam vulgo 23e1?golagenui1et 
nominant".' Gränsen mellan bergslagsmål ock dalmål var i det 
allmänna medvetandet densamma som nu. Hälphers säger i 
sin "Dagbok öfwer en resa igenom — — — Dalarne år 1756" 
(s. 96) om Tuna socken: "I Talesätt skiljes äfweii denne från 
Dal-orten, som har sitt egna språk; här talas det så kallade 
Bergslags-mål". 

De älsta direkta upplysningarna om folkmålet i DB äro från 
1600-talet. Samuel Columbus uppger i "En svensk ordeskötsel" 
om några uttryck, att de finnas i Bergslagen: "wij käppas: 
säger man i Bergslagen för wij kämpas." (Hesselmans utgåva 
s. 20), "Tijrlig. kallar man i Bergslagen min fädernes-ort, sub-
tilig. späd. en tijrlig jomfru." (s. 32), "otäka. otäck. (otega. 
Mont.)" (s. 38), "Maat-säck. Massäck. Montan: Masken för Mat-
säcken." (s. 81). 

På 1700-talet blir intresset för dialekterna starkare. Några 
topografiska avhandlingar om Dalarna se då dagens ljus. I 
en av dessa, Petrus Uglas dissertation "Pi aefectura Nwsgar-
densis Dalekarliw" 1734, förekommer en ordförteckning från 
Husby (§ IV, s. 18-23). Några exempel på tunamål lämnar 
prosten Magnus Abr. Sahlstedt i "Stora Tima i Dahlom och 
Bergom Minnes-Döme" 1743 "mera för en liten mehnlös ro, 
änn för någor särdeles nödwendig- eller nyttigheet" (§ IX s. 
217-218). Den värdefullaste av dessa äldre uppteckningar 
är en ordlista på uttryck, som "Cuprimontano-Dalecarli" bruka, 

A. a. s. 4, ej observerat av SAOB, vars älsta belägg är från 1879. 
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tillika med några grammatiska anmärkningar rörande deras 
språk, vilken förekommer i Sven Hofs "Dialectus vestrogothica" 
1772 § 32 s. 66-71. 

Från 1600- ock 1700-talen härröra även de älsta längre 
språkproven på bergslagsmål, ett antal bröllopsdikter från 
Hedemora (1697), Svärdsjö (1722, 1727 2 st.), Falun (1726, 
1728, 1730, 1751, 1756), Tuna (1733) ock Ludvika (1768).1  
Språket i dessa dikter framvisar i en ock annan detalj äldre 
ljudförhållanden än de nu regelbundna, ett ock annat ord 
finnes, som nu dött. Men i stort sett är språket detsamma 
som den nuvarande äldre generationens. Bergslagsmålet var 
således omkring år 1700 färdigbildat, sådant det bevarats fram 
till vår tid. 

Vi sakna dock icke medel att erhålla kunskap om språket 
under tidigare skeden. Den älsta ock förnämsta källan för 
kännedom om medeltida DB-mål är Dalalagen från omkring 
1350. Vissa slutsatser kunna även dragas ur medeltidsdiplom 
från DB. Ock sist men ej minst viktigt, dialekten själv inne-
håller åtskilliga ord, som isolerats från sambandet med övriga, 
tillhörande samma ljudkategori, ock därför ej deltagit i deras 
utveckling. Ett försök skall här göras att med tilljälp av 
dessa tre källor teckna några drag i DB-målets utvecklings-
historia. 

A. Dalalagen. 

I inledningen till sin dalmålsöversikt har Levander fram-
hållit, att Dalalagens språk företer vissa överensstämmelser med 
det nutida dalmålet. Dylika drag finnas även i Västmanna-
lagen. "Och att detta mål av skrivarna hörts utanför det nu-
varande dalmålets område, är ju för Vm utan vidare klart 
och har även för Da all sannolikhet för sig."2  Historiska skäl 
tala för att Dalalagen härrör från DB. Av bevarade tings-
utslag (dombrev ock fastebrev) från 1300-talet, tryckta i Di- 

Då det är min avsikt att i annat sammanhang återvända till 
dem, må en fullständig uppräkning här anses överflödig. De cite-
ras i det följande endast: Tuna 1733 Q. s. v. 

2  Levander 1 s. 5-6. 
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plomatarium Dalekarlicum, härrör blott ett från övre Dalarna 
(Gagnef), men 40 från DB, därav från Tuna 15, Husby 6, 
Söderbärke 5, Skedvi 4, Folkärna 3, Vika 2, By 2, Torsång, 
Hedemora, Norrbärke vardera 1. 

Till de historiska skälen komma språkliga. Dalalagen inne-
håller icke blott dalmålsdrag, vittnesbörd om det gamla språ-
ket i DB, utan även en mängd novationer, som utmärka DB-
målet men icke de genuina delarna av dalmålet. 

a. Dalmålsdrag i Dalalagen. 

Vokalbalans ve : a, ex. inf. wactaa KrB 5 s. 5 föra KrB 6 s. 
6, bind ee KrB 7 s. 7, sarghse, falla Elis 2 s. 12, wiste GB 12 
s. 52, gicelda3 k 15 s. 57, ninpnw, falla pgB 3 s. 60 — men 
lmta, fara, wara KrB 5 s. 5, cuma KrB 7 s. 7, taka KrB 6 s. 7. 

Jfr växlingen öppet a: å i Boda ock delar av Rättvik, öppet 
a : slutet a i norra Bingsjö.2  

Ändelse-ja övergår till -jä, i såväl långstaviga som kort-
staviga ord, ex. warkieende MB 11 s. 20, sökiandi pgB 1 s. 59; 
Wie ! KrB 3: 3 s. 4, saghiaa Eps 6: 3 s. 14, smtim BB 16 s. 31, 

'pj 13 s. 57, weerim PgB 14 s. 65, awmrite pgB 15 s. 65. 
Så ännu i värb i sydöstra Mora.3  

Brytning i större utsträckning än i nuvarande DB-mål: 
iättir 'äter' pj 14 s. 57, Giaefwir 'giver' GB 6 s. 49 (se nedan 
s. 17). 

Nuvarande dalmål har jfitä etc., djåvit, etc. OvSi.4  
Kort u bevaras i stor utsträckning i såväl kortstaviga 

som långstaviga ord — liksom i regel i OvSi — ex. luf 'lov' 
BB 27 s. 35, BB 43 s. 42, ann 'son' 19 ggr, sumar 'sommar' 
pj 1: 2 s. 53, buDit 'bjudit' KrB 13: 2 s. 11, kunungir 'konung' 
flerst., bukkir 'bock' BB 1: 1 s. 45, klucka 'klocka' 13 ggr, 
stuk 'stock' KrB 1 s. 3, MB 26: 1 s. 25, truldom 'trolldom' KrB 
11 s. 10 (2 ggr). 

1  Sidohänvisningar till Schlyters Westmannalagen 1. 

2  Levander I s. 104. 
3  Levander I s. 107. Annorlunda förklaras dessa former av Brat() 

a. a. s. 42-43. 
4  Levander 1 s. 126 o. 128. 
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Jfr dalm. aiv, sin OvSi, sämår Ors. Soll. s. Ve., biläi Våmh., 
bildid Bon., känung OvSi; bukk, klrukka, stukk, trull OvSi.' 

Därjämte förekommer o i vissa fall: 
i kortstaviga ord framför g, 1, m, n, s ock v, ex. moghanda, 

-e 'fullväxt' BB 7: 1 s. 28, 39: 5 s. 40 (: mughandi Siwlinna 
Tröst), skola ack. m. 'hemulsman' BB 35: 1 s. 37 (: scula Vm», 
acoma 'åkomma' 14 ggr, com pret. 4 ggr, coma, koma inf. 4 
ggr, pres. plur. 6 ggr (: cuma KrB 7 s. 7, kuma 3 ggr), comi 
pret. konj. 2 ggr (: kurni Eps 5 s. 14), comin GB 11: 5 s. 51 
(: kumin 13j 9 s. 56), komit 2 ggr (: kurnit DgB 5: 6 s. 62), pomal 
fingå 'tumme' MB 17 s. 21, kona 'hustru' KrB 3: 5 s. 4, 
(: kuna 34 ggr), sons gen. KrB 6: 1 s. 6 (: suns EPs 6: 1 s. 14), 
mosa ack. 'mosse' MB 3: 2 s. 17, owan prep. Eps 6 s. 14, owanfal 
'människas nedstörtande på annan' MB 26 s. 25, stowa 'stuga' 
BB 45: 5 s. 44 (: stuwu KrB 2 s. 3, ölstuw KrB 9: 5 s. 9). 

I nutida dalmål förekommer o framför le ock s i OvSi, ex. 
määså, 'mosse' Älvd., rn.uså Våmh. (diftongerna äro målets 
form för slutet oljud), framför g, m ock v i NeSi, ex. kömå 
'komma', öva 'ovan' Rättv.2  

framför kk: klockare KrB 5: 4 s. 5 (-u- 12 ggr), klocka-
renum dat. KrB 5: 1, 2 s. 5, klocku gen. KrB 5 s. 5 (: klucka 
13 ggr). 

Nutida dalmål har u framför kk i OvSi, o förekommer i 
Rättviksområdet ock södra NeSi (inkl. Mockfjärd), ex. kirokket, 
'klocka' Rättv.3  

framför m-förbindelser: homblagarpir 'humlegård' BB 24 
s. 35 (2 ggr), homblagarä BB 24 s. 35 (: humbla- KrB 3: 3 
s. 4), combir, kombir pres. 'kommer' 50 ggr, tompt, tomtir etc. 
'tomt' 8 ggr, tomtamal 'tomtdelning' BB 1 s. 26, tompta ra 
'tomtgräns' BB 24 s. 35 (2 ggr). 

Framför mb ock mp förekommer o i ÖVd, Rättvik ock spo-
radiskt söder därom ex. hommbelr 'humle' ÖVd.4  

framför rd ock rn alltid, ex. bort 'bord' KrB 8 s. 7 (3 
ggr), iorä 'jord MB 20: 2 s. 23, mor 'mord' 5 ggr, «ä 'ord' 
vanligt, fornt MB 26 s. 25, horn KrB 6 s. 6, 11 s. 10, korn 6 ggr. 

1  Levander I s. 156, 158, 161, 164, 165. 2  Levander 1 s. 158, 160. 
3  Levander 1 s. 164. 4  Levander 1 s. 166. 
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Hela dalmålet (utom OvSi) har i detta fall slutet o. Ov Si 
har o-, å- eller ö-ljud liksom framför andra r-förbindelser.' 

e) framför 1 -förbindelser ock övriga r-förbindelser i regel, ex. 
bolatir GB 2 s. 42, folk KrB 5: 4 s. 5, BB 45: 4 s. 44 (: fwlk 
BB 49: 1 s. 46), holpu Jälpte' BB 45: 1 s. 44 (:hulpit GB 
16: 1 s. 53), borghar pres. 'gå i borgen' 3 ggr, borghapi pret. 
BB 18 s. 31 (2 ggr), borghan 'borgensförbindelse' BB 18 s. 32, 
bort adv. 2 ggr, borth BB 51: 2 s. 46, 47 (: burt 4 ggr), bortu 
KrB 13: 1 s. 10 (: burtu 2 ggr), hors 'sto' BB 31: 1 s. 36, 
38: 1 s. 39, orf GB 11 s. 50-51 (22 ggr) (: wrf KrB 6:1 s. 6), 
prof (= porl) 'behöver' BB 40: 4 s. 41, torghi BB 35: 3 s. 38, 
MB 12 s. 20. 

Man kan tveka, om o i sistnämnda fall betecknar o- eller å,-uttal. 
Nutida dalmål har slutet o eller motsvarande diftong framför 
k i Älvd., Våmhus, Mora, Orsa (i samband med k-bortfall), men 
öppet å i n:a Venjan ock i vissa fall Rättviksområdet. Framför 
r-förbindelser har Älvd. oljud eller motsvarande diftong, Mora 
o- eller å-ljud, Venjan, Soll , Rättviksområdet ock v. SAL i 
regel å-ljud.' Övriga dalmålet har liksom DB a-ljud. 

I varje fall är det tydligt, att o-skrivningarna i Dalalagen 
representera ett ur framför vissa konsonantförbindelser ut- 
vecklat o-(eller å-)ljud. Något skäl att som Brate, A. Noreen 8  
ock Hultman 4  tala om "urgermanskt a-omljud" finnes icke 
beträffande Dalalagens språk lika litet som för dalmålets vid-
kommande. 

5) Delabialisering av y till i : Het GB 9 s. 50 (: lyet 2 ggr, 
GB 15 s. 52). Dalalagen har även fin i prep. o. adv. 'för' 71 ggr 
(: fyri 3 ggr) ock iwi adv. 'över' MB 11 s. 20, iuir prep. BB 6 s. 28 
(: ywir etc. 14 ggr), i vilka ord i är vanligt i fsv., något som 
förklaras av ordens ofta förekommande trycksvaga ställning.' 

Delabialisering är regel i stora delar av dalmålet.6  

1  Levander I s. 168-170. 2  Levander I s. 164 ock 168. 
3  Äldre Vestmannalagens ljudlära s. 23. 
4  Hälsingelagen s. 182 f. med sammanfattning om Dalalagen s. 340. 
5  A. Noreen, Altschw. Gr. § 101 Anm. 2 s. 93 . Kock, Svensk 

Ljudhistoria I s. 442. 
6  Levander 1 s. 189. 
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Diftongen au övergår i OvSi till o-ljud. Möjligen före--
ligger ett dylikt exempel i Dalalagen: Gripir tu l kops BB 35: 3- 
s. 38 'tillgriper han köp', motsvarande fvn. tu kaups (: cöpp 
BB 1 s. 26, 3, 5 s. 27, köp BB 32 s. 36, tu cöps BB 4 s. 27), 
såvida icke exemplet blott är skrivfel.' 

Nutida älvdalsmål har ',Typ efter värbet fpnva. 
Svarabhaktivokal är i, ex. Böndir KrB 1 s. 3, sivkir 'sjuk' 

KrB 4 s. 4, luestir 'häst' BB 35 s. 37, vapin 'vapen' EDs 2: 5 
s. 12. 

Nu förekommer i som svarabhaktivokal i Älvdalen, Våmhus, 
Skattungbyn ock Malung.2  

Intervokaliskt g-bortfall: leukuna 'legokvinna' KrB 3 s. 4 
(: leghukuna BB 51: 1 s. 46), möjligen även fiuwr 'fyra' KrB 
3: 2 s. 4 (: fiughur GB 11: 1 s. 

Dylikt g-bortfall föreligger numera i Älvdalen, Våmhus, 
Bonäs, ÖVd 4  ock sporadiskt söder därom, ex. lökunu 'vallkulla' 
Rättvik. 

h-tillskott: ludd pret. 'ältade' BB 39 s. 40. 
Förekommer ofta i nutida dalmål, ex. hällta 'driva på' Tra.5  

Urnord. ht motsvaras av kt i doctur nom. 'dotter' GB 
11 s. 50 (2 ggr), gen. GB 1 s. 47, doctir ack., systirdoctir KrB 
9 s. 8 (: dottir GB 2 s. 47, dottur GB 3: 2 s. 48, 5 s. 48, 11 
s. 50 m. fl.).8  Jfr sannolikt dalm. stikkt f. 'ur en stock ut-
huggen trappa av trä' Mora (fvn. 'stått, germ. stihti-).7  

A andra sidan har Dalalagen exempel på t för kt: slit 'slikt' 
KrB 4 s. 4. Det behöver icke med Brate förklaras som skrivfel % 
utan kan sammanställas med exempel på assimilation av kt 

Så Brate a. a. s. 25. 2  Levander I s. 216. 
3  Skrivningen fiuwr kan även vara exempel på övergång av gh 

till w (A. Noreen, Altschw. Gr. § 279 s. 218). 
4  Levander II s. 14. 5  Levander II s. 32. 
6  Denna tolkning framställdes först av Kock i Studier över forn-

svensk ljudlära I s. 59. Liknande exempel förekomma även i andra 
fsv. hskr., se A. Noreen, Altschw. Gr. § 233 anm. 2 s. 179 samt 
E. Liden, Små bidrag till fornsvensk grammatik i Arkiv Bd XXXVI 
s. 42 o. där anförd litteratur. 

7  Levander II s. 44. 8  A. a. s. 82. 
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till tt i dalmål, ex. alatta 'slakta' Soll. Ve.', ock i äldre DB, se 
nedan s. 49. 

Bortfall av tjockt 1 framför v: hawir 'halv' BB 19 s.. 32, 
siffifskut 'självskott (uppgillrat till dödande av djur)' BB 44: 1 
5.43. 

Jfr dalm. kv 'kalv' OvSi, v 'halv', sjfiäv 'själv' Älvd.2  
Assimilation av rl till 11: brudkalla 'brudkarlar' GB 2 

s. 47, kalli dat. sing. BB 46 s. 45. 
Denna assimilation är vanlig i nutida dalmål, ex. kall 'karl, 

gift man' OvSi.2  
Assimilation av ra till ss: Lysta 'första' pi 16 s. 58. Ur-

sprungligen har även i MB 20 skrivits fysta by s. 22, men 
Schlyter anmärker: "Litt. r omissam supra lineam add. scriba". 

Hela dalmålet assimilerar nu rs till s5.4  
Pronom. 'jag' heter imk KrB 12 s. 10 (: iak KrB 4: 2 

s. 5, BB 6 pr s. 28, iac 19: 2 s. 32 m. fl.). 
Jfr att dalmålet nu. har jå Bingsjö, Rättvik, Leksand, men 

DB q(g). 
Pronom. på -an i fem. sing. ock neutr. plur.: adrun 'annan' 

BB 51 pr s. 46, tengun 'ingen' MB 5 s. 18, BB 11 s. 30, BB 38 
s. 39. Jfr dalm. huv. Älvd., ling2 Skattungbyn, iij13(g)o Vd.6  

b) Bergslagsärag i Dalalagen. 
1) a har börjat övergå till å-ljud framför id: holdi BB 22: 1 

s. 34. Exemplet betraktas av Brate ock Kock 6  som felskriv-
ning på grund av dess enstaka förekomst. Detta gäller emel-
lertid de flästa novationerna i Dalalagen. De äro ju enstaka 
dialektformer, som smyga sig in i avvikelse från samtida 
skrifttradition. Andra exempel på dylika o-skrivningar från 
denna tid finnas hos A. Noreen, Altschw. Gr. s. 103. 

Hela DB har nu hålla (se kap. IV ä), medan a i stor ut-
sträckning bevaras i NeSi o. NeVd, ex. hulk, Ga. Flo. Äpp.7  

' Levander II s. 43. 2  Levander II s. 56. 
3  Levander II s. 77. 4  Levander II a. 80. 
5  Levander I s. 5. 
6  Brate a. a. s. 25; Kock, Svensk Ljudhistoria 1 s. 353. 
7  Levander 1 s. 96. 
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2) Några exempel finnas, som tyda på att kort a i vissa 
ställningar börjat öppnas till a- eller ä-ljud, en övergång, som 
är karakteristisk för DB ock angränsande delar av dalmål men 
icke för OvSi: i 

wwra inf. 'vara' KrB 7 s. 7. Brate förklarar formen som 
avljud, motsv. fvn. o. fgutn. vera2, likaså A. Noreen.3  Kock 
anser vara utvecklat ur vxra i relativt oakeentuerad ställning.4  
Men då Dalalagen eljest 29 ggr har wara, som även föreligger 
i de älsta delarna av dalmålet, vrå o. d., måste detta anses 
vara normalformen i det språk, som Dalalagen representerar. 
Det ligger då närmast till att förklara wtera ej som en avljuds-
form eller äldre sidoform i samma språk, utan som skrivarens 
inkonsekvens vid återgivande av dialektens ä-haltiga a-ljud. 
Liknande exempel förekomma även i diplomen, ex. wfflreth 
'varit' Jon Jönsson 1506? (DD 207). Nutida DB har vira, 
våra allm. (utom FoGry). 

bteni m. 'bane' MB 3: 1 s. 17. Stället lyder: "Warpir 
drxpin I. garpi wti hittis aai biti mila bxni. liggi I. sporgeldum". 
Brates anser liksom Schlyter 3  ordets betydelse ock etymologi 
oklar. Översättningen försvåras av att man ej häller kunnat 
tolka ordet biti.7  Men hur man än tolkar biti, är det sanno-
likt, att baani är samma ord som i Vgl I, där det förekommer tre 
gånger jämte bani, -a, -te 27 ggr i bet. 'baneman, bane'. Såväl i 
Vgl som i Dalalagen är ordet exempel på öppning av a till 
eller ä-ljud.8  Om öppning i DB av ä i typen ä+ i se kap. IV ä. 

1  Levander I s. 86. 2  A. a. s. 3. 
3  Altschw. Gr. § 117 Anm. s. 110. 4  Svensk Ljudhistoria I s. 237. 
5  A. a. s. 31. 6  Westmannalagen s. 250. 
7  Möjligen betyder det 'bete', pars pro toto för 'bitande djur', eller 

ock 'bjälke, tvärbjälke i hus', i vilken betydelse ordet förekommer 
i fvn., fsv. (Ögl), no. ock isl. Jfr att ordet i nuvarande DB kan 
beteckna en del av knutstock. Betydelsen skulle då kunna bli: 
"varder (bonden) dräpt ute på gården, hittas ej djur (som anfallit 
honom) eller bjälke (som fallit ner o. dödat honom) eller bane (annat 
föremål eller person, som kunnat bli hans bane), ligge han i enkla 
dråpsböter". 

8  Annat exempel i Vgl II clieui 2 ggr (: Vgl I klaui). Exempel 
på övergång av a till aa i långstaviga ord anföras av Götlind, Var 
är Äldre Västgötalagen skriven s. 11 f. 
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salu man 'försäljare' BB 1 s. 26. Sannolikare än Brates 
antagande, att ä, torde "bero på inverkan från verbet smila", 
är, att en dialektform föreligger, som sedan rättas i de i fort-
sättningen av samma flock förekommande salu manni, saluman, 
likaså salumanni BB 5 s. 28.2  

snaru ack. f. 'snara' BB 44: 2 s. 43. Brate förklarar 
formen som "avljud eller inflytande från verbet sneeria".1  
Sistnämnda förklaring tillgriper även A. Noreen.2  Förmer 
med ä-ljud föreligga även i nutida dalmål vid sidan av former 
med ursprungligt ä.4  DB-målets sntrut, syÅrtu härledas enk-
last ur ä, och naturligast är då att förklara Dalalagens snaeru 
på samma sätt.2  Om detta ock andra exempel på ä-ljud i 
typen ä + u i nutida DB se kap. IV . 

Förkortat å har övergått till ä, i jälpvärbet låta: Da scal 
han leeta fara prast sin 'då skall man låta sin präst fara' KrB 
4: 2 s. 5 (: lata inf. pgB 15: 1 s. 66, Dj 6 s. 55 m. fl.), lata 
han Da syn nwmpn.a pres. konj. 'låte han då nämna syn' PgB 
3: 2 s. 60, heti pres. konj. 'låte' BB 36 s. 38, 39: 1, 6 s. 40 
(: lati BB 39 pr). Brate ansluter Sig till Kocks förklaring, 
att heta utgår från ett presens med i-omljud 6, likaså A. Noreen.7  
Men då dalmålets älsta delar, Älvdalen ock Venjan, ha slutet 
a, medan Boda, Rättvik, Malung, ÖVd ha öppet a 8, är det 
enklast att förklara Ee uppkommet därur liksom i leeta i hela 
nutida DB (se kap. IV ä) ock angränsande del av dalmålet 
(Bjursås—Äppelbo).2  

Dalalagen har några fall av a för ä, alla i-  sådan ställ-
ning, att de naturligast förklaras som öppning av ä till a eller 
v, liksom nuvarande DB-mål har i dessa ord; 

wari Dat mej) forhaefDis eDe BB 4 s. 27 'värje det med ed 
om fädernebesittning' (: wpri Dat mej) forhtelDis eDe BB 8 s, 29, 

Äldre Vestmannalagens ljudlära s. 31. 
2  Så tolkas samma form i Vml av Kock, Svensk Ljudhistoria I s. 314. 
3  AltSChW. Gr. § 174 s. 161. 
4  Levander I s. 118-119. Jfr s. 262 not 13. 
5  Jfr Kock, Svensk Ljudhistoria I s. 314, 
6  Brate a. a. s. 30. 7  Altschw. Gr. § 63, 3 s. 59. 
8  Levander 1 s. 259 not 7. 9  Levander Is. 111. 
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dessutom waari 40 ggr), Awarkar man manni i akrum BB 22 
s. 34 'brukar någon olovligen annans åker' (: aweerkat Sdml, 
jfr Dalalagen waerk MB 7 s. 19 m. fl.), wart 'värt' h 12 s. 57 
(: wxrd 7 ggr), Dwart 'tvärt' pgB 10 s. 64. 

Formen wari förklarades av Brate som skrivfel av A. 
Noreen som analogisk ombildning efter värbets oomljudda 
former.2  Växlingen a: ve i de övriga ansåg Brate bero på av- 
ljud likaså A. Noreen.2  Sock formulerade , regeln, att 03 
övergick till a i ljudgruppen waer i relativt oakcentuerad sta-
velse — så förklarades awarkar — ock upptog de övriga som 
exempel på att övergången dialektiskt skett även i fortissta-
velse.9  I stället för att söka formulera någon regel torde man 
enklast förklara växlingen : a i dessa ord som vittnesbörd 
om att den för DB — men i regel icke för dalmålet — karak-
teristiska öppningen av ä till a eller v före r-förbindelser redan 
begynt. Jfr DB dna, -a- •v. 'värja' allm. (utom ESväFoGra 
LuMa, som ha -ce- liksom i regel dalmålet 4), dyka, d3,1,3a, -a- v. 
'värka' allm. (likaså i gränsområdet Boda—Järna men icke övriga 
da1må15), V93t, -a- adj. n. 'värt', tvi, -a- adj. n. 'tvärt' allm. (men 
vcecl FATu, tvcpr allm. utom Falu n:a tlag Gra). Växlingen tvc_er, 
tvvt når upp i Gagnef ock Floda, men finns icke i övriga dal-
målet.° 

5) Brytning saknas i en del fall i olikhet med nutida dal-
mål men i likhet med DB. Sålunda fa3ta gen. pl. 'fjät' BB 19: 1 
s. 32, mterdra, maerdrw ack. pl. 'mjärdar' BB 26 s. 35, matte 
räkn. 'sjätte' GB 2 s. 47. DB har nu ficet n. SuFViHuNo men 
den obrutna formen kvarlever i sms. jättfät Västra.' (: dalm. 
fjät Våmh.9), mak m. 'mjärd' ESväSvaSu, maka, -ce-, -e övr. 
(: dalm. myserde Mora, nitAka Boda, ~sch Bingsjö Bju. Dju. 
Ga., -a Leks., -e Nås, mgara Mal., -a, Äppelbo), sietv 'sjätte' 
E, -re SiSäSkHu Fo hd Gra (:dalmålet har brutna former i de 
älsta delarna, obrutna i gränsområdet mot DB 9). 

I A. a. s. 3-4. 8 Altschw. Gr. s. 110 -111 . 
3  Svensk Ljudhistoria I 235 f. 4  Levander I s. 121. 
5  Levander I s. 123. 6  Levander I s. 264 not 41. 
7  L. Fr. Leffler, Anteckningar om Västmanlands folkspråk s. 37. 
8  Levander I s. 126. Levander I s. 128. 
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Öppning av i föreligger i agrepp KrB 9: 3 s. 8, agrepin 
BB 43 s. 42, agrepir, agrep j  4, 5 s. 55 'kläder eller annat som 
man tager från den, som blivit gripen å bar gärning för vissa 
brott' (: agriper Vml cod. D, Sdml, G1).1- Hit hör sannolikt även 
gewa 'giva' KrB 3: 2 s. 4 ock gwwi 'give' KrB 3:5 s. 4, BB 24 
s. 35, men giva etc. 37 ggr. Brate förklarar i anslutning till 
Kock e-, ä-formerna som bevarat samnord. e, motsvarande 
fvn. gefa.2  Men då i-formen är den normala i Dalalagen $ 

— liksom alltid gita — även i inf., där ä egentligen skulle 
höra hemma, är det naturligare att betrakta e-, -formerna som 
novationer, liksom det i senare diplom förekommande gmffuer 
'giver' Ingel Jönsson 1457 (DD 108), geffwa 'giva' JP 1544 
(DD 675), motsvarande nutida uppl. jas, DB '3,e, y,er allm. 

Därjämte förekommer i Dalalagen gimfs BB 5 s. 28 ock 
Giwir GB 6 s. 49, vars ite knappast, som Brate anser, är 
etymologiskt likställt med te med förmjukning av g, utan bör 
sammanställas med det i övre dalmål förekommande brutna 
djavå etc. OvSi, dja ÖVd.4  Att denna forndalska form be-
varats i Dalalagens språk, beror möjligen på anslutning till 
subst. gimf. Obs. dess förekomst i uttrycket: "Gitefwir man 
hustru sinni morghungiaef" GB 6 s. 49. 

Om utvecklingen av i till te, e i DB se nedan s. 35 
ock kap. IV 1. Dalmålet bevarar ännu i-ljud i OvSi, ÖVd 
ock Ma1.5  

ii eller därur utvecklat ö har troligen böljat öppnas till 
s-ljud att dömma av exemplen öftwin 'oftare' GB 7 s. 49, örkar 
jämte orkar BB 43 s. 42 6, jämförliga med de i senare diplom 
förekommande sörgh 'sorg', törgh 'torg' Menige allmogen, Tuna 
1522 (DD 242). 

Nutida DB har ifta FTuGuVb (h)iirka allm., men icke så 
0 vSi.7  

Se Hesselman, I och Y s. 229. 2 a. a. s. 19. 
3  Även i fsv. hskr. av tidigare datum som ä. Vgl, se Pipping, 

Äldre Västgötalagens ordskatt s. 17. 
4  Levander I s. 126. Se ovan s. 9. 5  Levander I s. 134 f. 
6  Brate anser båda vara skrivfel, a. a. s. 39. 
7  Levander I s. 168. 

2 E n v all. D alabergslagsmålet. 
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lii har övergått till y icke blott efter r : bryta etc. 10 ggr, 
fryss pres. 'fryser' BB 22: 1 s. 34, rykandi pres. part. MB 20 
s. 22 (: rywkande BB 45 s. 44), ryua 'upphäva' BB 15 s. 31 
(fvn. rjtila), utan även sporadiskt eljest: bytas 'erbjuda sig' 
MB 22 s. 24 (:biufirpgB 3: 1 s. 60, byuDir KrB 13 s. 11 etc.), 
skytir pres. 'skjuter' EDs 2: 6 s. 13 (: skiutir BB 44 s. 42, 
skyutir BB 1 s. 26 etc.). 

I EDs 9 s. 15 står "husa skyli. garpaskyli. grindaskyle. scogha-
skiuli". Senare sammansättningsleden förklaras av Brate i de 
tre första motsvara isl. skili, i det sista skj61.1  Vml har 
"husa skiule. garDa skiule. skogha skiule" MB X s. 144, Ul 
"husse skiuli. gardhw skiuli. grind o3 skiuli. skogha skiuli" MB 
XI s. 140. Även om Brates förklaring är teoretiskt tänkbar, 
är det dock föga sannolikt, att här skulle föreligga skilda 
bildningar. Troligast är y i Dalalagens tre första former exempel 
på dialektal övergång av ju till y liksom i Vml cod. D.2  

Om övergången vittnar indirekt vacklan i värbet lysa, som 
ombildas i anslutning till subst. ljus: pres. liusir, lysi, lysir 
'lyser', pret. liusti 'lyste' Pj 16: 3 s. 58. Mot bakgrund av dessa 
exempel tolkas pres. spiwrs 'spörjes' PgB 8 s. 63 i st. f. spyrs 
väl enklast som hypersuecism eller omvänd skrivning? 

Om övergången ill till y i nutida DB se kap. IV 
jr"' har övergått till ö-ljud framför lr ock r, ex. bör& 'börda' 

MB 26: 1 s. 25 (: byrpi Pj 3 s. 54), 'börliaar mffin 'bördsmän' BB 
14 s. 31 (med y 6 ggr, enkla ordet byrd 9 ggr), för adv. 'förut' 
KrB 8 s. 7 (: fyr 34 ggr), förra 'föregående' BB 5 s. 28, BB 19 
s. 33 (: fyrra 35 ggr), för ten etc. konj. 3 ggr, först adv. KrB 
4 s. 4, första MB 20 s. 22 (: fyrsta 13 ggr), förma, förmde 'fasta' 
KrB 13 s. 10, hemfölghie 'hemföljd' GB 5 s. 49 (: fylghi n. 
MB 6 s. 19, fylghia v. allm.). 

i  A. a. s. 41. 
Schlyter, Westmannalagen s. 144 not 30. 

3  A. Noreen (Altschw. Gr. § 127 s. 119) ock Kock (Svensk Ljud-
historia I s. 452) anse det vara exempel på en dialektal brytning 
av y till ju framför r. Exemplet är dock för isolerat för att be-
rättiga till ett sådant antagande, då inga räster av en dylik ljudlag 
numera finnas vare sig i dalmål eller DB-mål. 
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Hela DB har ö eller a framför r ock lr + kons., medan OvSi 
bevarar y framför lr + kons. ock sporadiskt framför r + kons). 

Ö har inträtt även i de kortstaviga orden nökkla 'nycklar' 
KrB 5 s. 5 ock öppin 'öppen' KrB 5: 4 s. 5 (: ypith BB 49 s. 46). 

Jfr nöcla i skrivelse från Menige allmogen, Tuna 1524? 
(DD 329). I nutida DB finns sporadiskt nöldrar Fo, -ar Lu. 
Adj. heter Avin, men värbet har sporadiskt ö-ljud (ATuGulle 
NoGra se kap. IV tr'). 

Exempel på övergång av y till ö är möjligen även uttrycket: 
nöti silwir rwolii siith BB 24 s. 35 'drage han själv nytta 
av sitt arbete'. Vml har på motsvarande ställe: nyte sialwaer 
terwoke sitt BB XIII: 1 s. 209. Schlyter anser det förra vara 
pres. konj. av nöta, det senare av nytia.2  Det sista kunde 
även vara pres. konj. av njuta. Men man vill gärna i en 
dylik stående fras om möjligt hänföra båda formerna till samma 
värb. Bägge formerna kunna vara pres. konj. av nytia. 

DB har sporadiskt nölsa SiNbSb, medan dalmålet bevarar 
y i typen y + ja allm. utom Malung ock i typen 'y' + 1, n, r i 
OvSi ock ÖVd.3  

Diftongsammandragning har genomförts, ex. ben MB 13 
s. 20, dela MB 16 s. 21, bryllöp GB 2 s. 47, löghardagh KrB 
18 s. 10, rök KrB 3 s. 3, döpa KrB 4 s. 4, fara nöti 'färd-
sällskap' MB 6 s. 19. 

Så i DB ock i nedre dalmålet, men icke i ÖVd ock med 
annat resultat i OvSi." 

Assimilation av id till 11 har begynt i sammansättning: 
giael maDir 'gäldenär' GB 10 s. 50. Likaså av nd till nu fram-
för konsonant i sammansättning: han takin 'handtagen' j 5: 1 
s. 55, winskea 'vindbräde' MB 4: 1 s. 18. 

Assimilation har inträtt även i förbindelsen ndn: mej) bunni 
byrpi pj 2: 2 s. 54 (: bundni 13j 3 s. 54). Möjligen är även bon 
'bonden' KrB 4 s. 4 en tidig motsvarighet till DB bön, ej med 
Schlyter: "Lege bonde". 

1  Levander I s. 193 f. 2  Glossarium till Vml s. 304, 306. 
3  Levander I s. 191, 192. Annorlunda (som i-omljud av o) för-

klarar Brate ö i dessa fall, se a. a. s. 36-38. 
Levander 1 s. 204, 207 o. 210. 
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Hela DB har assimilation i dessa fall, se kap. V d, men 
dalmålet bevarar ndn utom i gränsbältet mot DB.' 

g ock k förmjukas framför främre vokal, ex. gizerDi 
'gärde' BB 39: 1 s. 40, skizerpti 'skärpte' BB 1 s. 26 (3 ggr). 
Ytterligare exempel finnas hos Brate a. a. s. 17. 

Hela DB har förmjukning, men större delen av dalmålet 
(OvSiRättv.ÖVdMal.) saknar förmjukning i hithörande fall, ex. 
göräe etc. 'gärde' OvSi, gd1 e ÖVd, skipa 'skärpa' Älvd.2  

Slutljudande ändelse-r har i regel bortfallit framför 
konsonant ock paus, men kvarstår i satssammanhanget framför 
vokal. Likaså bevaras -r i pluralisändelsen -ur av svaga fem. 
Ex. hos Brate s. 87 f. 

Samma regel gäller ännu för största delen av DB, se kap. 
V r. Dalmålet däremot bevarar allmänt böjningsändelsen -r 
utom — framför konsonant — i Älvdalen ock Våmhus.3  

Fem. pronomen på -um förekomma, ex. Dtessum kuna 
'denna kvinna' KrB 11 s. 10. Andra exempel KrB 5: 6 s. 6, 
MB 13 s. 20, 19 s. 22. 

Dylika pronomen finnas ännu i DB, men icke i dalmål (utom 
Bju. o. sydöstra Ga4.4  

Upplösning av substantivens kasusböjning har troligen 
redan börjat. I uttrycket wipir prim markir 'mot tre marker' 
KrB 4: 2 s. 5 står ackusativ i stället för dativ. I nuvarande 
DB saknas dativen helt, bortsett från vissa stelnade uttryck, 
men obest. dat. plur. lever ännu i OvSi.3  

Värbens personböjning har börjat förenklas. Predikat i 
singularform till pluralt subjekt förekommer: andrum wnhum 
a De i warDa ella broa 'andra vägar behöver de ej vårda eller 
broa' BB 21: 1 s. 33, gimlde De skala hans sum bro a gilda 'gälde 
de hans skada, som äger att underhålla bron' BB 38: 2 s. 39, 
hawir i mzetanz men namtit 'haver ej värderingsmännen vär-
derat' BB 39 s. 39, aer tei pe tu l 'är ej de till' GB 11: 1 s. 51. 

Sing. pred. till plur. subj. är genomfört i hela DB, men vär-
bens pluralformer finnas kvar i OvSi, Rättv. ock delvis Leks.6  

Levander II s. 4. 2  Levander II s. 13 o. 38. 
Levander II s. 74 f. Levander I s. 19. 
Levander II s. 111. 6  Levander II s. 163-165. 
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De i denna avdelning skildrade novationerna visa tydligt, 
att Dalalagens ursprungsort icke kan vara övre Dalarna utan 
Bergslagen. En del av dessa novationer ha visserligen från 
Bergslagen trängt upp i nuvarande dalmål, men endast till de 
nedre,. av bergslagsmålet påvärkade delarna därav. Att dömma 
av jämförelse med andra samtida fsv. hskr. voro emellertid de 
flästa dylika novationer (a> å , i > e, y> ö, iii >y) på Dala-
lagens tid unga. De tillhörde de av gruvkulturen starkast 
påvärkade delarna av Bergslagen ock kunna icke ha hunnit 
tränga långt upp. Andra drag (ä > a, nd > nu, r-bortfall 
ock pron. på -um) äro ännu huvudsakligen begränsade till DB. 
De flästa novationerna skulle visserligen lika väl kunna vara 
västmanländska. Men då t. ex. r-bortfallet saknas såväl i Vm1 
som i nutida Västm., finnas inga skäl att söka efter Dala-
lagens ursprungsort utanför DB. För en närmare lokalisering 
inom DB kan framhållas, att den icke kan vara från nord-
ligaste området. Övergången ju till y har icke sträckt sig till 
Falu norra tingslag, övergången y till ö i typerna nyttja, 
nycklar förekommer numera ej norr om Dalälven, r-bortfall i 
denna utsträckning saknas i ESvä. R-bortfallet visar ock, att 
Dalalagen ej kan vara från Folkare härad. 

Detta talar för att Dalalagen förskriver sig från Falu södra 
tingslag, Hedemora domsaga eller Vb. Sannolikheten av denna 
slutsats styrkes av det förhållandet, att 33 av 40 bevarade 
tingsbrev från 1300-talet, d. v. s. 82 1/2 .äro från denna 
del av DB. Vill man försöka ta ännu ett steg i fråga om be-
stämmandet av Dalalagens ursprungsort, så ligger det närmast 
till hands att tänka på Tuna, varifrån 15 av de 33 tingsbreven, 
d. v. s. nära hälften, härröra. I Tuna höllos i regel Dalarnas 
landsting. Där förvarades också Dalarnas gamla landskapssigi11.1  

Det är också tydligt, att en hel del av dessa novationer 
måste ha börjat inträda före 1359 för att kunna på så många 
punkter prägla skriftspråket på Dalalagens tid. 

Sahlstedt, Tuna Minne s. 214. Sandström, Ett "landsarkiv" 
från medeltiden (Rig 1920). Ex. på. brev från "twna landztingh" 
med "landzens jnsigiil" se DD 205, 360, 472, 481, 483 ock Styffe, 
Bidrag till Skandinaviens historia IV s. 219. 
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Dalalagen visar således, att språket i dessa trakter på 1300-
talet bevarade åtskilliga ålderdomliga drag, som nu äro för-
svunna från DB, men kvarleva i övre Dalarna. Men den visar 
å andra sidan, att den omvandlingsprocess, som förlänat DB-
målet en så utpräglat ung karakter i förhållande till övre 
dalmålet, redan hade begynt. 

B. Diplom från Dalabergslagen. 

För att komplettera den bild av medeltidens DB-mål, som 
Dalalagen ger, har jag hastigt genomgått de i Diplomatarium 
Dalekarlicum avtryckta diplom, som utfärdats av personer med 
värksamhet ock vistelseort inom DB. De äro visserligen skrivna 
på tidens riksspråk efter för varje särskilt ändamål tämligen 
stereotypa formulär. Men man märker i alla fall åtskilliga 
språkliga olikheter hos olika diplomutställare. Särskilt i skriv-
ningen av ortnamn, där någon fast skrifttradition ej hunnit 
utbildas, återfinner man ofta dialektala former. Även eljest 
insmyga sig vid skrivningen av vissa ord dialektformer, som 
voro så vanliga, att skrivaren trott dem vara skriftspråk. 

I diplom från 1300-talet ock förra hälften av 1400-talet äro 
dylika dialektformer sällsynta, men de bli fler i slutet av 
1400-talet ock på 1500-talet. Detta beror väl därpå, att den 
äldre tiden hade en fast skrifttradition att följa, som brytes 
under den yngre medeltiden med dess starka språkförändringar. 
Därtill kommer, att allteftersom en ståndsklass i ock med gruv-
driftens utveckling växer upp inom bergslagen, får man skri-
vare, häradshövdingar ock präster, som vuxit upp i bygden, 
något som under den äldre tiden helt naturligt var sällsyntare. 
Egentligen borde man i varje särskilt fall ha jämfört trycket 
med originalen, så mycket hällre som Diplomatarium Dale-
karlicum ej är fritt från otillförlitliga läsningar ock tryckfel. 
Men då jag endast uppehållit mig vid sådana drag, som be-
lysas av flera exempel, ock då jämförelse med SD — där 
detta varit möjligt — beriktigat dessa, har jag ej ansett en 
så tidsödande apparat nödvändig, utan godtagit trycket. Ge-
nom att jämföra de påtalade diplomformerna med varandra 



DIPLOM FRÅN DÅLÅBERGSLÅGEN 23 

ock med former ur Dalalagen samt sammanställa dem med 
nutida dalmål ock med relikter i nutida DB-mål, kan man 
med ganska stor visshet betrakta dem som vittnesbörd om 
medeltida DB-mål. 

Några av de mäst citerade diplomutställarna äro följande: 
Evreka Evrekosson på Evrikgården vid Kopparberget, härads-

hövding i Dalarna 1386-1400 (Förkortas EE), 
Ingel Jönsson, riddare på Näsholm, häradshövding i Dalarna 

1441-1474, död 1477 (IJö), 
Ingemar Johansson i Grundebo, nuv. G-rönbo i Aspeboda, 

domhavande i Dalarna 1528, 1529, 
Ingevald Djäkne, underlagman över Västmanland ock Da-

larna 1373-1399, 
Jon Jönsson till Gladö, fogde i Dalarna 1496-1510, 
Jöns Persson på Risholen i Sundborn, häradshövding över 

Dalarna 1544-1559 (JP), 
Kopparbergsprivilegierna, utfärdade av Magnus Eriksson i 

Husby 1347 (KP), 
Peder Jönsson Skrivare, bosatt i Hedemora (se DD 945), 

häradshövding i Dalarna 1484-1501. 
Uppmärksamheten skall här endast fästas vid ålderdomliga 

drag i diplomen, drag som nu återfinnas mera regelbundet 
inom dalmålsområdet. Däremot lämnas novationer i diplomens 
språk, drag som ännu kvarleva inom DB, här ur räkningen. 

1) Vokalbalansen a: å, som utmärker dalmålet ned till norra 
Rättvik ock Nås', uppträder -- som Neuman påvisat — 
under medelsvensk tid i källor från så gott som "hela det 
rent svenska området".2  

Bland de av Neuman anförda exemplen därpå befinner sig 
ett brev, "som skrifath är a falone" 1449, vari förekomma: 
epterkomondhom 2 ggr, ligoth 3, jfr lövändes Lima Transtrand, 
lågå Boda.4  1 DD har jag funnit följande exempel: offwon 
langahedh 'ovanför Långheden' Jösse Finssons arvingar 1437 

I  Levander I s. 104. 
2  Utbredningen av vokalbalansen a : å i medelsvenskan s. 88. 
3  A. a. s. 77. 
4  Levander II s. 253 o. 242. 
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(DD 866), jfr u"vg Älvd., etva- Jä.Äpp., vand Li.Tra.; tepther-
kommondom Sigrid, Markvard Fröligs änka, Husby 1440 (DB 
869); nedon fyr IJö 1470 (DD 937), jfr msso9 Älvd., nöo Äpp.; 
eptherkommondom, möjl. även hagaa 3 ggr (: haga 2 ggr) 
'Haga' Häradshövding Jon Birgersson, Nås 1479 (DD 127 kop.), 
jfr Ågå, Rättv.; wtgiffwo 'utgiva' Peder Jönsson, Vika 1496 
(DD 279), jfr jivå, Rättv.; vettho 'veta' Jon Jönsson, Hedemora 
1506 (DD 202 kop.), jfr vettå. Lima; wptherk om(m)ondom 2 ggr 
Margareta Gudmundsdotter, Kopparberget 1511 (DD 947 kop.). 
Jöns Persson har tomos 'Tomas' Husby 1545 (DD 595) ock 
i domboken esommorwäghen 'sommarvägen' 1545 (DD 601), 
Tomos 1545 (DD 685), Thomos 1547 (DD 703), jfr små-wögsp, 
to"mosl gårdsnamn Älvd. 

Vanligare är i diplomen den även i Dalalagen förekommande 
vokalbalansen te : a, som kan återgiva en växling öppet a : å 
(se ovan s. 9). Så ha t. ex. KP 1347 glim, gangte, kop, 
wrwine, men fara, giva (SD 4142). 

Om relikter i nutida DB se nedan s. 30. 
2) Brytning förekommer i dalmålet i såväl kortstaviga som 

långstaviga ord i större utsträckning än i DB ock andra svenska 
dialektens 

Även i DB har dock brytning förr förekommit i vissa ord, 
som nu sakna brytning. Ex. i Dalalagen se ovan s. 9. I 
diplomen: iarnbymrgh, sillbywrgh, stalbymrgh, men berhsens, 
berghtennte, berghum KP 1347. Jfr bjärr etc. OvSi.s Troligen 
höllo de brutna formerna då på att undanträngas, men kvar-
levde — så som ofta är fallet med arkaismer — i samman-
sättningar. Vidare: mytas 'mätas' KP 1347, uthmitethit 'ut-
mätit' Ingevald Djäkne, Skedvi 1384 (DD 646 kop.), jfr mjelå, 
mjä,tå' Mora s; siex 2 ggr Finvid Magnusson, By 1367 (DD 
638 kop.), siextan Lafrins Korske 1400 (DD 925), jfr sjäkks, 
sjäkks4 Älvd.3  

I  Jfr Tåmmäs i en uppländsk bröllopsdikt från 1691 (Grip, Några 
uppländska bröllopskväden. Upplands Fornminnesförenings tidskrift 
XXI s. 323). 

2  Levander I s. 125 f. 
3  Levander 1 s. 128. 
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3) Äldre ej motsvaras i Älvd., Våmh. ock Bonäs av den 
fallande diftongen ie, le, i Mora ock Orsa i uddljud av den 
stigande diftongen je, A' Även i Uppland förekommer en 
liknande diftong i norra ock östra delen, i uddljud inom ett 
större område2. Tydligen har diftongeringen förr även sträckt 
sig till mellanliggande område. Om Västmanland se nedan s. 52. 

Från DB ha antecknats Biettzberg 'Bispberg' 1544 (BD 590), 
Biesberg 1544 (GVIt 16 s. 690)3  men Beetzbergxboda 1413 (SD 
1737), beez bmrz gridfua IJö 1477 (BD 267 kop.), Beetzbergh 
JP 1546 (DB 692). 

Liknande exempel förekomma i ett par bröllopsdikter från 
Svärdsjö från 1700-talet: miera 'mera' 2 ggr, wiet 'vet' Olof 
Nordberg-Stina Barchwa 1722 4, mier mera Iwar Stenclyft-
Malena Schmidt 1727.5  

En annan diftong uppträder liksom i andra uppsvenska 
medeltidsskrifter (Arboga Lagbok ock ST)6  i: eygnom wilia 
'egen vilja', til eygnar 'tillägnar' Jöns Ingesson i Tuna, Koppar-
berget 1438 (DD 868). Det ser ju ut, som om här skulle före-
ligga bevarat el, men så är säkerligen icke fallet, då diftong-
erna kontraherats redan på Dalalagens tid. Icke häller kunna 
de gärna — som Beckman förklarar dem — vara tecken på 
inre förmjukning.6  Snarast böra de sammanställas med de av 
Hesselman påpekade fallen av diftong framför ng i medeltida 
Uppsala-diplom.' Därför talar diplomets motsättning eygnom, 
eygnar : zego f. gen. Att gn i skrivarens språk redan blivit 
ng-ljud, visas av geen seengh 'gensägen' i samma diplom. Lik-
som i uppländskan har även ursprungligt ä-ljud diftongerats 
på samma sätt i ordet 'Benkt' ex. btein.t Underlagmannen Benkt 

1  Levander I s. 207-209. 2  Hesselman, I och Y s. 10-11. 
3  Båda beläggen ur Gustav Vasas brev till fogden Michel Hel-

sing. GVR har felaktigt Brettzberg i st. f. DD:s Biettzberg, som 
bättre stämmer med den endast i GVR återgivna överskriftens 
Biesberg. 

4  Tryckt i Firmenich, Germaniens Völkerstimmen III s. 870 
5  Handskrift, ingående i Zetterströmska samlingen, Östersund, 

Brudskrifter 4:o Tom. I. 
6  Beckman, Studier s. 80. 
7  Uppländskan som skriftspråk. Uppland II s. 509. 
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Nilsson, Kopparberget 1406 (DD 64), Beinct JP 1548 (DD 
728), Beinktzarivit 'Bengtsarvet' 1556 (DD 846 kop.), Beincts-
heden 'Bengtsheden' JP 1545 (DD 591). 

Jfr, att en liknande diftongering av ä framför ng förekom-
mer i dalmålet (Älvd., Våmhus, Bonäs) ock i °Kalix.' 

Utanför diftongeringsområdena såväl i dalmål som uppländ-
ska har äldre ej i vissa fall utvecklats till i-ljud.2  Detta upp-
träder även i DB-diplom: iith 'ett' (: en mask.) Kopparbergs-
män etc. Tuna 1531 (DD 472); JP har jtt 1544 (DD 675), 
1547 (DD 700), jtt (: enn, en m.) 1547 (DD 695), jtt (: enn m., 
en f.) 1547 (DD 703), 1550 (DD 766); hilsar 'hälsar' lJö 1476 
(DD 879); Bitsberg 1420 (SD 2745), nu bisbcerb som i skrift 
"förbättrats" till Bispberg; "eth en.ge  som kalles steliestigh och 
en tegh" Peder Jönsson, Vika 1488 (DD 898), där troligen en 
äldre form bevarats i sammansättning. 

I vissa fall har äldre el i dalmålet givit ä-ljud. I diplomen 
förekomma åtskilliga exempel på ä i olikhet med språket i 
nutida DB: xgnom wilia EE Flinö 1391 (DD 649 kop.), Eeghnom 
wilia Björn Helsinge, Kopparberget 1399 (DD 652 kop.), ghin 
'egen' Benkt Nilsson, Kopparberget 1406 (DD 64), wgna 
'egna' Erik Nilsson, Kopparberget 1445 (DD 266 kop.), nu 
gin etc. allm.; vnether, wrffither pl. 'vretar', kokare vraether, 

wnethen 'vreten' Herman Tand i Vika, Kopparberget 1422 
(DD 260), nu vret; hmtir 'heter' IJö Vika 1452 (BD 872), 
jfr dalm. ätta Äpp.Jä., ätta Nås 3, DB häcer etc. allm. 

Hur skola nu dessa växlande former från samma tid för-
klaras? De kunna representera motsatsen mellan dialekt ock 
riksspråk eller mellan äldre ock yngre former i samma mål. 
Växlingen i medeltida DB har sannolikt varit ungefär den-
samma som i nutida nedre dalmål, där e är regel, men en-
staka ord med diftong, i eller ä därjämte förekomma.4  Jfr 

i Levander I s. 123. C. Pihl s. 141. Ej observerat av Henning, 
som därför ställer sig frågande inför motsvarande former i medel-
tida upplandsmål (Ericus Nicolai s. 116). 

2  Levander I s. 209. Isaacsson s. 91. Tiselius § 35 Anm. s. 55. 
Levander I s. 208. 
Levander 1 s. 207 f. o. s. 313 not 9. 
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förhållandet i vissa upplandssocknar, där den yngre genera-
tionen har i eller ä. i vissa ord, som i den äldre generationens 
språk bevara diftong.' Ehuru i mindre utsträckning än i dal-
mål ock uppländska förekomma även i nutida DB enstaka 
reliktord med diftong, i ock ä (se nedan s. 34 ock kap. IV ej) 
vid sidan av regelbundet e. 

4) Delabialisering av y till i är regel i större delen av dal-
målet, dock icke i de mäst arkaiserande delarna. I nedre 
dalmål saknas delabialisering i Bju., Al, Leksand, Siljansnäs ock 
Floda, men förekommer i Bingsjö, Rättvik, Gagnef, Mockfjärd 
ock Nås.2  Utanför Dalarna förekommer delabialisering av y 
till i uti norra Hälsingland 3  samt österut på Södertörn, Åland 
ock i Estland ock är ej "alldeles främmande för Uppland".4  

Tydligen har delabialiseringen en gång omfattat även DB. 
I diplomen finner man åtskilliga exempel därpå, särskilt i 
ortnamn ock i enstaka andra ord, ex. kindilsmesso Häradshöv-
ding Magnus Enbjörnsson, Norrbärke 1372 (DI) 37), firetighij 
'fyrtio' Erik Andersson i Amsberg 1381 (DD 284), thernbigge 
fifflrdhing (: f orsbyggie) Olav Tyrgilsson o. Ingevald Djäkne, 
Tuna 1386 (DD 920), mint 'mynt' EE 1389 (DD 921), firsta 
'första' Måge Jäppeson, Bergsöverste på Kopparberget 1396 
(DD 52 kop.), birdh 'börd', quernabodhahittha 'Kvarnbohyttan' 
(Hedemora), lidha 'lyda' Jösse Finssons arvingar 1437 (DD 
866), fira 'fyra' Jöns Ingesson i Tuna 1438 (DD 868), mikith 
'mycket', skillogh 'skyldig' Sigrid, Markvard Fröligs änka, 
Husby 1440 (UD 869), bi 'by' IJö Vika 1452 (DD 872), sam-
tikke 'samtycke', stirkia 'styrka' ds 1477 (DD 267 kop.). Tal-
rika äro dylika exempel hos Peder Jönsson: welbirdigh 'väl-
bördig', mikit 'mycket', riggen 'ryggen' Vis 1484 (DD 272), 
samtickio 'samtycke', sisterdeel 'systerdel', hittogerde 'hytt-
gärdet' 1/1.2 1484 (DD 892), Bister dotter 1486 (DD 896), bergx-
hitt° 'Bergshyttan', hitto 'hytta' 1487. (DD 309), samtickio, 
samtikt 'samtyckt', sistherdelen, hittom, hittestrom 1490 (DD 

T. ex. i Fasternamålet, där den äldre generationen har mee„r, 
near, den yngre mr, nr (Tiselius § 85 Anm. s. 55). 

2  Levander I s. 189. 
3  H. Geijer, Sverige VI s. 164. 4  Hesselman, Sveamålen s. 49. 
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904), rensbj 'Rensbyn' (Vika) 1496 (DD 279), samtickio, Thi 
'ty' 1496 (DD 910), hittetaekth, rawalzhitto 'Ragvaldshyttan' 
(Garpenberg), Thi 1496 (DD 912), sisterdel, sitte 'sytte, vår-
dade', Thi 1497 •(DD 159), samtickie, tricke 1504 (DD 945), 
ortnamnet 'Rankhyttan' rankahitte (DD 272, 
rankahitta (DD 893, 894), rankahitten (DD 

892, 
898, 

893, 
904, 

897), 
943). 

Vidare samticke Olov Jönsson, Hedemora (med P. J:s insegel) 
1498 (DD 169), nith 'nytt' Stig Hansson, Silvberg1505? (DD 197), 
tnickendis 'tryckande' Kopparbergsmän etc., Kopparberget 1517 
(DD 231), lichtader 'lyktad' ds Tuna 1521 (DD 950), biggia, 
'bygga', mindwga 'myndiga' ds Tuna 1531 (DD 472), biggia, 
förskilla 'förskylla', tricke 'trycka' ds Tuna 1531 (DD 483), 
gostahitthan, gerickehitthan 'Jörkhyttan', norshittan (i Hede-
mora), Stira 'styra' Ingemar Johansson 1528 (DD 417), bagga-
hitto, diäknahitthen, hitto :Hyttan', kirkiobin 'By kyrkby' ds 
1528 (DD 955), husabi 'Husby', Stira ds 1528 (DD 956), Ither-
ligare 'ytterligare' Peder Olsson i Gammelgården, Koppar-
berget 1546 (DD 960), sisterdel JP 1555 (DD 836). 

Mot bakgrunden av nutida dialektförhållanden må det vara 
berättigat att anse dessa exempel som vittnesbörd om exi-
stensen av delabialisering i DB under 1300-, 1400- ock 1500-
talen. Därmed är ej sagt, att den var oinskränkt rådande i 
hela DB under denna tid. Alla 1500-talsexemplen härröra 
från Falu domsaga ock kunna således ej säga något om för-
hållandet i övriga DB. Dessutom märker man, att det endast 
är ett begränsat antal ord, i vilka i förekommer, särskilt så-
dana, som stå i tryckförsvagad ställning, ex. sms. med -bi 
ock -hittan, samtickio, thi — jfr förhållandet i nutida DB 
nedan s. 40 — men även enstaka tryckstarka ord, som voro 
så vanliga, att de av skrivaren uppfattats som riksspråk. I 
Jöns.  Perssons dombok, som eljest har åtskilliga dialektformer, 
saknas delabialisering. så gott som helt. Möjligen var dela-
bialiseringen redan då, i mitten av 1500-talet, på tillbakagång. 
I varje fall har y-uttalet segrat i slutet av 1600-talet, ty i 
bröllopsdikterna finnas inga exempel på i för y. 

5) Delabialisering av ö förekommer inom ett mindre område 
i övre dalmål, i Orsa ock östra Mora i regel till ö, i ÖVd till 
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ä-ljud.' Enstaka exempel i andra dalmålssocknar visa dock, 
att företeelsen förr sträckt sig över ett större område.2  Utanför 
Dalarna förekommer delabialisering av ö i norra Hälsingland? 

Tecken finnas, som tyda på att den även förekommit i DB, 
ehuru ej i så stor utsträckning som delabialisering av y till i. 
Ett dylikt exempel kan vara namnet Jensson 'Jönsson'. Det 
behöver ej vara danism, då IJö har ienason 2 ggr jämte iönsson 
1 gng Tuna 1459 (DI) 300), eller då Jon Jönsson har Jensson 
i samma brev, som han har legerdag 'lördag' Hedemora 1506 
(DD 202 kop.), men ,jonsson 1507 (DI) 208). Möjligen hör hit 
även heghnes trol. 'Högnäs' EE 1391 (DD 293). 

Beträffande relikter i nutida DB se nedan s. 41. 
Äldre ö, sporadiskt även sådant 5, som • uppkommit ur 

oy, diftongeras i Älvdalen ock Våmhus till yö. Utanför detta 
område förekommer i dalmålet ett sannolikt ur yö utvecklat 
y-ljud, som — liksom i av äldre ie — särskilt förekommer i 
närheten av g, h, k, ng.4  En parallell utveckling finna vi i 
Uppland, där diftongering förekommer i nordöst s, övergång 
till y särskilt i närheten av g, ng, k utanför detta område? 
Tydligen har denna utveckling även förekommit inom mellan-
liggande område. 

I DB-diplom från 1400- ock 1500-talen förekomma: 
jyeen pl. 'jon, personer' (nu xon allm.) Husbybönder 1403 

(DI) 60 kop.), vars yee betecknar diftong eller långt y; dytth 
'dött' Jon Jönsson, Hedemora 1506? (DD 207 kop.), nu d-o 
allm.; möjligtvis även berymt JP 1553 (DI) 817), eljest fsv. 
berömt Bt. RK från ity. sik beromen med ö-uttal (Hellquist). 

Exempel i nutida DB anföras nedan s. 45. 
H-bortfall utmärker större delen av OvSi, Rättvik, Siljans-

näs ock delar av Leksand.' Österut är det regel i sö. Upp- 

Levander I s, 202, 205, 211. 2  Levander I s. 203. 
3  Geijer, Sverige VI s. 164. 
4  Levander I s. 202, 203, 213. 
5  Tiselius, Fasternamålet s. 79. Hesselman, Sveamålen s. 36. 
6  Skuttunge, Jumkil, Viksta, Vandel m. fl. (Grip § 34 s, 62), 

Vätö (Schagerström § 16 s. 7), Fjärdhundra (Isaacsson s. 92). 
7  Levander II s. 31. 
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land samt delar av Eg. Finl. o. v. Nyl.' Det har även före-
kommit i DB. Om spår därav i Dalalagen se ovan s. 12. 

Ur diplomen: eether 'heter' Ingevald Djäkne 1383 (DD 285), 
1384 (DD 288); h-tillskott: honsharffwamor 'llönsarvamor' Nils 
Cristiersson o. IJö Tuna 1459 (DD 300), her 'är' Sjur på 
Mattsarvet, Kopparberget 1434 (DD 865). 

Beträffande relikter i nutida DB se nedan s. 48. 
Assimilation av kt till tt (se ovan s. 12) förekommer i 

endrettliga 'endräktligen' Nils Magnusson på Kopparberget 
1499 (DD 175 kop.). 

Pronom. jag har ofta formen jä,k (se ovan s. 13), ex. fmk 
flera ggr Jonas Agester i By 1358 (DD 636 kop.), hek Tideka 
Peterson på Kopparberget 1369 (DD 640 kop.), Pec, jwk Le-
neka Meynarsdotter, Klingsbo, Skedvi 1392 (DD 859). 

För sannolikheten att ovan skildrade dalmålsdrag i diplomen 
äro prov på medeltida DB-mål, talar icke blott att de citerade 
diplomen härröra från DB, utan även den omständigheten, att 
de flästa av dessa dalmålsdrag ock åtskilliga andra kvarlämnat 
relikter i nutida DB. 

C. Dalmålsdrag i nutida dalabergslagsmål. 

1) Vokalbalansen a : å (se ovan s. 23) har endast efterlämnat 
obetydliga spår: meesm8n 'midsommaren' Gra, m4m8n NbSb, 
men sirmar(ce)2, eljest mesaner) etc. allm. I de östra delarna 
av Västmanland, där kortstavigheten kvarlevat längre, har även 
det enkla ordet vokalbalans: såmmår Fläckebo, V. Färnebo, 
~or Romfartuna, Haraker, Skultuna, Lillhärad. 

Ett annat exempel på vokalbalans i Vb är troligen pron. 
årsn mask. o. fem., l'.!?1 neutr. 'eder, edert' LuMa (: &an, brsm, 
-om, rat övr. DB utom Falu doms.). Det motsvarar Vd öron, 
äro, öret Nås-Mal., som av Levander sammanställts med öd 

Hesselman, Sveamålen s. 38. 
Samma motsättning finnes även i Djura, se Levander I s. 256 

not 69. 
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Iåån etc. OvSi.' Genom inflytande från brst har bildats neu-
trumformen vind LuMa, men van mask. o. fem. (: vecrat, 
vetrcet, vit, vat övr. DB), jfr i Vd Hcren m., vitro f., vret n. 
Äppelbo, Malung. Det kunde ju tänkas, att 8-ljudet kommit 
från fem. 7.82n., men utvecklingen går ju. vanligen i motsatt 
riktning, fem.-formen un.dantränges av mask. (se ovan van), 
ock formerna i Vb böra hälst förklaras på samma sätt som i 
Vd, där fem. på -am saknas. 

Båda de anförda exemplen på vokalbalans äro från Vb, där 
ändelse-å sålunda övergått till a-ljud liksom i Vd.2  

Som spår av tilljämning å—å i Bergslagen anför H. Geijer 
subst. "åga < aga, där väl — liksom i vissa delar av Rättvik — 
ett tilljämningsstadium ågå el. dyl. måste ha funnits".3  Gent-
emot detta har framhållits 4, att åga är ett annat ord än agi; 
-a, motsvarande ä. nsv. åhåga, fsv. åhugi. Ordets betydelse i 
DB bekräftar detta: diga m. 'omtanke, ambition, iver' SuViTu 
SkHeFo, särskilt i uttrycket ligg' på åga 'ivrig att komma upp 
i tid' allm., sms. böndagen 'omsorgen om att något blir gjort 
på gården' By, varav adj. g8m, -om 'orolig, om sig, ivrig' 
allm. Jämte detta finnes subst. aga, fsv. aghe, med samma 
bet. som i rspr. 'aga, tuktan'. I E-Su har detta ord även bet. 
'fruktan, respekt', t. ex. vi  had agn av-en hele byn Svä, han 
ha in åga fe-mce Su, i likhet med Gästrikland, t. ex. åga av 
-an 'respekt för någon' (Ockelbo), Hälsingland ock Medelpad.3  
I E ock Svä har detta även samma bet. som eljest ordet åga, 
t. ex. hvn ha tiipn ågv i-se 'iver' E, hg pa ågv ESvä, liksom 
Gästr. hg pa åga (Hamrånge) ock Häls. aga (Ovanåker, Alfta), 
vartill gsam adj. 'ivrig, orolig' ESvä. Troligen ha de båda 
orden sammanfallit, beroende därpå, att å som förstavelse för-
kortats: ähugi > agi, se kap. IV ä ock om Häls. kap. VI B. 

2) Ett ur ä uppkommet å-ljud utvecklas i övre dalmål till 
o-ljud vid nasalering, mäst i Orsa, men även -- frf. kvarstå- 

1  Levander II s. 7. 2  Levander I s. 103, 105. 
3  Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar s. 36. 
4  .Professor Hesselman, extra opposition vid N. Sjödahls disputa- 

tion 23/5  1922 rörande dennes avh. s. 25 Anm. 2. 
Vestlund s. 63 o. 69. 
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ende m ock n — i Mal. ock ÖVd.1  Även i DB föreligga 
några exempel därpå: 

skronz1 2  oböjl. n. 'spöke, spökeri' SuA (: skramt n. ESväSva, 
skreantss 'det spökar' E), skrom 3  adj. mäst i neutr. skromt 

'hemskt, spöklikt, ensligt o. kusligt (t. ex. i obebodd stuga, 
efter död)' AToTuGuSäSkHeNoGarpSb, skromt F; 

vQn, i uttrycket ha von i 'bry sig om, ha mod att', sms. 
!hö» adj. 'förvånad' ESvä, -a Sva (: ?mo/ övr., Nemo, fbrvana 
SkHuNbSb). 

I senare sammansättningsled har den gamla formen bevarats 
i gthllon, ~lon 'gudslån, mat o. säd' ToTuSkGraNbSb (:-
former se kap. IV ä). 

På så sätt förklaras troligen även joar 'ett nu obrukligt 
slags liar för bruk på vattenängar, breda ock korta' ä. ile 4, 
jfr ÖVd jönam dat. 'lien', jöne pl. 'liarna'.5  

Brytning av äldre ö' i större utsträckning än i rspr. före-
kommer i m/cerg m. 'märg' fu (: mcerg, -a- allm.), jfr även dalm. 
mjärrg.6  Ordet fiep?ra pl. 'spår' Sä (: fipk, -a- allm.) saknar 
brytning i dalmål, varför / kanske kommit från ficet. Jfr dock, 
att j kan förekomma även i bet. 'färd', så i Sdm. fjälvägar.7  

Äldre ö blir i OvSi i regel i. Sporadiska exempel finnas 
även i NeSi ock Vd 9, likaså i DB: 

h0. n. 'rimfrost' Sb, hl/tv m. ds ESvä, -a ViAToTuGuSkNb, 
f. SuF, -n Gra, hl/ta v. 'bli rimfrost' nriToTuGuSäNoNb, 
hihu adj. särsk. i neutr. 'rimfrostbeklädd' allm., motsv. fvn. 
håla f. ock v., no. håla f. 'rimfrost', sv. dial. hela f. Västm., f. o. V. 
Nke 9, dalm. (h)illa, -a 8; 

m. 'vindstöt' ByFo, sms. hageN1 in. 'starkt, hastigt över- 

1  Levander I s. 112. 
2  Dalm. skrommt n. Tra., skrämt OvSi (Levander I s. 112), 

Häls. skråmt n. 'spöked', skråmta 'spöka' (Rietz s. 602). 
3  Dolm. skråm, -t a. 'spökaktig, kuslig' Bju. (Magnevill s. 132). 

Se vidare nedan s. 37. 
4  Grill, Anteckningar om Hed emoradialekten 1850-1879. UB R650 k. 
5  Sv. dial. ljå Jämtl. Härjed. Räls. (Rietz s. 396), dalm. 

Älvd., ja ÖVd, isl. ljår, no. ljaa. 
6  Levander I s. 129. 7  T. Ericsson s. 122. 
8  Levander 1 s. 132-133. 9  Rietz s. 255. 
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gående hageloväder' By, vindar m. 'vindstöt' Sk, yttra ds By 
Fo med vokalförkortning i sammansättning, motsv. fvn. 61 n. 
'nederbörd av rägn, snö el. hagel, i sht i förening med blåst', 
no. o. ä. da. el, fsv. 111 n. 'stormby', dalm. öl, ilrl, sv. 
dial. el 'häftig vindstöt' Närke, il Medelp. Vbott.2  Vid 
sidan av fsv. t731 finnes även ill n., SOM vållat svårighet att 
förklara.3  Troligen är det en fornuppsvensk form, som upp-
tagits i skriftspråket, jfr tita nedan, ock på så sätt kommit 
att tillhöra även nutida rspr. Till i-formens stora spridning 
i dialekterna — liksom i danska iling — har sannolikt bidragit 
folketymologisk association med vb. ila. 

Png 4  m. 'oväder, stormby, vindstöt som krusar sjön' NoNb 
Sb, bildat med ing-suffix till föregående, Svä, 
hålig Nb med h-tillskott (se mom. 14 nedan), ilig FViToTuSä 

hi/i Tu, sms. vindilig Sk, vebnfig Sb, vrbrilig Hulk med 
vokalkorthet i sammansättning, troligen även genom associa-
tion med adj. ill; 

t/t adj. n. 'vasst blåsigt' ByFo, till samma stam som före-
gående, sammanblandas ofta med a/ n. av fsv. ilder 'ond, 
svår', t. ex. ilt bkdsvcbr 'kallt, vasst' ViSäSkHeSb, varav sms. 
ilvekr n. 'kall blåst' Ha; 

tita f., sms. alita ds ViAToTuNoSb.(: årtMta By, 4.1dtig Sk, 
bntc'etig SäSkNb), motsvarande no. teete 'liten fugl'5, sv. dial. 
teta Sdm.NkeVästm.Upl.Häls.MedeIp.Finl., täta Häls.6  Man be-
höver således ej med Hellquist (s. 978) anse, att: "Något slags 
gemensam grundform för dessa ord med i, e, ä har icke existerat". 
De representera olika tids- ock ortsformer. Riksspråkets tita 
är en gammal uppsvensk form, till vars seger kan ha bidragit, 
att den bäst motsvarar ett onoinatopoetiskt återgivande av 
mesarnas läte, jfr att tita även finnes i no. i bet. 'liten fugl' 
ock i isl. i bet. 'ryle, tringa'.5  

i Levander I s. 132. 2  Rietz s. 296. 
3  A. Noreen, Altschw. Gr. § 83, 2 s. 81. Annorlunda Bugge i 

Arkiv IV s. 132, vartill Torp (s. 87) anslutit sig, men Hellquist 
(s. 268) anser båda förklaringarna osäkra. 

4  Sv. dial. eling in. 'hagel- eller rägnskur' Nke, iling NkeSmål. 
m. fl. (Rietz s. 290). 

5  Torp s. 788. 6  G. Bergman s. 103. 
3 Envall. D alabergslagsmålet. 
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På samma sätt förklaras troligen även chhir f. o. pl. 'den 
här, de här' SväTuLuMa, motsv. fvn. Mr, som även dragit 
med sig did<r), fsv. fno. fr  (: deher, deheer, deder, dedcfr övr., 
se kap. IV ö). 

Större spridning har övergången ö > i framför a i, t. ex. kkia v., 
hittar, krftzur, kritcer n. 'kreatur, boskap', Da m. 'lie', sg. v. 
'se' allm. 

5) Ur äldre ej> e utvecklad brytningsdiftong (se ovan s. 25) 
förekommer i uddljud i ?Ankar 'Erik' ä. ile (: 4.kce etc. allm.), 
jfr nedre dalm. Jerk Rättv. Dju. Bju.2, vidare i Ascests m. 
'test', sms. har-, ani0st SväSvaViToTuGuSk, pest SäHuNoNb 
( test ToByNbSb) liksom dalm. tjäs(s)t, tjesst jämte tässt, tesst.4  

Därur utvecklat i-ljud (se ovan s. 26) förekommer i flera 
exempel, sålunda efter palatal konsonant i fiss n. 'skede, 
stund, vägstycke, lynne' E, fice Di (: jådce ViSkHuHeByNb, 
:pce Vb), Azu adj. 'onSbytlig, nyckfull' EA; framför -13 i iyksm 5  
'enkom, lagom, fin, förnäm' samt — liksom i rspr. — i pron. 
igren etc. ock sight 5  v. 'dra ut på tiden' allm., sigksdcm adj. 'som 
tar tid' ByNbMa; framför annan konsonantförbindelse 
i bilie m. 'skinn, som suttit på benet av ett djur, spinkbit av 
läder o. tyg' allm. samt— i trycksvag ställning — i öntins 7  
adv. 'ovillkorligen' E,' öminst FViToGuSäSkHeGarpNb, där 
i-ljudet bevarats genom association med minst (: åmens ESvä 
SvalloSb, önietist TuSäBySb), bpdils m. 'överdel (till kvinno-
dräkten)' Svä, vdt1 Nb, tjvdil E (: av-, &vdel TuSkByLu), 
vars i bevarats genom association med mask, på ursprungligt -il. 

1  Se Wigforss, Namn och Bygd 1918 s. 113. 
2  Levander I s. 314 not '23. 
3  Ä.nsv. teest (Hellquist), no. teista f. 'enkeltstaaende skjeghaar', 

test m. 'liten haarlok' med framför kons.-grupp förkortat e j (A. Noreen 
Altisl. Gr. 4 uppl. § 128 s. 114) till värbet tajsa 'plocka, rensa, sor-
tera ull eller tagel, vrida upp tågtåtar' Gotl., tes 'plocka sönder 
(ull, bomull)' Vbott. (Rietz s. 729). 

4  Levander I s. 129. 
5  Motsvarande former i dalmål hos Levander I s. 209. 
6  Sv. dial. bainling.  Gotl., bäling, bening Vbott. (Rietz s. 29). 
7  Dam. if" Ålvd. 

Dalmål se Levander 1 s. 208 o. 314 not 17. 
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6) Kort i har i delar av nedre dalmål övergått till ä, sär-
skilt i typen i + a, men även i stor utsträckning i enstaviga 
ord ock sporadiskt i typerna i + ja ock i +1, n, r.1  Även i 
större delen av Uppland ock i delar av Norrland har i uti dessa 
typer utvecklats till ä-ljud, lmalf. a. Mellanliggande område, 
DB, Västm. ock Fjärdhundra, har i motsvarande typer e-ljud. 
Emellertid har även detta område tydligen förr haft ä-ljud. 

I bröllopsdikter från DB förekommer ä-ljud i fleta ord, 
som nu endast eller i regel ha e-ljud, sålunda frä 'fred' ile 
1697 (nu fre allm.), läck 2  'fick' He 1697, Falun 1726, 1730, 
Tu 1733, gäck 2  'gick' Tu 1733 (nu ,ek), späll 'spel' Svä 
1722, Tu 1733, späl, spälmän Falun 1756 (nu spel, spel allm.), 
sän 23  'sedan' Svä 1722, gruf-wä 'gruvved' Falun 1728 (nu ve 
allm.), wä, 'vid' ile 1697, Svä 1727, Falun 1726, 1730, 1751 
(nu ve, ve allm.); späla imp. Svä 1722 (nu spela, -e- allm.), fhå. 
wätta 2  'må veta' Falun 1756; I gänom 2  'igenom' Falun 1751; 
dräek 'dryck' Falun 1756, dräkka 2  'dricka' ile 1697, Tu 1733, 
drästaktugt 'dristigt' Tu 1733. 

I nuvarande DB-mål är ä-ljud regel i hc.e. 'det' (fsv. hit) allm. 
utom E (By har även he, he), mcpg, dg, scpg 'mig, dig, sig' 
allm. (By även seg, se), t prep. o. adv., tce/ adv. 'till' allm. 
(utom By te, te) samt liksom i rspr. vcen allm. 

Eljest förekommer ä-ljud endast sporadiskt i ä. språk, sålunda: 
i enstaviga ord: frk 'fick' ViTu ile doms. Vb (: fek Falu 

doms. Folkare hd, alternativt övr.), ftbosvckn 'fäbodsveden' Sa 
(: sve, sven allm.), gncrt 'lusägg' Gra, pl. gncbtcer n:a Tu (: gnet, 
gnet allm.), dalsmcesbö 'Guldsmedsbo' Sk (: smf, smen allm.), 
Icek 'gick' Gra (: jek övr.), meessmvr 'midsommar' Gra (: -e- allm.), 
övebt n. 'ovett' ToGu (:-e- allm.), spcelo 'speck' ATuGraNbSb 
(: -e- ViTuGuSällulleGryLu—Ma), (mörkucl)strc'ek n. No (: -e-
ESväATulluHeFo), 5ce/ n. 'väg- o. vävskäl' HeNo, vipgfctl• Tu 
(:-e-, -e- allm.), scen 'sedan' FToGuNo (: se, s&ce allm., sen By); 

i typen I + a: beeta m. 'djupaste delen av fästhugg i knut- 

Levander I s. 135, 136, 138, 139. 
2  Nuvarande former återfinnas nedan. 
3  Fsv. sin: warpir sin slaghin Dalalagen PgB 5: 1 s. 61. Jfr 

Hesselman, 1 och Y s. 68. 
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stock' Sk, blek 0-ra, Leda 'lös träbit att skarva stock med. 1. 
sätta igen häl med' Lu (: e ‘, e 'tand på knutstock' E), beeta f. 
'fästhugg i knutstock' Tu (: Uta f. 'urhuggning i knutstock' 
Vi), heta m. 'brödbit' ViSk, f. A (: båta ESväHeByFo, -e- Nb), 
lnet-f v. 'bryta i bröd' FViAToTuSäSkHuGarpGraNb, F 
ViGuLuNbSb (: bet-i ESvänleByGryNb, -e- Sb), leeta 'bry sig 
om, förmå' Fila (:-e- allm.), mces-inticn, v. 'slicka sig om mun-
nen efter något, vilja ha något' Hu (: -e- HulleGarpByFo, 94,sce 
pres. FATu), peelcerce i etc. m. 'pelare' SuFViATuSäSkGraNb, 
p&larce Hu (:-e- E, -e- HeFo), spefna m. 'spene' SuViAToTu 
GuSiGryGraNbSb, spiena SäSkHeGry (: spena Fo), sila  m. 
'sele' Tu, -n Gra (: -e- ESväTuGryLu, -e- SäSkHuHeFo), /Åta 
'veta' Sk (: -e-, -e- allm.); 

i typen I+ u: (i)jcs,,ensin 'igenom' FToTuGu, ~lom ViSäSk, 
(i)Yensm SiSäSk, genom HuHe (: (i)Onsni LuNbSb), leediu 'ledig' 
Tu (: ledin, ledig allm.); 

i typen + ja: feelp m. 'linknippa, sedan knoppen repats' 
AToTuGuSäSkHeGraVb, -e, Fo (: -e- ATollulleSb, ESvä, 
SuViBy), vezrke4ja 2  f. 'vårull' ile; 

i typen I + 1, n, r: leenina 'lämna' allm. (utom -e- HuHeBy 
FoGra), reemna 'rämna' allm. (utom -e- EAHedoms.ByFoGra); 

i långstayiga ord: skrceft f. 'skrift, nattvard' Gra, skreeftdsa 
f. 'husförhör' Nb, dreekv n. 'dricka' Gra, -a NbSb, Neka 'flicka' 
ä. Su, vekt m. 'vikt' Nb, meeDilsmcbsa 'Mikaelimässan' Gra, 
s4vcer n. 'silver', seelpi n. 'silke' TuGra (: -e-, -i- övr.). 

DB-materialet kastar ljus över utvecklingen av kort i. Den 
vanliga uppfattningen är, att y. fsv. kort i uti ovanstående 
typer övergått till e-ljud, "varav sedan någon gång under 
vissa förhållanden blivit ä-ljud" (A. Noreen).8  H. Geijer 
åter framhåller i sin uppsats "Öppna och slutna vokaler", 
att utvecklingen till 4-, ce-ljud, bekk (med öppet e), bäkk 
o. s. v., innebär en öppning av kort i, men att den syd- 

1  Dalin. pftr Älvd. 
2  Av lydja, som tidigt delabialiserats, jfr Yttre Sdm. licip, lqdp, 

Inre Sdm. laje m. (Hesselman, I och Y s. 121). 
Vårt Språk III s. 173. Likaså ännu Lindroth, Ölands folkmål 

§ 7 s. 49. 
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ligare typen bek med slutet e är att betrakta soul en nova-
tion i förhållande därti11.1  Den Olika kvaliteten samman-
hänger med den olika kvantitetsutvecklingen. I Upprand, 
som bevarar kort vokal, har i öppnats till a-ljud, i Götaland, 
som förlänger vokalen, har detta slutits till e-ljud. I full 
överensstämmelse därmed har nedre dalmål e-ljud i enstaviga 
ord, som tidigt vokalförlängts, men ä-ljud i tvåstaviga ord, 
som längre bevarat kortstavigheten. I DB gjorde sig båda 
tendenserna gällande. De delar av DB, som bevarade kort vokal 
i ord med I, deltogo i den uppländska öppningen till a-ljud, 
vilket i DB utvecklats till ä-ljud, t. ex. späll, bätta. De delar, 
som tidigt förlängde vokalen, deltögo i den götiska slutningen 
till e-ljud, t. ex. spel, beta. Då de båda områdena utan skarpa 
gränser övergå i varandra, inträdde blandformer. Man erhöll 
både ord med kort e ock ord med långt ä. Med riksspråkets 
tilljälp ha e-formerna trängt fram alltmer ock helt segrat i 
nuvarande yngre språk. 

7) Äldre i övergår i dalmål till o-ljud i vissa kortstaviga 
ord, i största utsträckning (frf. ä, s, t, 1, r) i Älvd. Våmh. 
ock Mora, i enstaka fall (särsk. frf. g, k, m, p, v + a) i Rättv. 
Leks. Ga. ock Bju.2  

Även i DB förekommer o-ljud i vissa ord: 
bågns m. 'båge' ESvä, SuAHu, beska Fo (: båga, -v, -ce 

övr.); 
/.4ga f. o. v. 'låga' Hu (: liga, -v, -ce övr.); 
smögna 4  v. 'magra, minska (om t. ex. svullnad), bli smalt 

(om garn)' GarpByGrySb, småle« ATu (: smiaenv ESvä, 
smidena GuSäSkNb, snarra lie); 

om 5  konj. 'om' F (: 8M, OM allm.); 
skromt adj. n. 'ej massivt, dåligt (om sak)' Sb. Betydelsen tyder 

på att ordet är identiskt med no. adj. skrum 'lös, porös', som 
föreligger i DB i sms. skrimi's m. 'skrovlig is' By. Ordet 

A. a. s. 160. 2  Levander I s. 156, 160. 
3  Dalm. 136ga Bingsjö, böga Bju. (Levander I s. 67 o. 160). 

Jfr boinna Leks., bon(u)na Rättv. Bjn. Dju. (Levander I 
s. 162). 

5  Dalm. omm Rättv. Leks. Dju. (Levander 1 s. 288). 
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har även betydelsen 'ensligt, kusligt' ock har tydligen samman-
fallit med skråmt (se ovan s. 32). Detta sammanfall förklarar 
vokalismen iskr8mt 'hemskt, spöklikt' By, skr8mt TuSb, skrovitBy. 

for 1  f. 'fåra' SbMa (: for Fo, fr övr.); 
Nta, -v v. 'flotta (timmer)' Falu doms. SkHeGraNbAla, 

firbta Hu (: fkita, -v, firita, -o-, ESvalledoms.FohdNb —Ma) 
motsvarar dalm. f1r6tä 2  Älvd. Våmhus Mora. Avledningar 
härtill äro substantiven Nkerce etc. m. 'flottningskarl', tkåtarce 
jämte fkitarce o. s. v. ock fkötmg f. 'flottning', fkötmg jämte 
fkitnig o. s. v. med samma fördelning av o- ock 8-former samt 
vokallängd ock vokalkorthet som i värbet. 

Hit hör även Ni n. 'timmerflotte' SuToTuGu, fot Hu. 
Man kunde vara frestad att sammanställa det med dalmålets 
firat OvSi Rättv.3, motsvarande Pränt esVd av flaut (se inom. 11). 
Mot en sådan sammanställning talar dock, att ordet i Husby 
har förlängd konsonant i likhet med andra kortstaviga av 
samma typ, att dalmålsordet är ett på andra avljudsstadiet 
bildat fem., men DB-ordet ett neutr., som mäst bildas på 
tredje avljudsstadiet 4, ock att orden ha olika betydelse: i dal-
mål 'hopslagen flotte använd vid fiske o. d.', i DB 'det medelst 
bommar sammanhållna timret, som skall flottas', således en 
med värbet associerad flottningstärm. Samma ord ingår i 
fkötle' f. 'flottled' E (: fht- ENoGraSb, frid- SkHeNo, Fo). 
Som synes förekommer o-ljud endast i ord, som åsyfta tim-
merflottningen. I övriga ord med stammen alt har DB 8- 
eller ö-ljud: fir8t, /ht, -o-, -e- n. 'flott', sms. fHt-, firi9tbrö 
f. 'flottbro' allm., frifta, fa, m. '4-5 till provisorisk 
farkost hopfästade stockar, båt- eller klappbrygga, timmertavla 
(till husvägg), brygga för timmerspel, av bom sammanhållet 
flottningstimmer' allm. I vissa trakter med dubbelformer 
(ESväSva) förefaller det, som om o-formerna vore yngre än 
8-formerna. Allt tyder på att o-formerna äro yrkestärmer, 

1  Dalm. för Ore Orsa (Levander I s. 281). 
2  Levander I s. 289. 
3  Levander I s, 204. 
4  Torp, Gamalnorsk ordavleiding s. xxxi. 
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som möjligen spritts genom flottningsarbetare från övre Da-
larna.' 

spröta m. 'smalt träd, torrt, krokigt träd, hård gren, upp-
stående stör, rot o. d., smal ock mager människa' FATuGuSä 
NoByGra—Sb. Ordet saknas i övre dalmål, men är säkerligen 
en äldre form av sprita med samma bet. ViSäSkHuHeNoSb, 
motsvarande fsv. spruti, sproti m. 'telning, tunn käpp', no. 
sprote m.2  

Hit hör sannolikt också sprot p. 'spröt' ToTu. Ljudlagsenligt 
skulle det kunna motsvara no. spraut (se mom. 11), men detta 
är fem. Det är därför troligare, att sprot är samma ord som 
DB-målets sprst n. GuHu, spi'« Fo, fsv. sprot n., no. sprot n. 
'liten stang'. 

öva 3  adv. 'upptill', sms. övacbtsr 'norrifrån', övsm 'ovanför' 
ESvä (: giva övr.). 

0-ljudet i dessa ord har tydligen utvecklats direkt ur ett 
länge bevarat europeiskt u-ljud. Därför tala förhållandena i 
dalmålet 4  liksom den jämförliga mera konsekvent genomförda 
utvecklingen i ()Kalix, ÖLuleå m. fl. norrbottniska mål.5  Ännu 
förekommer inom DB ett u-ljud med starkt framträdande 
0-färg (se kap. IV ii). 1 nutida DB-mål undanträngas o-for-
merna av a: böga av båga o. s. v. Detta innebär ej en ljud-
lagsenlig öppning av o till 8, utan ett utbytande av gammalt 
uttal mot nytt, som inkommit från trakter, där 11 öppnats till 
a-ljud. 

8) DB har "östnordiskt" ö i bo, ko o. d. ord, som i regel ha 
"västnordiskt" ö. i dalmålet. Några ord finnas, som tyda på 
att även DB förr haft 

biafirv v. 'flytta med hela bohaget, fara till fäbodarna' E, 
bittfe;ct SiSäSk, Uttra TuGarpBy (: böfra By, Västm.: Nor- 

1  Den första flottningen i Dalälvens lopp genom DB skedde år 
1863 ock utfördes av arbetare från Norge, Värmland ock övre Da-
larna, vilka följde timret utefter älven. 

Angående parallella bildningar på svagt avljudsstadium se 
Hellquist, Ordbildning s. xvir. 

3  Dalm. öva, öva Rättv. Leks. (Levander. I s. 160). 
4  Levander 1 s. 160 o. 288. 5  C. Pihl, ()Kalix s. 186-187. 
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berg), sms. biafelonslets 'flyttlass' Så, blitfo,s(ike 'flyttsaker' Nb 
(:bee,sbiala 'vetelimpa, som tjänstfolket fick vid flyttningen 
ur tjänsten' By). Första ledet är icke böd — ss. A. Noreen 
antager .1  — utan bö. Älvd. bidijöra 'flytta med hushållet' 2  
skulle eljest bevarat ä, jfr fvn. bilfoersla f. 'flytning med sin 
husholdning'. Folketymologiskt associeras dock ordet numera 
med 'fäbod', ehuru även den ursprungliga betydelsen kvar-
lever. 

Äldre har även bevarats i fc_seinitn ä. E, ffibtilan ä. Svä 
(:y. -o- liksom alltid simplex bo 'bod' allm.).3  

Adj. 'stor' heter stör i Öd, men stör i det i allm. yngre 
Vd ock DB. Förr har även DB haft stur Falun 1730, Tuna 
1733. 

9) Delabialisering av y till i (se ovan s. 27) förekommer i 
nutida DB i några byar i Tuna, som gränsa mot Gagnef—
Mockfjärd. I byarna Matsknuts ock Järpbo ha antecknats: 
jifre bynamn 'Gylle', rig 'rygg', stityt 'stycke', f,sikhg 'kyck-
ling', m 'ny', i Matsknuts dessutom dlik 'dryck', imsa 'ömsa', 
nts 'nyss', sist e 'syster', tilsa 'tycka', tisklan 'Tyskland', /ittrik, 
'uttryck', bestir 'bestyr', bita 'byta', bhg 'blyg', kostim 'kostym', 
ngpa 'nypa'. I Duvnäs förekommer i endast i några ord, som 
saknas i riksspråket, en omständighet som illustrerar, hur 
återinförandet av y i förut delabialiserade områden tillgått, 
t. ex. ie7c-sce 'ömka sig' (: byk-se övr.), fp* 'kyls, släp, följe, 
patrask', j:pils/Act 'besvärligt' (: iffisuct övr.), irmvt adj. 'lätt 
igenkännlig', skrgp adj. 'dålig, tunn, odryg' (: skryp övr.). . 

I övriga DB förekommer delabialisering endast i enstaka 
dialektala ord, särskilt om följande stavelse innehåller i även-
so ni i trycksvag ställt:line 

med äldre y: dimhg m. 'träplugg som hopfäster stockar (vid 
bygge) 1. stavar (i ett ämbar)' FTullulleLuSb (: dprithg By 
NbSb), climek m. 'dymling' Gra, sms. dimskpinn m. ds Svä 
(: dply4.- E), dimka, dimok-hOp 1.7-. 'sätta ihop stockar medelst 

1  Ordlista över Dalmålet s. 22. 2  Levander I s. 182. 
8  Samma motsättning finnes även i NeSi, se Levander I s. 183. 
4  Jfr förhållandet i fsv. enligt A. Noreen, Altsehw. Gr. § 101 

s. 93. 
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dymling' FGra (: db)p,N2 E), &man' m. bf. 'dymmelveckan, dym-
melonsdagen' NoMa, sms. dima?,önsdan Sb (: dbmcekvikta Gu, 
cgmbgsvikut Tu), /im/ m. A (: -y- SuFHuSb), mittv 
v. 'ro baklänges' ESvä (: mbnda FSkHuBy), Mita adj. 'näpen, 
vacker' Nb (:-y- allm.), tintYrzg 3  m. 'Vanttumme' TuSiSäSkHu 
HeGarpFo (:-y- ByLuNb); 

i senare sammansättningsled har i' övergått till i uti vq9pin 
adj. 'vidlyftig' FGuSkNoNbSb, -en By (: lyftin ViToTuSäSk 
HuHeNb), ganince 4  O. 'åmynning' ToGuSäSkHeGraNbSb (: -y-
SvaSb), dessutom i ortnamn: keetila 'Kårtylla' To, niszta Niss: 
hyttan' Sä, fil/4kt 'Finnhyttan' Garp m. fl. 

I senare sammansättningsled förekommer i-ljud även i ett 
par ord med äldre grindstirce n. 'person som ej ser sig för' 
By, bkivstirce NbSb (: bkinstrce FViTuNo), sralmi/ 8  in. 'snö-
boll' SkHu (: snknV 'liten snöhög' By), siibmi/ces v. 'kasta snö på 
varann' Sk, -milces Hu.; likaså med y av oy: rmila f. 'ormödla' 
NoByGry, brint/st NbSb, irmi/v Gra (: ienVa Tu, se nedan s. 47): 

10) Delabialisering av ö till e (se ovan s. 28) kvarlever i 
snbpa, -v v. 'kastrera' HeByGraNbSb (: FSkHu). Så även i 
Västmanland (KilaFlä.SkbgLjbg), Uppland (Fjärdhundra)8  samt 
Södermanland (snepä).7  Redan i fsv. förekommer snepa i Häl-
singelagen (jämte heghrae 'högre'), i Vm1 ock i Södermanna-
lagen (B)8, vidare i två handskr. av KrLL, Cod. 'Holm. B 23, av 
Beckman lokaliserad till Stockholm 9, ock Cod. Holm. B 24 (snä-
per), av Neuman lokaliserad till Västerås." Att med Hultman" 
efter A. Noreen ansätta särskild utgångsform för fsv. snepa 
är ju onödigt, då e-formerna härröra just från trakter, där 
delabialisering ännu kan förekomma. 

Delabialisering i senare. sammansättningsled har biafera 
'flytta' SiSäSk (: bialorv E). 

1  Ä.nsv. Dymmeln 1691. 
SV. dial. mynda Upl., mynna Västm., minna Bäls. (Rietz s. 450), 

3  A. nsv. tymling. 4  Fsv. ftmynne n. 
5  Fsv. mil, fvn. ml1 m. 'klot, kula'. 6  Isaacsson s. 95. 
7  Ericsson i Bidrag till Söderm. kulturhistoria IV s. 49. 
8  Kock, Svensk Ljudhistoria II s. 276. 
9  Beckman, Studier s. 135. Vokalbalansen a:å s. 60. 

11  Hälsingelagen s. 102. 
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Ett annat exempel på delabialisering är trädnamnet 'lönn', 
som heter len f. SvaToTuGuSäSkHuLu, länn Tu (C. Säve) 1  
(: lon, -o-, -o- IrToTuFohdGraNbSb, -8- ViTu.'SkHeNoNbSb, 
lsn E). I NeSi heter det len Bju.Ä1, /cpn Dju.Leks. Liknande 
former förekomma även i Hälsingland (lenn Delsbo), i Gästrik-
land (lan Hille)2  ock i estsv. (ken f. Runö, län n. Dagö, länitrce 
Rågö, länitrce Nuckö, Odensholm). Däremot har ordet ö-ljud i 
Upl., Sdm., Nke, Vg.3, Hal1.4  Enligt Hesselman har ordet 
"kanske folketymologiska associationer med adj. len".' Men för-
utsättningen för sådan association är, att ordet delabialiserats. 
Det är också endast i delabialiseringsområden, som ordet har e-, 
ä-ljud. Den geografiska fördelningen av e ock ä tyder på att 
redan hlnr blivit *lin, som sedan givit e- eller ä-ljud alltefter 
regeln i resp. trakter. Jfr dalmål, där 01> djil 'göl' ()Mora, 
djök ÖVd, k15-hr> kkiv 'klövjebörda' Orsa, kköv ÖVd.3  

Delabialisering av ö till ä sker i ÖVd, i vissa fall även i Orsa, 
ö. Mora ock i enstaka ord i nedre dalmål.6  Även i DB förekomma 
enstaka exempel på delabialisering till ä-ljud, huvudsakligen 
några sammansatta ord med ö av y eller urspr. ix frf. k ock r: 

bee,sbiala7  m. 'boförsbulle' By; 
fe.e./eit f. 'förlåt vid väggfast säng' No (: Met/ BySb; Mat 

SkGry); 
mismce(r) n. 'messmör' SuTu (byn Svärdsjö) (: mism8r allm.); 
*tbiektg m. 'utbörding, mördat oäkta barn' E (: isatbPing allm.); 
(Mutr f. pl. 'degräster, överloppsbitar av tyg, läder o. d.' 

ToNb (: edka ToGu, Oka Hu, mäst i pl. elfikutrViTuNoSb, 
-0-, .A.ViTuSäSkHeNb, jfr dalm. äv-stjYr8 'avskuret stycke' 
Älvd., b-stjörder 'avskurna bitar' Soll., åv-Sfilear Ga. Nås. Samma 
ord är dtfctht f. 'avkrok' i uttr. bo  borti etfcek ATuNb, -a-
Sk, diM•tance ToGuNoGry (: 5ut 'avkrok' Gra). Ordet har 
sålunda kluvit sig i två med den delabialiserade formen bäst 
bevarad i den sällsyntare bet. 'avkrok'. 

1  Hesselman, I och Y s. 45. 2  ULMA acc. 481: 66. 
3  Enl. meddel. av J. Götlind. Wigforss s. 57. 
5  Levander I s. 190 ock s. 303 not 9. 
6  Levander I s. 194, 202 ock 306 not 43. 
7 Jfr dalm. by"fcer Mora, buifcer s. Ve., som av Levander förkla-

rats annorlunda (s. 311 not 7), men även kan vara delabialisering. 
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Sällsyntare är delabialisering framför n. Exempel därpå äro 
sannolikt de i sydöstra DB vanliga ortnamnen på -bänning, 
t. ex. Halvarsbenning (: halwardzböning 1462 DD 116), Aspbenning 
(: Asböning 1545 DD 601). Hit hör troligen även steenla v. 
'stöna, andas tungt' HeByFo, ä. nsv. stäner Stjernhjelm, 
stäniade Swart, stänte Petrejus, från resp. DB, Västm.. ock 
Uppl., sv. dial. stänja Uppl. Sdm., stäna Gotl. (Rietz s. 691), 
där exempel på delabialisering kunna förekomma liksom i DB. 

11) Fsv. au motsvaras i större delen av OvSi av o-ljud, så 
även sporadiskt i övriga delar av dalmålet (utom ÖVd, där 
dift. bevaras).' Följande relikter tyda på att företeelsen förr 
sträckt sig till DB: 

dov subst. 'döv' A (: dov allm.); 
fköga v. 'grovtälja, hugga av stock på 2 1. 4 sidor' Hu 
firkga SuFViAToTuSiSkGraNbSb). Dalmålets former visa, att 

utgångsformen är *flauga : föga Älvd. Mora, Venjan, Riga Våm-
hus, firöga Boda Bingsjö Rättv. Bju., -a Leks. Härtill hör sms. 

m. 'flöjhyvel' Hu (: fre 2  n. 'märke i träd' Nb, 
fkkgrtin(d) f. 'rand i träd, då barken flöjes av' Nb, fkkgspna 
f. 'flöjspåna' Sb). 

Hit höra en mängd bildningar på stammen frau& fvn. fraub 
n. 'fraade, skum', no. fraud f. 'skum, fraade, fedme, frodig-
het, gjodsel', ÖVd froy n. 'fradga', ÖKalix frcpor 'fradga, 
skum', frcetttok etc.3, N. Kalix frceyr 'fradga'.4  I DB ha hit-
hörande ord bet. '1) frodig växt, 2) fradga, 3) uppösthet (om 
bröd o. d.)': 

fro-5  i sms. med bet. 'med riklig bladväxt men lös kärna', t. ex. 
-utpe f. Sb, m. Hu, -gron f. SkHuBySb, -skQg HeNoGarp, 
-tal, -tv/ m. allm., -teni Sk, -tetnzg GuNo, -tre Sb, -vcekst 
adj. Sk, -vcekstut adj. HuBy, vidare frön 6 f. 'fradga, skum' EGra, 
fröces v.7  'växa frodigt' To, -as Hu, frödes ViTuGuSkNbSb, 

i Levander I s. 204. 2  Jfr fvn. flaug f. 'flyven, flugt'. 
3  C. Pihl, ÖKalix s. 273. H. Rutberg, NKalix s. 94. 

Dalm. fr() the.y, frd tel etc. Älvd. 
6  Dalm. fra f. 'fradga' Älvd. (Åsen, Blyberg), frdda 'fradga (på 

vört)' Mora (Bonäs), fröda f. 'skum' Vänjan, fröda 'skum' Orsa. 
7  Dalm. öa v. 'fradga' Älvd., frids pret. 'frodades' Ore. 
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-as Ho, fröna adj, 'frodig (om gräs, tall), uppöst (om bulle)' 
HuNoSb, tråda& FViToTuEeByNbSb; 

med g-avledning: frog n. 'växt utan kärna' By, fråga' m. 
'fradga, skum (t. ex. på häst)' SuViFToTuSiGuSäSkNoNbSb f. 
ESväBy, fråga v. 'fradga sig' Sva; 

med sk-avledning: frosk n. 'löst trä i frodväxt tall' Nb, 
trösk-42-86e v. 'pösa upp (om bröd, pannkaka 1. d.)' Nb, tröskat 
adj. '1) porös (om ved), 2) uppöst (om bröd o. d.)' Nb; 

måka v. 'äta sovel utan bröd' Nb, mok-f-sce 'äta vårdslöst' 
Vi (: mökv a edn Svä, FSb, -8- By, mo(r-f-sce Svällu, -o- Gra, 
-4-  BY); 

sköta, 424  m. 1) 'stapel, upplag av virke 1. säd', 2) 'av bräder 
hopslagen lucka,, plankbana varpå skottkärror skjutas', 3) 'golv-
yta av golvets längd o. så stor bredd som man når att skura. 
på ett tag', 4) 'skulle i tröskladan' EFSkHeByGryVb, sköta f. 
i bet. 2 ock 3 FTuFo (: rotn m. 'skarv' E, 'rolängd på hässja' E 
Gra, j'itce 'golvlängd' Sb), skött? v. 'lägga upp (plank) i stapel' 
E, -a By; 

sno 5  adj. 'bar, naken' TuHu, sno ånsaly 'alldeles ensam' Vi 
To, sno nökat Tu, sno &lan He (:sms. hetrsno 'korthårig' Sä, 
snMara Sb, sni3harut Sk), sno t adj. n. 'knappt' FSä (: snot 
EToSi), snot 'korthårigt (om skinn)' E, i sms. tittsnot 'tomt, 
utplockat' ViSäSkSb, snöt adj. n. 'knappt' SiNoLuNbSb, snålat 
Nb, sms. snöten i uttr. 'stå i snoten = spritt naken' (i bara 
skjortan' Vi) E, •snöten FViTuSk; snn6  m. bf. 'den onde' 
SuFViTuGuSäSkNoGraNbSb; 

spröta f. 'topp, pinne' Nb skulle kunna vara en motsvarighet 
till no. sprauta f. 'den vandrette pinde i fwlde, rund spile i 

1  Dalm. fr() åug Älvd. '1) bördig, 2) som fradgar, 3) uppblåst (om 
bröd)', frådtugcer a. pl. 'rikt givande (om potatis)' Mora. 

2  Dalm. tröga Mora (Östnor), fråga Bju. 
3  No. maula 'tygge, gumle, 93 te noget uten sur, dalm. mäulra 

'äta enbart' ÖVd, mölra, Rättv. Mal. (Levander I s. 204-206). 
4  No. skaute m. 'utfylding, lappende 
5  Fvn. snauär '1) bar, ubesmykket, 2) blottet for noget', no. 

snaud 'bar, blottet, naken, knap'. 
6  Sv. dial. snöuen 'Hin onde' Vbott. (Rietz s. 640), östsv. tan 

snöud ds (Vendell s. 901). 
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grind', sv. dial. spruta f. 'kvist, skott' Gotl., spröta f. ög.1, 
men kan även vara det svaga mask. spröta (se ovan s. 39), 
som övergått till fem. 

Hit hör även ortnamnet Ornäs av fvn. aurr 'grus, med sten 
hlandet sand'.3  

Diftongen oy motsvaras i OvSi av ä-ljud, som i enstaka 
ord förekommer även i övriga delar av dalmålet (utom i ÖVd, 
där diftongen bevaras som äj).3  Även DB har ä i några få 
reliktord av detta slag: 

iteeksin v. 'idissla' ES vä, SvaSu. I OvSi heter ordet 
Ttasta < *iä- lisysta (jfr gotl. tåista 'idissla') enl. Bugge 4  
< *lisyslta, iterativ bildning till *psysla. Detta föreligger i dalm. 
4 -041a Tra., itjäilla Al, -a Ga.NåsMal., bildat på fvn. Poyja 
'smälta'. DB-formen (= ä. nsv. itexla(nde) Leyonstedt) utgår 
liksom Vd-formen från *i.15-poysla, men har troligen folketymo-
logiskt anslutit sig till &bl in. 'oxeltand' Sva; 

ree/a f. 'röding' Tu liksom dalm. reella?' f. pl. Bju. av *mäla, 
diminutivbildning till fvn. reyär m., no. royder f.; 

Uno m. 'tinning' Sb "genom folketymologisk omdaning upp-
kommen kortform" av timesce n. bf. TuReGra, -s- Sk, timelse 
No, 14ncelscen m. bf. By, ombildat efter mask. på -else, liksom 
dalmålets timåsaå Älvd., tenn-ä,sa, -ä Rättv. Leks. Ga., sv. dial. 
tänka Ångra., tiinglsa n:a Upl. av tunn- *hoyse5; 

iemken, -m 6  adj. 1) 'som ser klen ut (om folk)', 2) 'utan 
smak (om mat)' ESväE (: kmbn 'som .ser klen ut' ViSk). 

Äldre if ock oy uppträda sporadiskt som y, särskilt i 
närheten av g, ij, k samt i uddljud, d. v. s. under liknande 
förutsättningar som i av äldre ej. 

1  Rietz s. 661. 
2  P. Envall, Ornäs. En namnförklaring och en språkhistorisk lag 

(Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1923 s. 97). 
3  Levander I s. 210-211. 
4  Hos Noreen, Ordlista över dalmålet s. 88. 
5  T. Bucht, Några ordförklaringar, Språkvet. Sällsk. förh. 1925 

—27 s. 20. 
6  Sv. dial. ömliger el. ömli 'eländig, usel, ömklig, dålig, klen' Nke 

Og. Vg. Värml. m. fl. (Rietz s. 853), öjmirejn Jämtl. (H. Geijer), dalm. 
kniren Ore, ämmiria 'svag, spenslig' Bju. Dju. (Levander 1 s. 211). 
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Hela DB har y-ljud i sammå ord som rspr.: dge(cOn n. 
'dygn', rpkta v., peka 2, pek-ue v. 'klaga', bekkm 3, pylpdtn, 
-en adj. 'ynklig, ömkansvärd' allm. 

Hit hör även yr adj., 'ra v., ij.Zla, gala f. bf. 'yrsel' allm., 
motsv. fvn. ärr, fsv. no. or, sydsv. dial. ör (Sk. Hall. Boh. 
Blek. Kalm. Ög. Vg.)4, dalm. ör Malung.ö Den uppsvenska 
formen har upptagits av rspr., en naturligare förklaring än 
att med Hellquist fatta yr "som en avljudsform" till ör, efter-
som yr finnes just i de trakter, som ha övergång av ö till y. 
Dalmålets former på y, t. ex. ejra 'yra' Sca% ha troligen tidigt 
inkommit från DB ock rspr. Det no. yr 'vild (om hest), brun-
stig (om ku)', som av Hellquist sammanställes med sv. yr, 
förekommer endast i Österdalen ock Smaalen.ene, d. v. s. 
gränsområdet mot Sverige, ock har sannolikt inträngt därifrån. 

Hela DB har y-ljud även i prefixet yr-, fvn. no. sv. dial. 
östsv. or- i privativ betydelse7: Preit ii. 'krubbvrak, hö som 
hästarna ej äta upp' Vi, ifred Gu, prckt n. ds ToTuSäSkHe 
NoByLuNbSb, #rce n. NbSb, motsv. dalm. yratad Älvd., 
b'cit Orsa 8, Prete. n. Äppelbo, Prcet n. Bju. Floda. Jfr yräte 
n. Smål. (Västbo).9  I andra dialekter förekommer växelfor-
men or-, ur-: or- 1. urä,te Vg. Hall. Skåne 10  eller o- i samma 
betydelse: o- 1. ludda sö. oäde Hall." Senare sms- 
leden är i ViGu åt = fvn. åt 'ätande, mat', jfr no. dial. uaat 
(Ross), eljest i allm. lite, jfr fvn. åtete 'vad som är oätligt' ", 
trol. även i DB, där stamvokalen i så fall förkortats i sms. 
ock ändelsevokalen fattats som best. artikel ock avlägsnats. 
Samma prefix kan även liksom i fvn. och no. ha förstär- 

Fvn. crågn, rata. 
2  Av oymka, k-avledning till fvn. eyma. 
3  Samma ord med k-bortfall i trekonsonantism är ptth adj. n. 

'ömkansvärt' Gra. 
Rietz s. 853. 5  Levander I s. 202. 

6  Levander I s. 198. 
7  lixgstad-Torp s. 547, Torp s. 884, Rietz s. 853, Vendell s. 

1156. 
Boäthius s. M. Rietz s. 836. 

19  Rietz s. 490. 11  Wigforss s. 153. 
19  Se Ekwall, Suffixet ja. Upps. univ. årsskrift 1904. 
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kande eller intensiv betydelse. Så är fallet i pilsiend 1  adj. 
'lätt igenkännlig' ESväVi, .1-9n1 I2t ds ViToTu. 

Exempel på övergången oy till y i uddljud är troligen även 
årmYa f. 'ormödla' Tu, fvn. eyala, fsv. øla, ydhla, vars y 
enklast förklaras på detta sätt.2  

I gränsområdet mot Hälsingland förekomma talrika exempel 
med y, medan övriga DB har ö i samma ord: 

bpstv 3  v. 'bråka, hålla på med svårt arbete' ESvä (: bbsta 
Tu, bDsta SäSkGarpByNbSb, Nista No);• 

0_228n 4  f. 'så mycket som ryms i en hand' ('i båda händerna' 
E) E (: Ovsn E, ykott Nb, jkven m. 'knäppnäve mjöl' By, Idpv-
Opcen f. Vi); 

Mka2  v. 'förfrysa' F (4,0- SäSb, Askk-sce SkHe, Åska By 
med -r- gm felaktig nybildning till pret. /9,54, sup. fot, om-
fyok-sceg Hu), AM 'förkyld' Falu norra tlag ToTu (: f8hs@ci, 

GuHedoms.Vb), JM-seitr Svä (:Jr TuSkHe). Rikssprå-
ket har således upptagit motsvarande ord ur någon dialekt 
med övergång av å till y, t. ex. uppländskan.6  

tpenv v. 'töja sig' E (: tårta allm. av tugna liksom bira 
av bugna. Enviksformen kommer troligen ur *toygna med an-
slutning till Uggla.); 

g.,•b•Gt, -v f. 'ögla' Falu n:a tlag ToTuMa (: ifea, kgka, irgka 
allm., alt. även där y-former finnas); 

perm v. 'ögna, bli varse' ESvä (: Dra SkHuHeBy), benheir 
n. 'ögonhår' E, ke(n)lgacut 'ögonlock' ESvä, pen/ill Tu (: irycenligir 
su, cen- ViSkHulle), möjligen av fvn. augna- eller — då säkra 
exempel på au > y eljest saknas — av en genitiv *faygna-. 

Andra exempel förekomma särskilt på gränsen mot Västra.: 
glect v. 'glöda' Sb (:gko 'glöd' allm. även Sb); 

i Jfr örlannas 'tycka sig vilja känna, tykänna' Smål. (Rietz s. 
853), där ör- dock har privativ betydelse. 

2  Jfr Kock, Svensk Ljudhistoria II s. 33. 
3  Fvn. beysta 'slaa, banko'. 
4  Motsv. OVS1 gripna av goypna (Levander I s. 316), Häls. 

ygpan f. ''så mycket som man kan hålla mellan fingrarna ock tum-
men' Alfta. 

5  Fsv. killa 'göra kall'. 6  Annorlunda Hellquist s. 380. 
7  Motsvarar no. eygna. 
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yk m. 'hästkräk' (fvn. eykr) By; 
yrviks m. 'öronvax' (fvn. eyra-) By (: ifrvaks FIN; 
Wcknd adj. 'lätt igenkänlig' (fvn. auåkendr) Nb (: kt,sdtd 

ToTuSkNb Sb). 
14) H-bortfall (se ovan s. 29) förekommer i nutida DB en-

dast sporadiskt i vissa ord: 
åmpa-sr pret. 'hampa sig' NbSb (: hånjp-sce HuHe), åspn m. 

'haspe' ESvä, -a Tu (: hkpa allm.), /ek m. 'hink' GraNbSb 
(: higk allm.), östa f. 'hosta' TuGu (: hösta F'Hu). 

I trycksvag ställning — såväl proklitiskt som isynnerhet 
enklitiskt -- saknas h i pronom: vn 'han' ESvä, an SuFTo 
TuSiSkHuNo (: trst. hvn, hatt), o 'hon' ESväFViToSkHu (: trst. 
ho), ce 'det' SväViToSkHu (: trst. Kf), jälpvärbet a 'har' Tu 
(trst. ha). Så förklaras även h-bortfallet i ålsen, -cen 'vilken' allm. 

Vanligast är h-bortfall i postkonsonantisk ställning: 
årkbta 'Arkhyttan' ViSk o. a. namn på -hyttan, erkcisa 'Erik 

Hansson' E, förtasce n. bf. 'foderhuset' ByFo, Utlaka m. 'håll-
hake' He (: hålhåka ViGuSäSkHuHeBySb), /Mal n. 'hushåll' 
TuHuHeLu, mågo 'måttlighet' Så (: måghQv By), vigde pl. 
'vigheter' Su (: vighet Hu), Micem 'Vilhelm' ViToGuSäSk, vålekce 
m. 'valljon' By (: vålherce ByFoVb), ve)nc'eva f. 'missöde' ByFo 
(: vånhckva ToGuMa). Till h-bortfallet i dessa ord ha möjli-
gen bidragit särskilda omständigheter, dissimilatoriskt bortfall 
i ord, som börja med h, strävan efter uttalslättnad efter före-
gående k ock g. 

Ännu fler äro exemplen på hypersuecistiskt h-tillskott, ka-
rakteristiskt för ett mål, som en gång förlorat men sedan 
återinfört h. 

I uddljud har h tillagts i orden: 
halh 'adjö' allm. aj 4 Hu m. fl.), hårjfkl adj. 'andfådd' 

By (: årtfeki ByNb, åtbfeit Hu), hitm v. 'åka på stussen'•  Nb 
Sb (:a HeByNb), hårnsångcen) adj. 'ensam' ToTuGuSäSkBy 
Sb, hånsamcen Gu (: SuHuNo, en- HuHeBy), hina konj. 
>innan' ESvaSkLuMa (: ile), hQk n. 'okt Sb (: Qk ile), hka 
v. 'orka' allm., h8rv n. 'orv' AToTuGulleGraNb (: 8rv ESvä 
ViSäSkHeByGryNbSb), 4va-pa-scv pres. 'yves' Nb. 

1 senare sammansättningsled har h-tillskott skett i båkhia 
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'bakvatten' ByFo (: b4kiv E, -a AToTuGuSkHu), hAhånda f. 
bf. 'slåttern' A (: hkåncla A), /inhcb/v f. 'sädesärla' E (: linela 
Sva), pkbghcga f. ds. ToTuGu (: pkögela Si), r rethånda f. 
'skogsrå' SiGuGraLuSb, reghånd Ma (: retanda NoBy)i, tirhåka 
m. 'torr fura' A, -Maka Tu (: Unika SvaSuToGuGarpLuNb). 

Assimilation av kt till tt (se ovan s. 12 o. s. 30) före-
kommer i enstaka ord i äldre DB-mål: den adj. 'duktig' 
Gry, Min adj. 'riktig' ViSäSkHeNbSb. 

Nutida DB-mål har i regel tunnt 1 efter i ock y. En-
staka genuina dialektord bevara dock tjockt 1 från en tid, då 
DB hade tjockt 1 efter alla vokaler liksom ännu större delen 
av dalmålet 3: gnika v. 'gnälla (om hund)' AGu, itga m. 'rim-
frost', hikut(g) adj. 'rimfrostbeklädd' allm., sga m. 'sele' Vi 
(: sda, Ala allm., jfr sa Leks. Ga.), 5y??. n. 'hattbrätte', ja 
v. 'dölja' HuNoSb, jyrbårg adj. 'höljd (av kläder)' ToTuSiSk 
HuHeLu (men tunnt 1 i k/ m. 'rågskyl', fila v.' sätta upp säd 
i skylar' allm., nyare kulturlåneord), jkar n. 'vägskäl' Tu (: fel, 
5e. allm.), ev v. 'tjuta' ESvä, -a ToTuHuHeFoSb. 

in assimileras till nn i regel i OvSi ock i Malung—Tran-
strand samt sporadiskt även i övriga delar av dalmålet.3  Även 
i DB förekomma enstaka exempel: dcence adv. 'där', hc'ence adv. 
'här' allm. (fsv. luerna), vånda m. 'vardag' BySb, vånda LuNb, 
vc'enda ToGu, våndas 'vardags' Gry, -es GraMa, vhndvs E, -ces Su, 
vc'endces TuGuLuNb (liksom no. kvan-, kvenndag, sms. med ack. 
fsv. hwarn, fvn. huern), vdndra pron. 'vardera' HeNoerarpSb, 
vhndrv ESvä, -ce- FViToTuGuSäSkHuGra (jfr dalm. vann 'varje' 
Rättv., vann Dju., i DB ersatt av v(r) etc. allm.), vena v. 'börja 
vissna' allm. (av *virna, dalm. yfna Älvd., jfr agsax. weornian).4  

Sådana sammansatta ord, vilkas senare sammansättnings-
led utgöres av tvåstaviga kortstaviga eller vissa långstaviga ord 
med stark biton på andra stavelsen, akcentueras i dalmålet så, att 
huvudtonen faller på första leden -- som i riksspråket — men 
den starka bitonen icke såsom i riksspråket på andra ledens första 
stavelse utan på dess andra, t. ex. triissk-irada; 'trösklada' Orsa. 

i Se nedan s. 160. 2  Levander II s. 47. 
3  Levander II s. 78. 

A. Noreen, Ordlista över dalmålet s. 212. 
4 Envall. D alabergslagsmålet. 



50 ENVALL, DALABERGSLAGSMÅLET 

Detta är regel i Älvd., men spår finnas även i övriga dalmåls-
bygder.1  DB-målet har numera samma akcent i dylika ord 
som riksspråket. Men vissa synkoperade sammansättningar 
visa, att DB förr haft samma akcentuering. som dalmålet: 

bisufra v. 'flytta, fara till fäbodarna' ToTuGarpBy, båtra By 
blhfirt? E, biafera ToSiSäSk), .ökprån n. 'potatis' FViATo 

TuSk, 16?Pprien lie (: •pceron, -8n, -a, -tun SkFlulleGry), maft 
etc. m. 'matsäck, väska, att förvara matsäck i' SuViA Falu s:a 
tlag ile doms. (: måsek By, miascbk FoVb), uppkommet ur bf. 
md45.ceipn > mafin, den nu vanligaste formen, varav bildas obest. 
ma», måsm8r m. 'midsommar' NbSb (: måsirmcer etc. allm.), 
mbmkg, -V 2  f.. 'humla (Bombus)' GraLu, mbmk LuNb, mimka 
NoNbSbMa, ngdtce adv. 'något litet, ganska mycket' FAHe 
doms. Vb, mindra, nimdra pron. 'någondera' ESväSillulieVb, 
ngindra By (: nt;ndera Hu), öknut, ålsmus adj. 'obekant' allm., 
peka f. 'pannkaka' By (:paekåkut ViTuGry), rklji etc. n. 'rund-
stycke' ESväFVi (: nhistpbsy FHeSb), vindry pron. 'vardera' 
ESvä, -ce- ToTuGuSäSklluGra, -a- HeNoGarpSb (: viendera, 
Imindera Sb), vacer etc. n. vedlider' mäst ibf. vgrce FViA Falu s:a 
tlag He doms. Vb, vane GuNbSb (: vairce SvaSuNoByFoGry, 
paerce, -cerce SuFViSkFoSb), dga 4  m. 'omtanke, iver' allm. (utom 
ESvä), g8m, -om adj. 'ivrig, om sig, orolig' allm., k8.23a kspa 
f. 'ölsoppa' F, hpa FTo, ,spa ToTuGuSk (: ksutpa SuFViSä, 
ksiTa ViTuGuSäSkHeNbSb). 

19) Pen för dalmålet karakteristiska genitiven bildad på 
dativen 5  har även funnits i DB: Hönomees 'hans' förekommer 
i Tuna 1733, Hållarns uppges av Hof 6  (1772) för falumålet (jfr 
hannams Mockfjärd). Eljest heter det numera hans(b) öb. 

1  Levander I s. 58 o. 220. 
Dalm. möä-umba Våmhus (Rietz s. 456), östsv. mödhumblo 

Ny!. etc. (Vendell s. 609). Öb har midiltmba GuSkFoGry, mMtnza 
SväFViAToTuGuSäSkBy, mifNikma SuSä, mifizitma HeGarpBy, mp%-
/åma HuNo av mödhumla > möumla (med d- ock h-bortfall) > 
mölumma (metates). 

3  Fsv. okunnogher; sv. dial. okönnu Jämt!. Härj., okunnä 
Ångerm., ukunpug Häls. (Rietz s. 484). 

Fsv. iihugi, se ovan s. 31. 5  Levander I s. 11: 4. 
6  Dialectus vestrogotica s. 67. 
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Spår av den gamla genitiven är troligen den i Vb le- 
vande genitiven h8ns -o- 'hans' < hinoms under påvärkan 
av hans. 

De i DB-målet påvisade dalmålsdragen äga mycket olika 
utbredning inom dalmålsområdet. En del ha numera sin regel-
bundna motsvarighet endast i övre dalmålet. Sålunda äro 
övergångarna ö > i, ej > je, au> o, oy > ä samt dalmålsakcen-
tuering av sammansatta ord regel endast i OvSi; ä> o, dela-
bialisering av ö samt rn > nu förekomma även i ÖVd. Andra 
drag finnas även i NeSi ock NeVd, sålunda vokalbalansen 
a: å, e-brytning i större utsträckning, > o, y> i, h-bortfall, 
k efter i ock y ock genitiv bildad på dativen samt — huvud-
sakligen inom nedre dalmålet — ei > i ock > te. Redan på 
grund av detta geografiska läge kan man antaga, att de förra 
äro äldre än de senare, d. v. s. det var längre sedan de ljud-
förhållanden, som ha sin regelbundna motsvarighet i övre 
dalmål, voro allmänt rådande i DB än de, som ha motsvarig-
heter i nedre dalmålet. 

Genom att sammanställa dalmålsdragen i Dalalag, diplom 
ock äldre DB-mål ock se dem mot bakgrund av dalmålet kan 
man, om också blott dunkelt, skönja konturerna av DB-målets 
utveckling ock däri urskilja följande perioder: 

f o rndal ska perioden, språket före gruvindustriens be-
gynnelse, liknar nuvarande övre dalmålet. Åtskilliga dylika drag 
funnes kvar ännu på Dalalagens tid. Men redan då ha en 
mängd av de novationer, som utmärka nuvarande DB-mål, 
men icke övre dalmål, börjat inträda. 

med eltid a DB-mål, från gruvindustriens begynnelse till 
vasatiden, sådant vi känna det huvudsakligen genom Dala-
lagen ock diplom från 1300-, 1400- ock förra hälften av 1500-
talen, liknar nuvarande nedre dalmål. Äldre ljudförhållanden 
undanträngas så småningom av yngre, ock böjningssystemet 
förenklas. 

1 5 0 0- ock 1 6 0 0-talets språk moderniseras under in-
tryck av livligare förbindelse med yttervärlden genom deltagande 
i de talrika krigen, genom utveckling av driften vid Koppay- 
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berget, som då har sin storhetstid, ock genom 1600-talets 
kulturella reformarbete (landsvägsbyggande, ordnande av post-
förbindelse, upprättande av skolor m. m.). 

1700- ock 1800-talets språk företer — att dömma av 
bröllopsdikter ock andra äldre språkprov — i stort sett samma 
karakter som nuvarande äldre DB-mål. Mäst förändras ord-
förrådet genom gamla ords utdöende ock upptagande av nya 
ord från riksspråket. 

nutida DB-mål är sedan mitten av 1800-talet utsatt för 
en stark avslipning av dialektala drag till större likhet med 
riksspråket på grund av skolväsendet, den gamla allmoge-
kulturens upplösning ock den moderna industrikulturens fram-
trängande.' 

D. "Dalmålsdrag" utanför Dalarna. 

det föregående har visats, att relikter av ljudförhållanden, 
som nu utmärka de' genuina delarna av dalmålet, förefinnas 
inom DB, vittnesbörd om att ett språk, påminnande om nu-
varande övre dalmål, en gång talats i DB. Men dylika drag 
finnas även utanför landskapets gränser. 

I Hälsingland förekomma åtskilliga av dem med en regel-
bundenhet, som närmar sig förhållandena i vissa delar av 
OvSi, sålunda äldre ej> ö > diftong, delabialisering av y > i ock 

Det föregående visar, hur ytterst vanskligt det är att med 
nutida dialektmaterial lokalisera äldre handskrifter. Ty dialekterna 
ha förändrats lika väl som riksspråket, ock det hastigare ju liv-
ligare ett landskaps kulturella förbindelser varit. Endast genom 
en detaljerad kännedom om dialekten, ej minst dess "undantag", 
ock genom jämförelse med äldre lokaliserade skriftkällor kan man 
våga draga några säkra slutsatser. Ett karakteristiskt exempel på 
denna svårighet erbjuder försöket att lokalisera Cod. B 24 av ErLL. 
Genom jämförelse med nutida dialekter fann Neuman, att skrivaren 
vore att söka "i någon av socknarna ej långt söder om Siljan", 
men han uttalar även den tanken, "att språkgränserna under tider-
nas lopp hunnit växla rätt betydligt" (Vokalbalansen a : å. s. 50), ock 
av boktekniska skäl fann han, att handskriften borde förläggas till 
Västerås (a. a. s. 60). 
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ö > e, au> o.1  Vidare förekomma exempel på ö> i 2  ock i > 
(se nedan kap. VI B), ii> o framför g 3, ö > y.t 

Västmanland hade på Västmannalagens tid diftongering av 
ur äldre ej uppkommet ö, t. ex. bien 'ben', fem. pron. på -un ock 
andra av Levander påpekade dalmålsdrag.4  Därtill kan läggas 
exempel på y> i: skildogha3r KrB V, 3 s. 86 (: ODE skyldoghter), C 
siscane, -a ÄB VI, 4 s. 123 (:B systcane, -a); > y: fyrningar 
ÄB I, 3, s. 120 (:0 förningar), brypra bo ÄB X, 3 s. 128 (:CD 
bröka); möjligen au> o: nopoghan 'tvingad' KrB XVII s. 100 
(: CE nöpoghan), D loghadaghen KrB XXVI s. 110 (:B lögha 
daghen)5; h-tillskott: hmizta 'äldsta' ÄB X, 3 s. 128 (: CD Eelzsta); 
rs > ss: E fösta KrB XI, 2 s. 95 (: B fyrste); pron. DE Jtec 
'jag' (:B Jae) KrB X, 1 s. 93 m. fl. 

I senare medeltida handskrifter från Västmanland (God. Holm. 
B 24 ock B 32, God. Ups. B 16 av Kristoffers landslag) finnas 
— såsom Neuman påvisat 6  — exempel på vokalbalansen a : å, 
övergång av 1 till .ä, y >i, ö>ä, h-bortfall (också i Arboga 
lagbok 7), 1r-bortfall framför v ock s samt övergång av ra till a. 

I nutida västmanländska dialekter förekomma exempel på 
ö> i: lig/ n. Nbg, hgra Ljbg, hglik adj. NbgLjbg; ei > i: igksm 
adj. FläNbgRbgLjbg, hart 'hem' Kloten; ii till o-ljud i vissa 
kortstaviga: boga V Fä., bögsek, armbOga, -ce Mökl.VFä.Karb. 
VVå., smögna 'bli smal' Karb., for, for f. NbgVforsSkbgRbg 
Ljbg Gunnilbo Odensvi, tköta v., fkötarce m., sprot m. 'klu-
ven grankvist', spröta ds Ljbg; ii för rspr. ö: bittfra 'flytta', 
Nekebtit 'Fläckebo', 40)9,4 'kilbo, person från Västerbykil' 
VFä,.; au> o: froskog, -vcekst o. d., sköta m. 'golvskurlängd, 
lodrätt rad av band. på sädeshässja' Ljbg, sn e» 'klent, ont 
om' SkbgRbgLjbg. 

1  H. Geijer, Sverige VI s. 164-165. Levander I s. 17. 
2  G. Bergman, Samnordiskt 6 s. 31. 
3  Exempel från Söderala hos Bucht, U ock 0 s. 134. 
4  Dalmålet I s. 5. 
5  Möjligheten, att o är skrivfel för få, är naturligtvis stor, men 

då o såväl här som i Dalalagen förekommer i ord med äldre au, 
är dialektinflytande icke uteslutet. 

6  Vokalbalansen a: å, s. 23, 29, 36, 40, 41;  50, 52, 55, 58;  59. 
7  Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter s. 64. 
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I medeltida handskrifter från Uppland förekomma åtskilliga 
av dessa drag. I de av Neuman. till Uppland lokaliserade 
Didrikssagan A hand 2 ock Hertig Fredrik av Normandie 
finnas exempel på vokalbalansen a: å ock delabialisering y> i, 
i Hertig Fredrik även ö> e, i Didrikssagan h-bortfall Vokal-
balansen a: å samt övergången y > i förekomma även i Ericus 
Nicolaus översättningar av Gersons skrifter samt i Cod. Vik-
stad av Magnus Erikssons landslag, i den sistnämnda även 

å ock ö > e i Cod. Holm. B 23 av KrLL 3; y > i ock 
ö> e även i Upplandsdiplom.4  

I nutida uppländska, särskilt i nordöstra Uppland, finner man 
åtskilliga drag gemensamma med dalmålet, som spår av vokal-
balans a: å (Väddö, Häverö 5, VätÖ 6, Alunda 7  ock södra Fjärd-
hundra 8), diftong av ur äldre el uppkommet ö ock av samt 
utanför diftongområdet sporadisk övergång till i resp. y (se ovan 
s. 25 o. 29), h-bortfall? Man finner dessutom enstaka exempel 
på den för dalmålet karakteristiska behandlingen av ö, både dif-
tongering — liksom i vissa ord i dalmålets älsta delar, Älvdalen, 
Våmhus, Bonäs — ock ur diftongen uppkommet i —  liksom i regel 
i OvSi." Till den sistnämnda gruppen hör troligen även (h)ak-
spit 'hackspett' Skuttunge Fasterna Vätö — liksom Älvd. Mora, 
vars i lättast förklaras ur ö, ty ursprungligt i diftongeras 
motsv. fvn. spåtr med ö > ca frf. tt  11, no. o. vsv. spett, spätt." 

1  Vokalbalansen a: å s. 61, 67, 68. 
2  Beckman, Studier s. 119. Henning, Ericus Nicolai s. 145, 159. 
3  Beckman a. a. s. 135-136. 4  Henning a. a. s. 145. 

Hesselman hos Henning, Ericus Nicolai s. 159. 
6  Neuman a. a. s. 4. 
7  Bergman, Alundamålets formlära s. 4: S8M81". 
8  Isaacsson s. 102 not 1. Hesselman, Sveamålen s. 38. 
lO Exempel hos Hesselman, Preteritum etc. Språk o. Stil V s. 

115-116 o. 118. 
A. Noreen, Altisl. Gr. 4 uppl. § 109 s. 98. 

" G. Bergman (Samnordiskt å s. 74-75) ansätter icke mindre 
än fyra fsv. utgångsformer. Enklast förklaras de svenska formerna 
ur samma stam som de fvn. o. norska, ehuru ordet sedermera folk-
etymologiskt anslutit sig till spett ock spik. Jfr A. Kock, Svensk 
ljudhist. I s. 286. Formerna med i härröra huvudsakligen från 
uppsy-. mål med ö > 1, varifrån de spritts såväl till Norrbotten (C. 
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Delabialisering y > i föreligger i d7wla 'gräla' Skuttunge, vilifte 
Fjärdh.i; ö > e, ä: sn4a Fjärdh.2, snapa, -a Nora, Harbo, 
Skuttunge 2 ; ii> o i kortstaviga framför g: etrpzbögan Norrby, 
armbågan Simtuna, snikna 'magra' Fjärd13.4, -a Björklinge, 
-a Vassunda 3; au > o: fro med sms. frögran, -skog, -valsst 
allm.3  6, friada 'växa frodigt dock utan kärna' Skuttunge, froda-
tal-sa 'ta sig' Söderfors, frådig adj. Blidö Ljusterö 3, froga 
f. 'fradga' Skuttunge C, -a Fjärdh.7 , snöye 'snävt, knappt till-
taget' Fjärdh.2  

Även. i S ö derm anlan d finner man åtskilliga dylika exempel. 
Sålunda förekommer vokalbalans a : å i sommorn. Äldre ej 
motsvaras av diftong, särskilt på Södertörn, ock i åtskilliga ord 
av i-ljud. Delabialisering y> i uppträder särskilt i Sorunda ock 
Vingåker, men även eljest i spridda exempel 9, likaså ö > e i 

Pihl s. 233, jfr s. 231) som 
andra inlån med i. 

Grip s. 49, Isaacsson s. 
Isaacsson s. 95. 

till Gottland, där de diftongerats liksom 

92. Jfr Hesselman, Sveamålen s. 49. 
3  Ordsaml. i ULMA. 

Isaacsson s. 105. I:s förklaring, att 0-ljudet i armbogen "kan 
bero på association med bog" bortfaller, när ordet ses i dess dia-
lektgeografiska sammanhang. 

5  Rspr. frodas, frodig anser Hellquist utgå från en stam fröd, 
tillhörande en annan avljudsserie än no. fraud, fraudig. A. 
Noreen ansåg också (Ynglingatal, Kungl. Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitetsakademiens handlingar 28 s. 213), att vi "ägt ett från 
fröpr 'lärd' skilt fornnordiskt båk" 'alstringskraftig, frodig, saft-
rik'. Men då detta saknas i fornspråken, ock då ordet i en del 
svenska mål tydligen utgår från au, är det troligt, att rspr. upptagit 
denna uppsvenska form. De älsta litterära beläggen härröra från 
västmanlänningen Rudbeckius ock dalkarlen Stjernhjelm (Hellquist 
s. 157). Det enda dialektbelägg, som synes tala mot antagandet av 
äldre au, är froe i Transtrand, där diftongerna bevaras. Men detta 
kan vara inlånat från rspr. eller från angränsande dialekter. Möj-
ligen är även det i ett upplandsdiplom 1377 föreliggande Frodhevi 
ej skrivfel, utan en uppländsk dialektform, som kanske också före-
ligger, då den fsv. översättningen av Historia Norvegia3 ersätter 
det latinska originalets ffroS,  med frodhe (belägg hos A. Noreen a. a.). 

6  Grip s. 78. 7  Isaacsson s. 106. 
8  Isaacsson s. 129, där ordet med orätt antages vara pret. part. till 

snöa. Det motsvarar DB-målets sni2i med hiatusfyllande g-inskott. 
T. Ericsson s. 84, 90-91, 101. 
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snepä 2  v. Enstaka exempel förekomma på övergångarna 
> o : armbåga, övaMr, oml, !kota m., fkotä v.2, ogap a 3; au > o: 

frogg m. Ärila 2, snoddar 'hårlös' 4, sannolikt även — med r> l  — 
floskog m. 'yngre skog (eg. på sumpig mark), som ej synes 
kunna bliva till timmer eller gagnvirke' (Ornö) 5; > y.6  H-
bortfall ock felaktigt h-tillskott förekomma på Södertörn ock 
i angränsande mål, i övriga Södermanland endast i enstaka 
ord.7  

Hur skola nu dessa likheter med dalmålet förklaras? De 
kunna icke gärna vara "utlöpare" från den mera regelbundna 
förekomsten i dalmålet, då man i stället alltsedan 1300-talet 
kan konstatera en strömning av sydliga novationer in i DB 
ock därifrån upp i dalmålsområdet. Liksom dalmålsdragen i 
DB framställts som relikter från en tid, då DB-målet mer 
påminte om nuvarande dalmål, så äro dessa drag i Hälsing-
land, Västmanland, Uppland ock Södermanland relikter från 
en tid, då ett språk, som påminte om dalmål, talades i dessa 
landskap. Centrum för detta språk kan icke ha varit Dalar-
na, utan Uppland, det gamla svearikets medelpunkt. Att 
dalmålets arkais m er , dess likheter med samnordiskt ock 
fornsvenskt språk, även utmärkt övriga uppsvenska land-
skap, är ju utan vidare klart. Därför ha sådana drag alldeles 
förbigåtts i det föregående. Uppmärksamheten har i stället 
fästs vid att åtskilliga gamla no v a ti o ner, som utmärka 
dalmålet, förekommit även i andra uppsvenska landskap. Så 
småningom ha dock dessa fornsvenska drag undanträngts 
från sitt ursprungliga centrum. När de uppsvenska lagarna 
skulle nedskrivas, smögo sig enstaka uppsvenska språkformer 

Björkviks s:n. Uppteckningar av R. Liljefors ULMA. 
2  G. Ericsson, Ordlista ur Åkers o. Öster-Rekarne Härads Folk- 

språk. 
Flesselman, Om Sjuhundra etc. Språk o. Stil V s. 203. Ytter- 

ligare exempel hos T. Ericsson s. 104. 
4  Björkviks s:n. Uppt. av T. Ericsson. ULMA acc. 881: 1 a. 
5  Rietz s. 151. 
6  T. Ericsson s. 111. Enstaka exempel förekomma även i Öster-

götland, se Beckman, Studier s. 33. 
7  T. Ericsson s. 120. 
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in, men sin huvudprägel fick skriftspråket ej därav, utan av 
former, som troligen redan då från Götaland börjat tränga in 
i uppsvenskan. Att ett sådant inflytande skulle göra sig 
gällande på språkets område, är endast vad man kan vänta, 
då man erinrar sig den betydelse, Götaland hade såväl i kyrk-
ligt-kulturellt som i politiskt avseende under den götiska Sver-
kerska ättens tid. Tack vare livliga politiska, kyrkliga ock 
kommersiella förbindelser nåddes Södermanland, Uppland, Väst-
manland ock DB tidigt av sydliga novationer. Men i om-
rådets ytterkanter, Norrland ock övre Dalarna, ha åtskilliga 
fornuppsvenska novationer kvarlevat fram till våra dagar. 

Därmed är ej sagt, att det fornuppsvenska språket i alla 
avseenden liknade dalmålet. Detta har liksom varje levande 
språk utvecklats på sitt sätt. Men det har bättre än andra 
svealandskap bevarat uppsvenska ålderdomligheter. Det är av 
den anledningen jag här kallat dessa drag dalmålsdfag. 



Kap. III. Akcent ock kvantitet i nuvarande 
dalabergslagsmål. 

A. Akcent. 

Av DB-målets kännetecken är intet så karakteristiskt som 
akcenten. Även en riksspråkstalan.de  från DB röjer lätt sin 
härkomst gendm talets "sjungande" tonfall. Denna akcent har 
DB gemensam med största delen av dalmålsområdet samt med 
angränsande delar av grannlandskapen Gästrikland ock Väst-
manland, om också variationer finnas inom detta område. 

Vid ytlig iakttagelse förefaller det ofta, som om riksspråkets 
gravt alKcentuerade ord hade akut akcent i bergslagsmålet, 
ock ovana upptecknare sammanblanda ofta i början de båda 
akcentformerna. I vissa fall har också DB akut akcent, där 
riksspråket har grav (se nedan). Men DB-målet upprätthåller 
likväl tydligt skillnaden mellan dessa. Vad som framför allt 
bidrager till att förläna DB-målet dess sjungande karak-
ter ock ger anledning till förväxling av dess _akuta ock 
grava akcenter, är tonfallet, den musikaliska akcen.-
ten, i ord med grav tryckakcent. Att analysera denna är 
möjligt endast genom instrumentala undersökningar. 1  I vän-
tan på dylika må det vara tillräckligt att hänvisa till de 
hörselintryck, man får vid jämförelse med uppsvenskt riks-
språksuttal, t. ex. stockholmskan. Medan denna i vanligt icke 
känslobetonat tal i allmänhet har svagt sjunkande—stigande 

1  Exempel på dylika — även av en riksspråkstalande dalkarls 
tal — lämnas av Gjerdman, Gravis och akut i jaså och andra ord 
(Nysvenska Studier VII s. 50). 
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tonfalll, har DB starkt stigande—sjunkande. Måst utpräglat 
är detta i gränsområdet mot dalmål, ännu mera inom dalmålsom-
rådet, t. ex. Orsa, där sänkningen från första till andra stavelsen 
— enligt E. A. Meyers höriakttagelser — utgör en septima eller 
oktav 2, mindre i DB:s nedre delar, t. ex. Smedjebacken, där 
sänkningen från första till andra stavelsen utgör en ters.3  
Minst framträder bergslagstonfallet i By, där språket har en 
mera sävlig ock lugn ton, påminnande om den mera jämna 
musikaliska akcenten i östra Västmanland ock Uppland.4  

Den starka sänkningen •av tonfallet från första till andra 
stavelsen i gravt akcentuerade ord åtföljes dock ej av mot-
svarande sänkning av tryckstyrkan. Särskilt utpräglat är än-
delsetrycket ock i samband därmed ändelsevokalens längd i nedre 
delen av Osterbergslagen. I Grytnäs hade min Siste medde-
lare tydlig halvlängd på andra stavelsen i gravt akcentuerade 
ord, t. ex. vårgår. Detta framträder även i Husby, t. ex. håstar. 
Det brukar framhållas i sockenhärm, att husbyborna säga 
chnbårce, medan skedviborna säga eemberce. Vokallängden är 
något större i sluten än i öppen ändelsestavelse, t. ex. pilkar, 
phkance Hu, &mbar bf. eembarce Fo. Vid r-bortfall inträder 
tydlig ersättningsförlängning av ändelsevokalen, t. ex. spitcla 
1. sioådet 'spadar', Veduc 1. leediic 'lador', lidla 'lödder' men sing. 
spada, leedta Stjärnsund; reeva 'rävar' Garp; finue 'timmar': 
tana, bkind(v 'bönder' : Uncle No. I övriga DB äro ändelsetrycket 
ock ändelsekvantiteten mindre, men dock starkare än t. ex. i 
västra Västmanland.3  

Den starka ändelseakcentueringen i sydöstra DB samman-
hänger med ett liknande förhållande i Gästrikland, östra Väst- 

A. Noreen, Vårt Språk II s. 459. 
2  J. Bogthius, Orsamålet s. 18. 

A. Noreen, Vårt språk II s. 467. 
4  q. Larsson i By, En dalasockens historia I s. 144. 
5  När Axel Kock (Svensk akcent I s. 53) ock efter honom A. 

Noreen (Vårt Språk II s. 458) säger, att språket i södra Dalarna 
saknar levis, d. v. s. att ultima i gravt akcentuerade ord är ak-
centlös, beror detta troligen därpå, att den starka musikaliska sänk-
ningen felaktigt givit intryck av intensitetssänkning. 
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manland ock Uppland.' Hesselman framhåller i "Sveamålen": 
(s. 56): "Dessa betoningsförhållanden ha sannolikt varit av bety-
delse för bevarandet av ursprungliga vokaler och konsonanter 
(r, n) i ändelser". Riktigheten av denna förmodan bestyrkes 
på ett tydligt sätt av förhållandena i DB. Just inom området 
för det starkare ändelsetrycket bevaras ändelse-a som a, 
där kvarstå slutljudande n ock r, ock där bevaras d i större 
utsträckning än i övriga DB (se kap. IV ock V). Ändelse-
betoningen har också varit av avgörande betydelse för kvan-
titetsutvecklingen: inom området för större ändelsetryck har 
stamvokalen bevarats kort i större utsträckning än i övriga 
DB, medan minskning av ändelsevokalens tryck medfört ten-
dens till förlängning av stamvokalen (se nedan Kvantitet I: 2). 

Efter denna allmänna karakteristik av akcentförhållandena 
i DB skall uppmärksamheten fästas vid några av de viktigaste 
avvikelserna från riksspråket inom de olika akcenttyperna. 

I. Akut akcent. 
Akut akcent förekommer i några fall motsvarande rikssprå-

kets grav: 
1) Sammansatta ord med enstavig första sammansättningsled 

ha i DB akut akcent i stor utsträckning. Följande fall äro de 
viktigaste: 

a) Första sammansättningsleden slutar på vokal, t. ex. Inlmqv 
n. 'bomärke' Sk, brar8ma f. 'dikesbro' Tu, Nhaka f. 'flåhacka' 
GuSkBy, fc'egan, -g in. bf. 'fägården' allm., 124tav m. 'hötapp' 
Fo, k6rutmpa f. 'kosvans' Sä, li(h)8rv n. 'lieorv' By FoVb. 

Även då vokalen blivit slutljudande genom bortfall av kon-
sonant förekommer akut, sålunda vid bortfall av d, t. ex. 
bretskrynda f. 'brädskrinda' A, ddlteg m. 'tråkmåns, latoxe' Ou 
SäNo, Mstet8 f. 'ledstång' To, siben—'revben' allm., 1,111cntv m. 
'slidkniv' Gry, smeggia f. 'srnidesflaga' Nb, jklarava m. 'sked-
klave' Sk, jihcela f. 'tårem på skidor' Su; 

bortfall av -g: detkar m. 'dagkarl' allm., stdgara f. 'steg-
kärra, tvåjulig hökärra med sidogrindar' He; 

bortfall av gg: brgsltugut f. 'bryggstuga' Fo; 

1  Se Isaaesson s. 61, Grip § 9 Anm. 1 s. 14, Tiselins § 3 s. 12. 
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bortfall av 1: yspilut f. 'skälspila (i vävstol)' Gu; 
bortfall av -v: kni,51iv f. 'knivslida' E. 

Första sammansättningsleden utgöres av ett substantiv i 
genitiv, t. ex. brkstrvnia f. 'brunnsvind' E, billago Bergslaget 
SvaFA, fåsary n. 'farsarv' Sk, skölcsrimpa f. 'smal skogslott' By, 
stcigbo m. 'stadsbo' F, stålskucla 'stallskulle' Så, scbsce/a f. 
'sädesärla' TuSkEleNo. 

Första sammansättningsleden utgöres av ett adverb, fogat 
till participiella adjektiv, t. ex. vbarn 'avbarrad' Gra, fluctin 
'iskjuten' Fo, insnoga 'insnöad' Lu, &maka 'ommålad' Sä, ståtrålla 
'borttrasslad' Fo, hikstcegd 'itudelad med stängsel' Lu, lipdona 'upp-
snyggad' ToG-u, tittdzkt 'utdikad' Si, ilktnutin 'alldeles rutten' Sva. 

Akut akeent i dylika sammansättningar är regel i stora delar 
av det svenska språkområdet. Den förekommer sålunda i norr-
ländska måll, i dalmål2, i Södermanland 3  samt i västsvenska 
mål4, vilka i detta avseende sannolikt bevara en gammal ak-
centuering.6  Däremot har riksspråket i sådana sammansätt-
ningar infört grav akeent liksom i regel upplandsmål.6  

2) Vid bortfall av trycksvag vokal i hiatusställning erhåller 
den tryekstarka vokalen akut akeent, så i hela DB i pres. 
part. av värb, som sluta på tryckstark vokal, t. ex. g6,3c1ces 
'gående' allm., stdes 'stående' TuSi; sporadiskt även i ord-
ningstal av typen trcetitzdce 'trättionde', fyrtittclo 'fyrtionde' 
Si, ock i substantiv: tinsnur 'tiondesmör' Så. 

Även i detta fall bevarar DB gammal akcentuering7, som 
förekommer också i dalmål°, norrländska mål° m.  fuo 

1  Lindgren, Burträskmålets grammatik § 16 s. 29 f.; Bogren, 
Torpmålet § 10 s. 16 f. 

2  Levander I s. 51. 3  T. Ericsson s. 68. 
Kallstenius, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära § 25 s. 58. 

Exempel från Fryksdalen ock från Sörbygdmålet i Bohuslän anföras 
av Kock, Svensk akcent II s. 127 f. 

5  A. Noreen, Vårt Språk II s. 257. 
6  ISaaeSS011 s. 58 f., Grip s. 29 f. 
7  Kock, Die alt- und neuschwedische accentuierung s. 60. 
8  Levander I s. 54. 

Lindgren, Burträskmålet s. 26; Bogren, Torpmålet s. 21. 
10  Se Kock, Svensk Akcent II s. 397. 
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Några räkneord ha akut akcent, således el1892 'aderton' 
HeBy, åta, åta övr. Öb. ESvä har akut även i frita 'sjutton', 
nita 'nitton', som ha grav akcent i övriga DB. Men i höta, 
feemta, seeksta, -an, -84 har hela DB, även ESvä, grav akcent. 

Denna - skillnad, som även förekommer i andra dialekterl, 
är tydligen av gammalt ursprung. Den beror på en olikhet 
i den ursprungliga sammansättningens art, som på vissa håll 
även framträder i skillnad i ändelsen : fvn. prRtån-sextån, men 
siautiii,n-nitilm 2,  dalm. tra1Q—sec1cstg men nitt,o—nit1-9 Älvd. 

I maskulina substantiv på -il förekommer akut ak-
cent i övre DB, särskilt i ESväSva, i åtskilliga ord, som i 
övriga DB liksom i uppsvenskt riksspråk ha grav akcent, 
t. ex. Ord 'gaffel' pl. genr ESvä, -ar Sva, gel pl. gåflre(r) 
TuSiGu, grifil 'griffel', /Avd 'stång att bära hö på' E, sp&,2z1 
m. 'spegel' ESväSva, jg,fit 'skyffel' pl. jour, -ar ESväLu, 
kil pl. 5pf/ar Sva, tid/i 'tistel', tjgil 'tygel' ESvä. 

Även i andra dialekter kan akut akcent förekomma i ovan-
nämnda ord. Också i riksspråket, uppger Kock, växlar akut 
med gravis i gaffel, griffel, skyffel, tistel, understundom även 
tygel, beroende på inflytande från ursprungligen enstaviga ord 
på -el? I uppsvenskt riksspråk ha dock dessa endast grav 
akcent. 

Men hela DB, även ESvä, har grav akcent i t. ex. ficeril, 
himil, hijvi1 (hkvil ESvä), hbrvil, -a-, -ce-, måndzl, rktl, steekil. 

Framför bb, dd ock gg förekommer akut akcent hos äldre 
personer i Folkare härad, Hedemora socken ock Grangärde, 
t. ex. vita 'vidja' Fo, stdba (v Gra), gtabce, ykda, skr6ga, staga 
samtl. I Säter förekommer akut åtminstone framför uppmjukat 
gg, t. ex. kitt ra. 'bagge', bgta v. 'bygga', luit4p n. 'hugget', 
skr44p m. '-mager ock skral häst'. Sannolikt Ler företeelsen 
förr -funnits även i mellanliggande område. Från G-rangärde 
sträcker den sig in i Floda.4  

Se Bogren, Torpmålet s. 21, Levander I s. 242 not 17 a. 
2  Närmare härom hos Kock, Die alt- und neuschwedische accen-

tuierung s. 149. 
3  Kock, Svensk akcent I s. 195, 197. 

Levander 1 s. 54. 
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6) I Svartnäs förekommer akut akcent i eljest gravt akcen-
tuerade ord, då dessa stå sist i meningen, t. ex. vi  vat iittan 'vi 
blevo utan', ho va hit i niåras 'hon var hit i morse'. Denna akcent-
förskjutning i Svartnäs beror tydligen på inflytande från finn-
befolkningen, som ända till inpå 1700-talet utgjorde traktens 
enda bebyggare. Troligen är finnbebyggelsen utefter hälsinge-
gränsen orsak till att icke blott Svartnäs, utan även Bingsjö 
kapellförsamling i Rättvik 1  har större benägenhet för akut 
akcent än övriga DB ock NeSi. Möjligen har förekomsten 
av akut akcent i vissa fall i ESvä (se ovan mom. 3 o. 4) även 
haft stöd av detta grannskap. 

Man har till ock med velat göra gällande, att hela bergslags-
akcenten skulle vara påvärkad av den finska akcenten. Redan Ryd-
qvist satte "vissa Dal-måls betoning i sammanhang med landets 
vare sig äldre eller yngre finska stammar".2  Oberoende av honom 
framställde Isaacsson "tanken, att finnbebyggelsen i bärgslagen i 
Västmanland ock Dalarna kunnat ha betydelse för utbildandet av 
bärgslagsakcenten".3  Häremot kan man dock invända, att det 
förefaller' egendomligt, om ett så starkt inflytande på språket 
i denna gamla kulturbygd skulle ha utövats av den fåtaliga 
finska befolkningen, som först under den nya tiden inflyttade 
till områdets utkanter ock som av den svenska befolkningen 
betraktades med överlägset förakt. I regel är det väl de 
kulturellt dominerande som påvärka språkförändringarna. Då 
förefaller det sannolikare, att den tyska befolkningen vid 
Kopparberget ock andra gruvor i Bergslagen med sin akcent 
kunnat in-värka på kringliggande landsbygd. Tyskan saknar ju 
vår grava akcent, ock man kan iakttaga, att tyskar, som lära sig 
svenska, tala språket med en musikalisk akcent, som något 
påminner om bergslagsakcenten. Men även om yttre impulser 
kunnat invärka vid bergslagsakcentens utbildning, är det dock 
sannolikast, att denna utbildats huvudsakligen under inflytande 

1  Exempel hos Levander I s. 54. 
2  Svenska språkets lagar IV s. 218, närmast på tal om beto-

ningen "i vissa trakter av Österdalarne, kanske mest i Orsa och 
Mora". 

8 S. Fjärdhundralands folkmål s. 65. 
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av inre faktorer. Ovan har framhållits, att förekomsten av 
akut akcent i vissa sammansättningar, i substantiv på -il ock 
i räkneord är ett bevarande av gamla akcentförhållanden. Be-
nägenheten för akut akcent framför bb, dd, gg beror antagligen 
på ljudfysiologiska faktorer. På samma sätt är det troligt, 
att DB-målets musikaliska akcent ej behöver helt tillskrivas 
främmande inflytande, utan att den även kan bero på inre 
språkpsykologiska förhållanden. Det är ej häller sagt, att den 
mera jämna akcenteu i de centraluppsvenska målen represen-
terar det ursprungsstadium, varifrån bergslagsmålet avlägsnat 
sig. Skillnaden dem emellan kanske också i någon mån beror 
på en utjämning av de musikaliska intervallerna i de central-
uppsvenska dialekterna. Dock talar Älvdalsmålets mera jämn-
flytande musikaliska akcent för att den mer sjungande bergs-
lagsakcenten ej är den ålderdomligaste. Att fullständigt utreda 
dessa förhållanden må vara en uppgift för fonetiska special-
forskare. 

II. Grav akcent. 

1) Presens av värb, tillhörande II:a svaga konjugationen, 
ha i äldre språk grav akcent, t. ex. stieäm, -a, -80 'stänger', 
fidgfe etc., -e- 'sköljer', scWpce etc. 'sänker' allm., Iiiirce etc. 
'hör', sp4rce etc. 'spar' Falu o. lie doms. n:a Vb. Förr än i 
dylika ord införes akut akcent i sådana värb, vilkas stam 
slutar på geminata eller annan enkel kons. än r, t. ex. brchtce 
brcbice etc.' bränner', pkpce jaskue etc. 'köper' allm. 

Grav akcent i dylika presensformer är mycket vanlig i svenska 
dialekter, t. ex. norrlandsmål' ock värmländska 2, medan t. ex. 
upplandsmål2  ha akut akcent liksom riksspråket. Den grava 
akcentueringen är ursprunglig i de värb, som i fsv. hörde till 
III:e svaga konjugationen, t. ex. giimi(r), ock dessa ha dragit 
med sig dem, som i fsv. hörde till II:a svaga konjugationen, 
t. ex. ttember. Därtill kan även ha bidragit inflytande från 
den stora I:a svaga konjugationen. 

1  Bogren, Torpmålet s. 2. 
2  Kallstenius, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära s. 60. 
3  Grip, Skuttungemålet s. 21. 
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Ord, som genom apokope av slutljudande ändelsevokal 
blivit enstaviga, kunna i satssammanhanget ha grav akcent, 
sålunda i hela DB infinitiver som: inddr-ce 'måla det', fiir(-a-, 
-a+tce-stån 'fara till staden' allm. Attributivt brukade adjek-
tiv ock räkneord ha i ESvä akut, i övriga DB sporadiskt 
cirkumflex men i regel grav, t. ex. tz-dce vit-gein 'den vita 
gården' Tu, stör-Usk 'stora hästen' ViSb, ed, enclehr fin-ijenta 
'den där fina jäntan' SuBy, i itt-cicir 'i åtta dagar' Tuilu. 

Grav akcent kan förekomma i nedre DB i maskuliner på 
som i övriga DB ha akut akcent, sålunda kezvek m. 'kavle' 

By (: kåvek allm.). Företeelsen, som beror på inflytande från 
ursprungligen tvåstaviga substantiv, sammanhänger möjligen 
även med tendensen till grav akcent i östra Västmanland ock 
västra Uppland.1  

Jämviktsakcent. 
Den för tvåstaviga kortstaviga ord karakteristiska jämvikts-

akcenten, som utmärker dalmålet, har också funnits i DB, 
ehuru den nu nästan helt försvunnit. Man kan dock finna 
spår därav i vissa typer av kortstaviga ord, särskilt svaga 
femininer, i Folkärna, mera sällan i Grytnäs ock Hedemora. 
Där har man också tillfälle att iakttaga jämviktsakcentens 
upplösning. I samma by, Dicka i Folkärna, hade en medde-
lare (Jan Ers Johan Jansson f. 1852) tydligt bevarad kort-
stavighet ock i samband därmed ofta jämviktsakcent. En 
annan (Jöns Johan Andersson f. 1850) hade svagare tryck på 
andra stavelsen i kortstaviga ord, ock akcenten i dessa liknade 
mäst akut, utan att dock helt sammanfalla därmed. Den yngre 
generationen har vokal- eller konsonantförlängning ock i regel 
grav akcent i likhet med de långstaviga orden. Även. i Gryt-
näs ock Hedemora har jämviktsakcenten i allmänhet ersatts 
av grav akcent utom framför hel- eller halvförlängt d ock g, 
där akut förekommer, t. ex. Weduc 'lada', st4a 'stege' (enligt 
mom. 5 s. 62). I exempel med dylik vacklan utsättes ej 
akcenten i den följande kvantitetsöversikten. 

1  Närmare därom hos Isaaesson, S. Fjärdhundralands folkmål s. 61. 

5 En v all. D alaberg slag smålet. 
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B. Kvantitet. 
I. Kortstaviga ord. 

1. Enstaviga ord. 

I enstaviga ord är kortstavigheten i stort sett upphävd i 
hela DB. Endast i Folkärna ock G-rytnäs finnas några räster 
därav. Man kan där få höra vissa ord uttalas med halvlängd 
på konsonant eller vokal, ock detta ej blott inuti utan även i 
slutet av en fras, t. ex. mega moar gr mon 'många småskill-
nader göra skillnad' Fo. 1 liknande ställningar ha antecknats 
substantiven led n. 'led', skrov n. 'skråv' Fo, strsk n. 'slag' 
Gry. Vokalisk halvlängd förekommer i substantiv på fram-
för If, t. ex. Mr 'hål', ko- 'kol' Fo. Understundom kan man 
även — särskilt i sistnämnda fall — höra uttalet kort vokal + 
kort konsonant. Hithörande exempel äro huvudsakligen neu-
trer, som bevara denna räst av kortstavighet med stöd av den 
tvåstaviga •bestämda formen, i vilken kortstavighet ofta före-
kommer i Folkäina (se nedan s. 93).1  Sydöstra DB samman-
hänger i detta avseende med östra Västmanland ock västra 
Uppland.2  

Som ett spår av kortstavigheten kan även betraktas den i 
hela DB vanliga företeelsen, att enstaviga första sammansätt-
ningsleder ha kort vokal + hel- eller halvlång konsonant, fast 
de som enkla ord ha förlängd vokal, t. ex. bbrfåta adj. 'bar-
fotad' SuFTuHuNb (: bar), båstm f. 'stuga där man röker fläsk 
o. torkar malt' (: bad), face, fidrace n. 'förkläde' (: fer) allm., 
greentvi2gut, grckelvi2gut f. 'granrisviska' Falu doms. Gra (: grcen), 

i  Även i östsvenska dialekter med delvis bevarad kortstavighet 
i enstaviga ord kan man iakttaga, att kortstavigheten kvarlever 
särskilt i neutrer. Se de av Hesselman samlade exemplen med be-
varat kort ä från Nyland samt kort i från Finnby i jämförelse med 
vokalförlängda ord i samma mål (Hesselman, Stavelseförlängning s. 
20, 21). 

2  Exempel på vokalisk halvlängd i ord med i framför 1r från 
södra Fjärdhundra anföras av Isaaesson a. a. s. 43 o. 47. 
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inatmör f. 'matmor' allm. (: mat), neesdialsin m. bf. 'näsduk' El' 
(: neesa, -ut), m. 'odåga' E (: rys), smitrgas m. 'smörgås' 
allm. (: sm8r), sv` nska f. 'sonhustru' By, siodastra Sb (: sn), 
vqag n. 'vedfång' Fo, vair, vacer n. 'vedlider' allm. (: v). Dy-
lika exempel föreligga från hela DB vid sidan av exempel med 
förlängd vokal i anslutning till motsvarande enkla ord. Längst 
bevaras kort vokal i Folkärna, t. ex. knbintira n. 'knåpgöra', 
strbkikkg m. 'stråkväg' Fo (: kn8p-, strak- Tu-SkHulleGra). 

Kort vokal i första sammansättningsled förekommer även 
i enstaviga ord på slutljudande lång vokal, vilka således 
— liksom i dalmål 1  — en gång behandlats som kortstaviga, 
t. ex. fcegan 'fägården' allm. (: fce), hksmidr n. 'söndersmulat 
hö' ETuGry (: ho), skotcekig, -a- m. 'skosula som täcker tårna' 
SuTuSäLle (: sko). På samma sätt behandlas långstaviga för-
leder, som genom konsonantbortfall fått slutljudande vokal, 
t. ex. bi-tag-tum, -om m. 'brudgum' TuHuByGry (: brut), 
knisliv f. 'knivslida' E (: kniv), ritiårg m. 'rödfärg' He (: ro), 
jåsinkarce m. 'skedkrok för väv' By (:,/e). 

Denna behandling av ursprungligen korta förstavelser ut-
gör en direkt fortsättning av det äldre stadium, som ännu 
lever i OvSi ock Rättviksområdet, där kortstavigheten bevaras 
i första samman.sättningsled, ehuru dalmålet eljest har vokal-
förlängning i enstaviga ord.2  Även i åtskilliga andra dialekter 
bevaras på samma sätt kortstavighet eller kortvokal i för-
stavelser i olikhet med motsvarande enkla ord. Detta förklaras 
ofta som en följd av att huvudtrycket förr vilat på samman-
sättningens senare led. Så förklarar Solstrand kortstavigheten 
i förstavelser i Houtskär 3, så Isaacsson kortvokal i några exem-
pel i södra Fjärdhundra.4  Ser man företeelsen mot bakgrund 
av ett område med levande kortstavighet som de älsta delarna 
av dalmålet, förfaller denna förklaringsgrund. Att kortstavig-
heten bevaras längre i sammansättningar än i enstaviga ord, 
sammanhänger nog med akcenten, men på så sätt, att sådana 

Levander I s. 64. Jfr förhållandet i fvn. enligt A. Noreen, 
Altisl. Gr. 4 uppl. § 49 s. 45. 

2  Levander I s. 61. 3  Svensk stavelseförlängning s. 10. 
S. Fjärdhundralands folkmål s. 41 Anm. 
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sammansättningar — liksom ännu i delar av dalmålet 1  — 
länge bevarat den för tvåstaviga kortstaviga ord karakteris-
tiska jämviktsakcenten. I förhållande till denna är den i vissa 
dialekter förekommande akcenten på senare sammansättnings-
led en sekundär företeelse.3  

Bortsett från dessa räster av kortstavighet i enstaviga ord 
har antingen vokalen eller konsonanten förlängts på följande 
sätt: 

a) Ord med äldre ä ock ä . 

å' ock tä ha — utom i några få ord — förlängts i .hela DB, 
t. ex. ba  pret. 'bad', Alg m. 'dag', ga(v) pret. 'gav', sak m. 'sak', 
gap, -v- n. 'gap', mat m. 'mat'; sto n. 'städ', meg m. 'väg', nos 
n. 'näs' allm. Ytterligare exempel i kap. IV ä' I,•  1, ä I, 1. 

Undantag utgöra preteriterna gat 'gitte' E ock sat 'satt' 
allm., vilka ha kort vokal•  i analogi med motsvarande inf., 
där konsonanten ljudlagsenligt förlängts.3  Lång konsonant kan 
även förekomma i gan n. 'glam' FTu — liksom i rspr. — 
jämte gram Hu samt i senare sammansättningsled i z,eergsnU 
'spindelnät' Tu, larvsnU Sk, l&rgsnc'et Lu -not Guliu.NoSb 
Ma), men z_önc'er 1. -bOr, n. 'potatis' clånvc'ev m. 'grov linne-
väv' m. fl. Jfr nffltt i Dalalagen ock att det enkla ordet nät 
är ett av de få enstaviga ä-ord, som bevarat kortstavighet i 
ÖKalix 4  ock har långt t i t. ex. Medeipad 6, delar av Åland 
(Brändö, Kökar)6  ock i Nuckömålet.7  Orsaken till att vokalen 
bevarats kort i dessa substantiv, är dels att de innehålla m 
ock t, som mer än andra konsonanter gynna vokalkorthet, 
dels att de äro neutrer, som länge bevarat vokalkorthet med stöd 
av den tvåstaviga bestämda formen (se nedan s. 73 o. 74). 

1  Levander I s. 57. 
2  Jfr att även enkla tvåstaviga ord kunna ha huvudtryck på 

sista stavelsen (östra Mora), en senare utveckling av den i OvSi i 
regel bevarade jämviktsakcenten i dylika ord (Levander I s. 55). 

3  Redan i msv. förekommer förlängd konsonant i satt (A. Noreen, 
Altschw. Gr. § 537 Anm. 4 s. 439). 

4  C. Pihl s. 69. 5  Bogren, Torpmålet s. 11. 
Solstrand, a. a. s. 16. 7  Danell, Nuckömälet s. 42. 
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b) Ord med äldre I ock Sr. 

Framför d, g, v ha I ock Sk förlängts i hela DB, t. ex. le m. 
'led', steg n. 'steg', drev n. 'drev' allm.; vidare i kap. IV I, y 1, 1. 

Undantag utgöra några neutrer, som ha förlängt d i HeGarp 
Fo ock Gry: led n. 'gärdsgårdsled' HeGarpFoGry, skred n. 
'rad av sammanhängande larver' HeGarpFo, vred n. 'dörr-
handtag' HeGarpGry, men k(d), skre(d), vre(d) övr. 

Framför 1 ock n äro exemplen för få ock olikartade, 
för att man skall kunna draga upp några bestämda gränser 
för vokal- ock konsonantförlängning. I varje fall ha de för-
längd konsonant i större utsträckning än föregående grupp. 

Det heter spel n. 'spel' i HuFo (: spel ESväFATuEle), men 
ordet har förr haft långt 1 i större utsträckning än nu att dömma 
av spellet 'musiken' Hedemora 1829-18431, späll i bröllopsdikter 
från Svärdsjö 1722 ock Tuna 1733; vidare fel n. 'väg- ock väv-
skäl' allm. (jämte 5el ViBy, 5celr Tu), foffil n. 'skillnad' TuGu 
HuHeNbMa (: fofel Lu), kel adv. 'till' allm., jämte trycksvagt 
tce prep. infinitivmärke ock tryckstarkt tce adv. allm. med 
ersättningsförlängt ä. 

Bland ord på -n har hela eller större delen av DB förlängd 
konsonant i len n. 'tenn' allm. (alternativt ten E), lon, bin, lett 
f. 'lönn' allm. (alternativt lsn E), vcen m. 'vän' allm. Mindre 
utbredning har förlängd konsonant i len adj. 'len' SkHu (: len 
ESväFAFoSb). Hela DB har vokalförlängning i yen n. 'sken'. 

Trots oregelbundenheterna är det klart, att tendensen till 
vokalförlängning är starkast i Falu n:a tlag (fel, ten, lin) ock 
i Vb (fofel), till konsonantförlängning i Be doms. ock Fo hd 
(spel, len). Konsonantförlängning har förr haft större utbred-
ning, liksom ännu är fallet i vissa ord, där den korta vokalen 
kan bero på stödet av sammansättningar, som äro van-
ligare än det enkla ordet (veeg-, veevjg tee/std, teeitåg o. d.), 
eller på riksspråkspåvärkan (tenn, lönn, vän), som å andra 
sidan även förklarar vokalförlängning i områden, som skulle 
ha förlängd konsonant (spel, len, sken).2  

1  Blumenberg, Ordlista på Hedemora folkspråk. ULMA acc. 169: 26. 
2  Det dialektala ordet är !fem. Till vokalförlängningen i sken 
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I ord med k, p, t, s förlänges konsonanten i regel i hela 
DB, t. ex. bkek n. 'bläck', Sep n. 'skepp', vet n. 'vett' allm., bres 
n. 'körtelfullt kött' TuGuReNb; vidare i kap. IV I, 1. 

Endast i några få ord förekommer vokalförlängning i Vb 
— liksom i Vd 1  ock i västra Västmanland (se kap. VI D) — 
sålunda bak n. 'beck' 0-ra (: bek övr.), bet n. 'bitande insekt' 
Sb, sms. mpgb« n. 'myggbett' G-ra (: bet övr.), Rsvitmi adj. 
'dåligt varmt' Ma (: fes n. HuBy). Även i Falu n:a tlag har 
liknande vokalförlängning förr funnits: strek Falun 1728 (nu 
strek allm.). De konsonantförlängda formernas framträngande 
även i vokalförlängningsområdena beror på riksspråksstöd. 

Förlängd vokal i större delen av DB har smet in. 'smet' allm. 
utom smet Hulle, sms. kakesmet 'kitt att laga koppar med' Sa. 
Ordet har bet. 'tillagad smet, t. ex. pannkakssmet', ock är 
troligen lån från riksspråket, som i sin tur upptagit det från 
vokalförlängande mål.2  Hela DB har lång vokal i gnet f. 'lus-
ägg' allm. (jämte gnet E) ock not f. 'nöt' allm. med vokal-
längd i analogi med övriga substantiv tillhörande samma böj-
ningskategori: t f. 'get' pl. lacer etc.3  

Ord med + m ha konsonantförlängning i hela DB, t. ex. 
gkem n. 'glimmande' Hu, lem m. 'lem' allm., 5em n. 'återsken' 
ESväHuGarpFo. 

e) Ord med äldre it. 

1) Framför d, g, v ock 1 har vokalen i regel förlängts i 
hela DB, utom i vissa ord i Folkärna, undantagsvis även utan-
för Folkärna, t. ex. bg , bo n. 'bud', tig, tqg n. 'tåg', kw, /ev n. 
'lov' allm. Ytterligare exempel anföras i kap. IV it I: 1. 

kan även ha bidragit inflytande från värbet skina. Jfr att även 
vokalkvaliteten kan påvärkas därav, t. ex. uppl. söderm. ög. soZfvn 
(Hesselman, I och Y s. 47). 

Sjödahl, Gammal kort stavelse i Västerdalmålen s. 40. 
2  Även i Upplands konsonantförlängningsområde har detta ord 

mot regeln lång vokal: smet n. Skuttunge ÖVåla. 
3  Även i södra Fjärdhundra ha dessa lång vokal av samma skäl, 

icke som Isaacsson antager om gnet på grund av "lån från rspr." 
(a. a. s. 45 Anm.). För de flästa riksspråkstalande torde ordet 
vara okänt. 
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Konsonantförlängning förekommer i följande fall: m8d 1  m. 
'modd' HuBy, mod n. Fo, nod n. 'spiknåd' GryFo, rog m. 'råg', 
skrov n. 'skrov' Fo, men ma(d), na(d), nod, nig, skrav övr. 

Framför 1 bevaras vokalen kort eller halvlång i Folkärna i 
neutr. hok 'hål', ko. 'kol', men förlänges eljest liksom alltid i 
övriga DB, t. ex. bok m. gok adj. 'gul', smak n. 'smålsäd', 
tok pres. 'tål' Fo. 

Om orsaken till den trots lika kvalitet olika kvantiteten i 
ovanstående ord se nedan s. 76. 

2) Framför n ock r bevaras vokalen kort i Folkärna, men 
förlänges i regel i övriga DB, t. ex. don n. 'buller', mon m. 
'skillnad', adj. 'angelägen', for f. 'fåra', gor n. 'smuts', son 
m. 'son' Fo, san Gry, men dan, man, far, ggr, san övr. 

Något större utbredning har lång konsonant i bar m. 'borr' 
HulleGry, bor Fo (: bar övr.), troligen genom riksspråks-
påvärkan.2  

3) Framför k, p, t ock s förblir vokalen kort icke blott i 
FoGry, utan även i åtskilliga fall därutanför. 

Konsonantförlängning huvudsakligen i FoGry, undantags-
vis även Ile, vokalförlängning i övriga DB föreligger i strok 
n. 'slag' Fo, strak Gry (: str8k övr.), trok n. 'tråkighet' Fo 

trak ESväSkHuHeByGraNb), gkap n. 'snöglopp' Ile, gkop 
Fo (: gk8p EFATulluBy), sprot n. 'spröt' Fo (: spre ViSkHu), 
b8s n. 'skräp' HeGry, bos Fo (: b8s övr.), dos n. 'stor, tjock o. 
slö gumma' Fo (: ds ViTuSkHuBy). 

I andra fall förekommer konsonantförlängning huvudsak-
ligen i dalälvstrakten, medan övriga DB, särskilt Falu n:a tlag 

I Fyn. mo a n. 'hvad som er eller gjeir urent', ä. nsv. modd n. 
(Dahlgren s. 557), således ursprungligen neutrum liksom ännu i Fo. 
Jfr att de kortvokaliska exemplen med I + d även äro neutrer. Rspr. 
modd har varit föremål för olika förklaringsförsök. A. Noreen (Vårt 
Språk III, s. 284) anser det "möjligen" ock Bellquist (s. 480) "tro-
ligen" vara lån från Ity. modde. Isaacsson (Fjärdhundramålet s. 43 
Anm. 1) anser, att d är "långt i följd av association med det van-
liga adj. o. adv. modul", utan att ha observerat, att dylika adj. i 
regel rätta sig efter de subst., varav de äro avledda, ej tvärtom. 
Ordet förklaras enklast som den ljudlagsenliga centraluppsvenska 
formen av ä. nsv. modh. Om d-bevarande i dylika fall se kap. V d. 

Jfr bor mot regeln eljest även i Burträsk (Lindgren s. 133). 
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ock Vb, har vokalförlängning, så i birsk n. 'block' AllulleBy 
Nb, 14.ok FoGry (: b(?k TuVb), dl-ep n. 'dropp' Allulle, drov 
Fo (: dru TuVb), bkss n. 'bloss' -  HuHeByGry, bros SäFo 
(: bris Falu n:a tlag TuSk Vb), krss m. 'kross' ATuHe (: 1cr8s 
ByGra). Även Vb har konsonantförlängning i /81c n. 'lock' 
allm. (: /8k ESvä) på grund av riksspråkspåvärkan.1  Också de 
övriga ovanstående substantiven äro vanliga riksspråksord, 
vilket kan ha bidragit till att kort vokal i dem har större 
spridning än i föregående grupp. 2  Därtill kan dock även en 
annan faktor ha bidragit, varom nedan s. 76. 

Ännu större utbredning har lång konsonant i några ord med 
t, där konsonantförlängning är regel i större delen av Öb, vo-
kalförlängning i Vb: bro t n. 'brott' ByFo, brst övr. Öb (: br8t 
Vb), f?Pst, firot n. 'flott' allm. (utom first ESväGraNbMa), skot 
n. 'skott' By, skot Fo, s1c8t övr. Öb (: sk8t FVb). Även Vb 
har förlängd konsonant i /84 14 lo t m. 'lott' allm. på grund 
av riksspråkspåvärkan.3  

4) Framför m förekommer lång vokal i vissa ord i Garp 
By ock 0-ra4, eljest förlänges konsonanten i hela DB, t. ex. 
brr" n. 'den korta krökta delen av lie' ByGra, skritmis m. 
'skrovlig, ojämn is' G-arp, 1r8m n. 'avhuggen del av stock 1. 
ved' ByGra, men brsm m. 1. n. ESuSkHeNoNbSb, trsm m. 1. 
n. ATuGuSkllulleGryNb, trom Fo. 

Hela DB har kort vokal i ksm, kom pr-et. 'kom', 8m, om konj. 
'om', s8m, som pron. 'som', troligen på grund av trycksvag 
ställning.2  

1  Även i Vd har detta ord mot regeln eljest lång konsonant (Sjö-
dahl s. 42), likaså i Burträskmålet (Lindgren s. 133). Jfr även 
_Åland, där 12 belägg finnas på låkk mot 5 lå,k, medan 1 stråkk 
svarar mot 18 stråk (Solstrand s. 5 o. 6). 

2  Jfr b1ras i Torpmålet i Medelpad mot regeln eljest "på grund 
av lån från rspr." (Bogren s. 5 Anm. 2). 

Av samma skäl har ordet lång konsonant i Vd (Sjödahl s. 42), 
i Älvdalen (Levander I s. 244 not 8) ock hela Åland (Solstrand s. 5). 

4 1 likhet med NeVd (Sjödahl s. 44 Anm.). 
5  Förlängd konsonant i dessa ord förekommer även i andra dia-

lekter, t. ex. NeVd. Sjödahl förklarar konsonantlängden i pret. 
kam som beroende på "anslutning till pret.-formerna av 3:e klas-
sens starka värb" (Kort stavelse i Västerdalm. s. 45 Anm. 3). 
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DB-materialet är en utmärkt illustration till riktigheten av 
de Hesselmanska reglerna för svensk stavelseförlängning: 
1) "ha de vidare vokalerna större benägenhet att förlängas — — 
än de trängre. 2) Framför tonlösa konsonanter (isynnerhet 
explosivor) ha de korta vokalerna företräde, framför tonande 
de långa."' 

Av vokalerna förlängas ä ock te mäst, därnäst ii ock minst, 
i ock tr", ock detta gäller ej blott DB utan är allmängiltigt.3  

Bland konsonanterna intager m en särställning genom sin 
starka tendens till förlängning, som visar sig däri, att t. o. m. 
bland a-orden finnas enstaka exempel med förlängd konsonant, 
att bland u-orden de vokalförlängda äro mycket få ock bland 
i-orden inga. Av de tonlösa konsonanterna k, p, t ock s före-
faller det, som om t gynnade vokalkorthet mer än de övriga. 
Bäst framträder detta i DB i fråga om ii (se ovan s. 72).3  I 
Uppland visar det sig även i fråga om i, som sällan förlänges 
framför t (t. ex. bd  Vätö, lat Vätö Rådmansö Blidö, men bet, 
lat övr., spat, vat allm.), men framför k förlänges både inom 
ett större område ock en större del av ordförrådet (t. ex. bok 
Väddö Vätö Frötuna Estuna Malsta Länna ÖÅker, spak Vätö. 
Estuna, strak Vätö Frötuna Estuna Malsta, vak Vätö)4, likaså 
på Åland, som i regel har kort e av i framför t, men förlängt 
e av i framför k utom i östra ögruppen (Kökar, Kumlinge, 
Sottunga, Föglö). 5  Samma ställning som t intar bland de ton-
lösa, intar d bland de tonande konsonanterna. Bland undantag 
från eljest regelbunden vokalförlängning framför d, g, v äro 
av i-orden de enda, av n-orden de flästa ock mäst utbredda 
Detta kan dock ej gälla DB. Enklast förklaras det som utvecklat 
i trycksvag ställning i sammansättningar som kom hem, hit, in o. d. 

Språk och Stil I s. 22. 
2  Att ii förlänges mer än framhölls av Hesselman 1901 med 

stöd av material från Fasterna (Nordiska studier s. 379). Jfr för-
hållandet i södra Fjärdhundra (Isaacsson s. 43 o. 47 i jämförelse 
med s. 45 o. 49), Östervåla (Isaacsson s. 29), Skuttunge (Grip s. 
87-88), Nederkalix (11. Rutberg s. 31), Åland (Solstrand s. 

3  Ännu tydligare är det i NKalix, där il alltid förlänges i en- 
staviga ord utom före t (H. Rutberg s. 31). 

Hesselman, I och Y s. 37-52. 
Solstrand, Svensk stavelseförlängning s. 6-7 o. 18. 
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på d (s. 69 ii 71). Även andra dialekter, t. ex. Skuttungemålet i 
Uppland ock Kökarsmålet i Ålands skärgård, ha efter förlängt 
d (ock v), men icke g. Likvidorna 1 ock r samt n intaga en 
mellanställning: de gynna kort vokal mer än de tonande ex-
plosivorna men mindre än de tonlösa. Skillnaden framstår bäst 
i fråga om ock Si-, som framför 1 ock n bevara vokalkorthet 
inom ett större område än framför d, g, v, ett förhållande, som 
man även kan iakttaga på Åland.' 1 fråga om ii visar sig 
skillnaden i Folkärna, som i regel har kort vokal framför n ock 
x, men endast undantagsvis framför d, g, v. Samma iaktta-
gelse kan göras i södra Fjärdhundra.3  

Jämför man vokaler ock konsonanter med varandra med 
hänsyn till deras inflytande på stavelseförlängningens förlopp, 
lägger man märke till att å' ock ä förlängas mäst, oavsett 
efterföljande konsonant. I ord med andra vokaler har konso-
nanten större betydelse för stavelseförlängningen än vokalen, 
i det att d, g, v gynna vokalförlängning i hela DB, oavsett 
om vokalen är I, y' eller ä, medan framför de tonlösa konso- 
nanterna (k, p, t, s) förlänges mera än i. 

Stavelseförlängningens resultat har dock ej bestämts enbart 
av vokal- ock konsonantkvalitet. I vissa fall har utvecklingen 
även påvärkats av analogibildning. Då detta är en förkla-
ring, som ofta missbrukats, ej minst vid behandling av kvan-
titetsfrågor, må några ord sägas om analogibildningens för-
hållande till den ljudlagsenliga utvecklingen, i den mån detta 
belyses av DB-materialet. När konsonantförlängning inträtt i 
lleGarpFoGry i neutrerna led, skred, vred, men ej i mask. 
fre, le, snze, se, ve, har den förklarats bero på invärkan av 
den tvåstaviga bestämda formen, i vilken kortstavighet be-
varats längre än i enstaviga ord (se ovan s. 69).4  Dylik om- 

Grip s. 86-87, Karsten s. 52, jfr Solstrand s. 11-12 o. 19. 
2  Solstrand s. 11-12 o. 19. 

Isaacsson s. 43 a i jämförelse med s. 44 b samt s. 47 a i jäm-
förelse med s. 48 b. 

4  Samma skillnad mellan mask, ock neutr. av denna typ finnes 
även i södra Fjärdhundra, som har neutr. led, vred (Isaacsson s. 
45), men mask, le, sme (a. a. s. 123), ehuru detta ej observerats 
av Isaacsson. 
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bildning har dock ej skett i övriga DB, som bar lång vokal 
i såväl maskuliner som neutrer. Å andra sidan bevaras kort 
vokal i det inre Uppland såväl i mask. frad, lad, smad, vod 
som i neutr. lad, vred.' Där vokalförlängningstendensen i 
denna typ är tillräckligt stark, gör eken sig således gällande i hela 
ordförrådet. Där konsonantförlängningstendensen är tillräckligt 
stark, segrar den i hela ordförrådet. Men på gränsen mellan 
de båda områdena inträder analogibildning på förutnämnt sätt. 
Ett annat exempel på analogibildningens förhållande till ljud-
lagen utgör vokalförlängningen i gnet, not i likhet med et, 
,a(er etc., rot, Mer etc. När dylik analogibildning värkar i DB 
liksom i nedre Roslagen (gnat Vätö Frötuna Estuna Malsta, 
not Vätö Teda)2  ock på Ålands fastland (gnet)3, men däremot 
icke i norra ock centrala Uppland (gnat Bållnäs ÖLöfsta Gräsö 
Skuttunge, not ÖLöfsta Gräsö Film Tegelsmora Alunda Harg 
Häverö)2, ej häller på Ålands östra öar (gnett Brändö Kum-
linge Kökar Sottunga Föglö)3, så beror detta därpå, att vokal-
förlängningstendensen. överhuvud är starkare i DB, Roslagen 
ock på Ålands huvudö än i norra ock centrala Uppland samt 
på Ålands östöar, det vill med andra ord säga, att kortstavig-
heten kvarlevat längre på de senare platserna än på de förra. 
Analogibildningen sker således ej i strid med "ljud-
lagarna", utan består däri, att värkan av en "ljudlag" 
inom vissa formkategorier sträcker sig utanför sitt 
egentliga område, tack vare stödet av andra "ljud-
lagsenliga" former inom samma böjningssystem. 

En annan regel för analogibildningen är, att den vanligare 
formen segrar över den ovanligare. När bestämd form av 
de förutnämnda neutrerna påvärkar den obestämda, beror detta 
därpå, att den bestämda formen av dessa substantiv användes 
mer än den obestämda. Neutrer, som ej alls eller mycket 
sällan användas i bestämd form, få således "ljudlagsenlig" 
vokalförlängning. Samme meddelare i Hedemora, som använde 
formen vred 'dörrhandtag', sade endast vred i bet. 'tarmvred', 

Grip, Skuttungemålet s. 87. 
2  Hesselman, 1 och Y s. 41, 45. 3  Solstrand a. a. s. 6. 
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som sällan förekommer i best. form. Medan Folkärna har 
konsonantförlängning i appellativerna mod, nod, skrov ock 
halvkort vokal i har, kok, har det vokalförlängning i abstrak-
terna bo, lov samt i kollektivet smak 'smålsäd', som mäst före-
komma i obest. form, t. ex. fik bo 'skicka bud', fa lov 'få lov', 
ce myjyy smak i sa År 'det är mycket smålsäd i säden i år'. 

Denna regel har sannolikt även bidragit till den stora ut-
bredningen av kort vokal i appellativerna bak,  lok, bkas, som 
oftare förekomma i best. form än abstrakterna strak, ink, tak 
n. 'besvärlighet' ESväTuGraNb ock kollektivet bas, vilka trots 
samma fonetiska förutsättningar, ock trots att de äro neutrer, 
ha lång vokal i större delen av DB (se ovan s. 71-72). 

Den givna framställningen av förhållandet mellan ljudlag 
ock analogibildning står i tydlig motsättning till en äldre 
skola, som formulerar en för ett stort område enhetlig ljudlag 
ock förklarar avvikelserna som resultat av analogibildning 
efter former med annan ljudlagsenlig utveckling. På kvanti-
tetens område har denna metod främst använts av de finlands-
svenska forskarna Hultman ock Solstrand. Som typexempel 
kan hänvisas till Hultmans regel, att i ord med ä i stammen 
vokalen förlänges i enstaviga ord i hela östsv., men kortstavig-
hoten bevaras i tvåstaviga former "överallt utom i Ålands 
härad".' Det skulle således heta fåt, fätä i hela östsv. Men 
så är endast sällan fallet.2  Eljest heter det fät, fätä, eller fat, 
fätä, beroende därpå, att regeln har esomoftast åter blivit upp-
hävd genom "analogibildning".3  Någon förklaring ges dock 
icke, varför i ena fallet den bestämda, i andra fallet den obe-
stämda formen segrat vid analogibildningen. Det betänkliga 
i en dylik schematisering av begreppen ljudlag ock analogi 
påvisades redan 1902 av Hesselman.4  Men det oaktat an-
vänder Solstrand ännu 1924 samma metod, ja driver gene-
raliseringen ännu längre. Han anser, att vokalen förlängts i 

De östsvenska dialekterna § 1: 28 e s. 131 ock 2: 17 s. 178. 
Rågö-Wichterpal a. a. s. 179 not 1. 

3  A. a. s. 131-132, 178-179. 
4  Stavelseförlängning och vokalkvalitet, särskilt s. 30. 
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alla enstaviga ord icke blott på Åland, utan i hela det uppsvenska 
området ock förklarar kortvokaliska, former som analogibildning 
efter former med ljudlagsenligt kort vokal (enligt Solstrand fram-
för ändelse-i ock -u, närmare härom nedan s. 89). Han förnekar 
således riktigheten av de Hesselmanska lagarna. Det oaktat till-
lämpar han dem delvis vid förklaring av kortvokalens olika ut-
bredning i olika ställningar, i det han anser, att stamvokal ock 
konsonant varit av betydelse vid den analogiska ombildningen.' 
Men han förbigår alldeles frågan, varför de faktorer, som ut-
övat inflytande vid den sekundära ombildningen, ej haft någon 
invärkan på den primära utvecklingen. Grundfelet i hela 
detta betraktelsesätt kan bäst karakteriseras med ett citat: "vi 
böra sträva till en enhetlig regel för primärutvecklingen".2  
Vad vi böra sträva till är dock icke en konstruerad enhetlighet, 
utan ett så exakt återgivande som möjligt av den värkliga 
utvecklingen, som befinner sig på mycket olika stadier på 
olika trakter ock följaktligen ingalunda är likformig. Både 
"ljudlag" ock "analogi" bli teorier, som sväva i luften, om 
de icke ses mot dialektgeografisk bakgrund. 

2. Tvåstaviga ord. 

I tvåstaviga ord har kortstavigheten i stor utsträckning be-
varats fram till vår tid i sydöstra DB, mäst i Folkärna socken, 
mindre i Grytnäs, på Dalälvens norra men icke på dess södra 
sida, i enstaka ord, huvudsakligen svaga fem., även hos äldre 
personer i Garpenbergs ock Hedemora socknar, dock icke i 
de närmast Hedemora stad belägna byarna, ej häller i Nom. 
Dessa fyra socknar utgöra vad man skulle kunna kalla DB:s 
kortstavighetsområde, som sammanhänger med ett område med 
bevarad kortstavighet i östra Västmanland ock västra Upp-
land. Utanför dessa socknar förekommer kortstavighet endast 
i senare sammansättningsleder, särskilt i dalälvstrakten, t. ex. 
pegkakut 'pannkaka' Tu, inistzugut 'stugan med spis, motsva-
rande nutida kök' Su. 

i Svensk stavelseförlängning, flerstädes, särskilt s. 18-19. 
2  Solstrand a. a. s. 37. 
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Kortstavigheten i sydöstra DB befinner sig emellertid i ut-
döende. Den saknas helt hos den yngre generationen. Även hos 
de äldre är förbindelsen kort vokal + kort konsonant sällsynt. 
Vanligen har konsonanten halvlängd eller ock— ifråga om äldre 

framför "tr — vokalen. Samma ord, som uttalas med kort vokal + 
kort kons. eller kort vokal + halvlång kons., kunna även före-
komma med förlängd kons., t. ex. stiagut, sttagra, sitagut, under-
stundom hos samma person. Den dialekttalan-de själv uppfattar 
detta som samma uttal. Det karakteristiska är den korta vokalen 
till skillnad från de yngres stiagzu, -a, som kännes som en an-
nan kvantitetstyp. Man kan således säga, att kortstavigheten 
i DB i 2-staviga ord tenderar till konsonantförlängning (bort-
sett från orden med ii framför 1r). Även i östra Västmanland ock 
Fjärdhundra är kortstavigheten av samma typ, medan den i 
dalmål tenderar till vokalförlängning. En helt annan sak är 
det, när i DB de äldres stucgia i de yngres språk heter shicgut 
eller stiga. Det är icke "stavelseförlängning", utan ett ut-
byte av ett äldre uttal mot ett yngre riksspråkspåvärkat. Man 
kan således draga den slutsatsen, att tvåstaviga • ord med för-
längd konsonant, varit kortstaviga längre än tvåstaviga ord 
med förlängd vokal, samt att trakter med konsonantförläng-
ning bevarat kortstavighet längre än trakter med vokalför-
längning — geografiskt ligga också de socknar, som i vissa 
fall förlänga konsonanten, närmare DB:s kortstavighetsområde, 
än de som förlänga vokalen. DB exemplifierar således inom 
sig trenne olika stadier i den uppsvenska kvantitetens historia 
ock belyser därigenom på åtskilliga punkter den omdiskuterade 
frågan om stavelseförlängningens förlopp i tvåstaviga ord. - 

a) Ord med äldre ä' ock ä. 

1 regel förlängas å' ock ä även i tvåstaviga ord i hela DB 
(ex. i kap. IV å' 1, 2 ock I, 1), men i olikhet med de ensta-
viga finnas från denna regel åtskilliga undantag med kort vokal: 

1) Framför m bevaras a kort i hela DB i gionce?r etc. adj. 
'gammal', håmerce etc. m. 'hammare', ketmcerce etc. m. 'kam-
mare', ulma pron. 'samma', steoya v. 'stamma' allm. Dessa ord 
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ha konsonantförlängning i de flästa svenska dialekter. Isaacs-
son förklarar Fjärdhundramålets gamak, hamara, kamare, ur 
pluralerna gama, hamrar, kamrar', som dock äro sällsyntare 
än sing. ock därför ej kunnat påvärka dessa (se ovan s. 75). 
A. Noreen formulerar med stöd av samma exempel i Ärte-
marksmålet regeln, att ä förlängts före m i enstaviga, men 
konsonanten i tvåstaviga former.' De flästa tvåstaviga ha 
dock i uppsvenska mål förlängd vokal, t. ex. i DB gkama v. 
'glamma' GuHu, glama Falun 1730, gråma v. 'ta med hela 
näven, famla med händerna', kråma v. 'krama' allm., rama v. 
'ramma, ta med händerna' Hu, tama v. 'famla' ViTuSk, vamv 
v. 'råma svagt' E. På samma sätt förhåller det sig i Uppland, 
varifrån exempel anföras av Hesselman' ock Isaacsson4, likaså 
i nedre Västerdalarna5, varemot vokalen är kort i götiska 
ock sydsvenska mål." De kortvokaliska exemplen i uppsvenska 
mål få därför förklaras på särskilt sätt. I gammal, hammarer  
kammare beror kortvokalen — såsom redan Sjödahl antytt' — 
på äldre akcentförhållanden i ord på avledningsändelserna -al, 
-ar (se närmare nedan s. 90). Samma är utvecklat i trycksvag 
ställning.' Det förekommer mäst i sms. dc'ensama o. d. Stamma 
är lån från rspr., som i sin tur fått ordet från sydliga dia-
lekter med vokalförkortning före m. Det genuina dialektordet 
i DB är stita, ståta. 

Framför t bevaras a kort i hela DB i fi,tvs v. 'fattas> 
ESvä, fåtees, -as övr. 

Kort vokal huvudsakligen. i He doms. ock Fo hd, men 
eljest förlängd, ha: fåtan n. 'handtag' ViSäHuHe Fo hd (: fan 
-a- Falu n:a tlag TuGuNoVb), skeeta m. 'trädtopp' Sä, skåta Hu 
HeGarp, skata FoGry (: skiita, -a-, -ce övr.); hinn, havi, -e sup. 

S. Fjärdhundralands folkmål s. 42 Anm. 3. 
2  Vårt Språk IV s. 33 not 5. 3  Stavelseförlängning s. 68. 
4  S. Fjärdhundralands folkmål s. 40. 
6  Sjödahl, Kort stavelse i Västerdalm. s. 112. 
6  Skåne, Halland, Bohuslän, Småland, sö. Västergötland (Wig-

forss, Södra Hallands folkmål s. 202-205 o. 508). 
7  Kort stavelse i Västerdalm. s. 73 mom. 1. 

Jfr att sta"mä i Oremålet -- av samma skäl — är ett av de 
få, som bevara kortstavighet (H. Geijer hos Levander 1 s. 245). 
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'haft' He doms. Fo hd, liese sup. 'läst' SäFoGry, eett sup. 'ätit' 
SäfluFo (: /avi, -a-, -6e-, lsz,lcpst, eeti övr.); ledat, lceduc f. 
'lada' HeGarpFoGry, Otta f. 'gata' TuGra, Otta SäSkHulle, 
gåtta, Mut HeFoGry, gatuc Fo, skbtut f. 'skata' 0-ra, skedat 
SäSkile, skåtta HuHeGarpFoGry, skatuc HeFoGry, stetettar m. 
'stapel' SkHuHe, stctpok Garp (: /i2(c/)ta, -cf-, gi2tuc, 
-a, skbluc, -a-, -a övr., sti2putk ESvä, stptak Hu). 

4) Kort vokal i FoGry, men eljest förlängd, ha: båra bara, 
adv. 'bara' Fo, barce Gry, fara v. 'fara' Fo, vara v. 'vara' 
C-arp, vara FoGry, hara m. 'hare' Fo, kkava m. 'klave' FoGry, 
kava Fo, karari pl. 'karlar' FoGry, karar Fo (men How, -8, 

fyra, -a-, vbra, -a-, bra, -a-, kkbva, -a-, -ce, ldrcer etc. övr.); 
kanin adj. 'stolt, högmodig, duktig' Fo, karta Gry, staducg 
adj. 'stadig' Fo, lega f. 'plats där säden ligger' Fo, lcastrauc 
f. 'kastskovel' Fo -(men krut, -a-, stkdict, -a-, kgut, -a övr., 
-mim By). 

Diskussion av frågan om vilka faktorer, som bestämt utveck-
lingen i dessa exempel, uppskjutes till slutbehandlingen av prin-
ciperna för de tvåstavigas stavelseförlängning (se nedan s. 88 ff.). 

b) Ord med äldre I ock jr'. 

1) Ord med äldre I framför d, g, v ha i FoGry (undan-
tagsvis även Garp) i regel bevarad kortstavighet eller förlängd 
konsonant, men i övriga DB förlängd vokal, t. ex. 

framför d: skr4la v. 'köra sakta' Garp (: skrac Sk); leden 
adj. 'ledig' Gry (: Udin, -en öyr.). 1 perf. part. ock supiner 
har hela DB, även FoGry, vokalförlängning i analogi med 
värbets långstaviga former, t. ex. brh 1. vrh 'vridit', /it 'lidit', 
rit 'ridit' allm.; 

framför g: stega m. 'stege' Fo, -g- Gry (: stka, -ce övr.), 
stega v. 'stega' Fo-  (: stka FHu), svega m. 'hölasstång' FoGry 

Ordet karl har tidigt 1-bortfall, först i bestämd form (0. von 
_Friesen hos Hesselman, Språk och Stil XI s. 169), varigenom det 
övergått till kortstavig typ. Jfr ÖKalix Acer a (C. Pihl s. 51), 
dalm. kv"rcem dat. sing., kervr pl. Rättv., kårar Älvd. med för-
längd kons., som troligtvis föreligger redan i medeltida diplom från 
DB: nakra karre JJö 1506? (DD 207). 
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(: svaga TuHeNbSb); stige 'stigit', lige 'tigit' Fo (: stigi, -dy-, 
tigi, -0- övr.); 

framför v: leva v. 'leva' FoGry, leva Garp Strandmora i By 
(: lya övr.); drive 'drivit' Fo, rive 'rivit' FoGry, skrive 'skrivit' 
Gry (: drivi, rim, skrivi övr.); ivu f. 'fodergiva' Fo, rem adj. 
'klåfingrig', skreva f. 'skreva' Gry (:iivuc, råvut ESväAHuGra, 
skråna, -a TuGuSällulleVb). 

Framför 1, n, r förblir vokalen i några ord kort blott i 
FoGry, i de flästa även i Hedemora doms., undantagsvis där-
utanför, men förlänges i övriga DB. 

Kort vokal blott i FoGry ha: spela v. 'spjälka (ben)' Fo 
(: spålv E); spilla f. 'brödspade', senut f. 'sena' FoGry (: spilta, -a, 
-e-, sinut, -e- övr.), ,Aeria adj. 'morgontidig' Fo, Oritt Gry (: Oritc 
övr. öb, irui. GraNb). 

Kort vokal i Ile doms. samt FoGry ha: parce, peelaro etc. 
m. 'pelare' SkIlulleFo, sa m. 'sele' Ile doms. GryFo, spda 
-v. 'spela' Ile doms. Strandmora i ByFo (: pålcerce etc., -cp-, 
sila, spåla övr.), spiena m. 'spene' Ile doms. Gry, spena Fo 
(: speena SuATuSiGuVb, spåna By). På samma sätt behandlas 
även låneordet sånap m. 'senap' SällulleGarp Fo hd (: sMap 
FTuSk). 

Även utanför ile doms. ock Fo hd förekommer lång kons. 
i (i)'en8m, -e-, -i-, -om 'igenom' SiSäSkHuHeLuNbSb (: (i)ge-
nsm, -om FViToTuGu), där den •stora spridningen av kort 
-vokal beror på ordets användning i trycksvag ställning; vidare 
i ftla v. 'bilda skäl i väv' SuTuSäHeFoGry (: Ria By) ock Una 
v. 'töa, lindra' ViTuGu Ile doms. Fo hd (: Unv E, -a ANb). För-
längd konsonant har förr haft större utbredning i denna typ, 
t. ex. spella Svärdsjö 1727, ock ovanstående exempel från Su 
TuGu äro sannolikt att betrakta som relikter från denna tid. 
I Ile doms. kan man i våra dagar bevittna, hur de långkonso-
nantiska formerna dö med de älsta inbyggarna. 

Framför k, p, s förblir vokalen i regel kort i Hedemora 
doms. ock Folkare hd (utom By), men förlänges i Falu doms., 
By ock Vb, t. ex. 

1  Fsv. sinap(per) från grek. sinapi. 
6 En v all. D alaber g slag smålet. 
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framför k: streka m. 'strömdrag', v. 'strömma' SkElulle 
Garp, streka FoGry (: strekv ESvä, AViTuGuSäByNb); 

framför p: grepan n. 'handtag' Hu (: grpan ATuNb), råpa 
v. 'repa' ile dom. FoGry, repa Fo (: rtoa ATuGuNoByLuS13), 

v. 'släpa' SällulleGarpbry, ilepa Fo (: Vepa övr.); reput 
f. 'repkam, rispa' Ile doms. Gry, rep& Fo (: rbui, -a SuA"Tu 
SkGraNb), reput adj. 'repig' SkHud-ry (: r4ut FA), .2,1epta f. 
'släpkälke' HUHeGarp (: .2,1bput, Falu doms. SäSkgoVb), 
svepta f. 'bakugnskvast' ile doms., svepta Fo (: svåput ESväA 
ViTuGulleGarpGraNb); 

framför s: nasa v. 'göra munrörelser i önskan efter ngt" 
SklluGarpByFo (: mesa ATuGu). Kort vokal även utanför 
ile doms. ock FoGry förekommer i mask. bisce 'husbonde, 
kaxe' FAHu (: bisce SkGraNbSb), möjligen på grund av tryck-
försvagning i sms. elakbisce ViHu, tirti(t)bi, -pi.s 'tomte' SuFTu 
GuSi ile doms. (: tilm(t)bis Vb); i adjektivet vresta 'krokig, vind, 
vresig' NoFoLu, b- GryNb (: brUza, v- SväFTuByGraSb) samt 
i svaga fem. mista 'mesostämne' GraNb (: nåsia Falu doms, 
Gra), jfr om svaga femininer nedan s. 94. 

Hela DB har kort vokal i Uka, Uya v. 'becka', bkebsa v. 
'bläcka (i träd)' allm., sannolikt på grund av riksspråkspåvär-
kan, i nAbsyl m. 'nyckel' allm., som är ett ord med sluten av-
ledningsändelse (jfr nedan s. 90); vidare i adjektiven spilstn 
'spicken' allm., hipin 'som hajar till' SäGarp Fo hd, niptn ds 
TuGuSk, ppm 'öp-pen' allm., visin 'vissen' AG-u, fryse -ti 'frn-
sen' Gry, frbstn övr. (om vilka närmare nedan s. 93) samt i 
svaga fem. vikta, -e-, -a 'vecka' allm. (jfr nedan s. 94). 

Kort vokal i mindre utsträckning, mäst i FoGry, delvis 
även i HulleGarp, ha supinerna skribse 'skrikit', vibse 'vikit' 
FoGry, stryp 'strukit' Hu, strpbst ä. He, -e Fo, krppt 'krupit', 
nkin 'nupit' Hu, -e FoGry, fr,9,5z 'frusit' HuGarp, fryse FoGry, 

1  Värbet släpa antages av Hellquist (s. 795) vara lån från mlty. 
slåpen av gorm. *slaipian, kausativum till slipa. Likaså förklarar 
A. Noreen fsv. skepa som tidigare, ä. nsv. o. sv. dial. sle(e)pa som 
senare lån från mlty. (Vårt Språk III s. 507). Kvantiteten i DB-
målet utvisar, att ordet kommer av slipa, dalm. Vepa (Mora) 
m. fl., liksom fallet är med NeVd .21cepo (Sjödahl a. a. s. 53) ock 
upp!. slepu f. Norrby. 
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nb.sz 'nyst' Hu, -e Fo (men skrki, viki, strPki, kr»z, nhz, 
frPsi, TOsi övr.). Den större utbredningen av lång vokal i 
dessa ord beror på analogi med värbens långstaviga former. 

Lång vokal i hela DB ha värbet tveka allm., som knappast 
motsvarar no. talka, utan är långstavigt, jfr ä. nsv. twijka, 
dalm. /idka Älvd., samt fem. skråkut, -a 'nötskrika' allm. ock 
gkipub 'öppning' ViTuGuHu, som ha lång vokal i anslutning 
till värben sky9ka allm. ock g?-h)a 'öppna sig litet' ViGulle. 

4) Framför t förblir vokalen i allmänhet kort icke blott i 
He doms. ock Fo hd utan även i delar av Falu doms., men 
vokalen förlänges i regel i Vb ock sporadiskt i Falu doms., 
t. ex. båtv m. 'brödbit' ESvä, båta, -ce- AVi He doms. Fo (: bda 
Nb), båtv m. 'del av knutstock' E, beeta TuSk (: båtv E, -a Vi, 
beetv G-ra, -a Lu), båta, -ce-, -v v. 'bryta i bröd' ÖbGra (: beta, 

Lu—Sb), hata m. 'hetta' Öb (: håta, -ce Vb), påta v. 'peta' 
He doms. Fo (: påta FViTuGuVb), småtv v. 'smeta' E, -a Su 
He doms. FoGry (: smeta, -v Falu doms. Vb), stråta v. 'streta' 
He doms. (: stråk ESvä, ViTuVb); småtm adj. 'smetig' Svä 
SällulleGarpFoGry (: smatt6 Falu doms. SkVb). Att hetta 
har kort vokal i hela Öb beror på riksspråksstöd, som å andra 
sidan är orsak till kortvokalens ringa Utbredning i peta, streta 
ock i yngre språk i smeta. 

Kort vokal i hela DB ha pta, -.5e- v. 'bry sig om' allm., 
på grund av att det vanligen förekommer i trycksvag ställ-
ning1; likaså det ursprungligen långvokaliska heelviti, -e n. 
'hälvete' ESväSuATuSkHuByGra. På grund av riksspråks-
påvärkan har hela DB förlängd kons. i spåta v. 'spetta' allm. 
Det gamla ordet för 'spett' är blasts'', -skr m. FTuGulle. 

Kort vokal i mindre utsträckning än eljest (SäHuGarpFo 
Gry) ha perf. part. ock supiner, i vilka lång vokal införts — 
med riksspråksstöd — i analogi med värbets långvokaliska 
former, således biti 'bitit', Mitt 'slitit' SäHu, Ute, Vite Fo (: 
Vitt övr.), likaså bryt 'brutit', f9tt 'flutit', skryi 'skrutit', 
snyt 'snutit' HuGarpGry, -e Fo (: skrPti, övr.). 
He har nu lång vokal, men ännu på 1800-talet bevarades kort 
vokal i sms.: tråbittin 'begiven på', värgbittin 'vargbiten'.2  

Ex. gt et-I,nt-hkra 'jag gitter inte höra' FATn. 
Blumenberg, Ordlista på Hedemora folkspråk. ULMA ace. 169: 26. 
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Förlängd vokal i större utsträckning än eljest ha även gneta 
v. 'vara snål' ATuGuSkGarp (: gnata Hu, gneta Fo), gnetuc 
adj. 'snål' GuSäSkHeByGryNb (: gnetta HuGarp, gnetut Fo) i 
analogi med gnet (se ovan s. 70), veta v. 'veta' allm. jämte våta 
EHu Strandmora i By, förr även wätta Falun 1756, wetta 
ile 1697, ombildat i senare tid liksom i rspr. efter pres. vet 
allm.' 

5) Framför ni förblir vokalen kort i hela DB, t. ex. ftniv v. 
'ge återsken' ESvä, -a HuFo, himtl m. 'himmel' allm. 

c) Ord med äldre il. 

1) Framför d, g, v, 1, n, r har ii i regel förlängts i hela 
DB utom i FoGry (ock undantagsvis därutanför). Kort vokal 
förekommer i följande fall: 

framför d: knoda v. 'knåda' Fo, nada v. 'spiknåda', troda 
v. 'trampa'; baden adj. !luden' FoGry (: knir(d)a, n(d)a, -o-, 
tri(d)a, -o-, 1*(d)tn övr.); rtadta f. 'röjning' Fo (: risydtance Sk, 
risadtun By), trucduc f. 'spinnrocks- 1. vävstolstrampa' Fo, -d- 
Gry (: trå(d)ut, ESväSliTuGuEeNoLu—Sb); 

Hela DB, även FoGry, har förlängd vokal i bira v. 'ge bud' 
(böa Fo) allm. efter subst. bg , bo n. 'bud'; likaså i perf. part. 
o. sup. bi, 4.8 'bjudit' allm. i analogi med värbets lång-
staviga former. Jfr förhållandet med perf. part. o. sup. på i 
framför d ovan s. 80. 

framför g: boga m. 'båge' Fo, Obgrga Gry, doga v. 'duga', 
hoga adj. 'hågad', loga m. o. v. 'låga", toga v»töja, slita' 

page 'ljugit' Fo, Pryge 'flugit' FoGry; ttagta f. 'dragring, 
förr av hopsnodda vidjor, nu av järn' Fo,-  -a Gry (: båga, 
-ce, dka, hirga, lga, -ce, tka, tfagt (Ogt, WO, f4gt 
(ficiitt) övr.); 

Icke blott i FoGry utan även i delar av Ile doms. (HeGarp) 

1  Samma ombildning har även skett i stora delar av Uppland, 
där de äldre källorna nästan undantagslöst ha wetta, wisitta. Dia-
lekterna i norra o. mellersta Uppland samt Roslagen ha kort vokal, 
men denna form är "ned mot Stockholm ersatt af form med lång 
vokal — — hvilken också förekommer eljes, genom högsv. på-
värkan, i yngre personers språk" (Hesselman, 1 och Y s. 74). 



KVANTITET: KORTSTAVIGA ORD 85 

förekommer kort vokal i roga m. o. v. 'råge, råga' HeFo, raga 
Gry (: -ce övr.), fi•utga-  f. 'fluga' Ile, fkiagut GarpGry, 
flftagta Fo (: finka, -ta övr.), förr även i perf. part. nerljuggin 
He.1  Ännu större utbredning, i hela dalälvstrakten, har kort 
vokal i stzuguc TuGuSäSkGarpGry, ~gut fuleFo (: stiugut övr.). 
Om orsaken till den större utbredningen av kort vokal i dessa 
ord se nedan s. 93 o. 94. 

Å andra sidan har hela DB förlängd vokal i »kut 'tjugo', 
sannolikt på grund av riksspråksinflytande. 

framför v: lova v. 'lova', sova v. 'sova' Fo; damen adj. 
'duven' Gry, pave 'givit' FoGry; kl'utma f. 'kluven stock' FoGry 
(men liva, siva, cliavin, giam, klrtavta övr.). Kort vokal i större 
utsträckning har kam n. 'huvud' SvaSuF-ViAlu lie doms. 
FoGry (: Kavat övr.), se nedan s. 94; 

framför fara m. 'fåle' Fo, kara v. 'kola' Fo, kak Gry, 
smaka v. 'falla ur (om säd)' Fo, toka v. 'tåla' Fo, taka Gry; 
bu 1t1n adj. 'uppsvälld' Fo, -en Gry, bake adj. n. 'kulet', make 
adj. n. 'mulet', stud.e sup. 'stulit'; smtakta f. 'smula', sttafta f. 
'sula' FoGry, men raka, -cp, kika, smål.a, lika; btlartn, kiaktn, 

stiah; snubba, Mala, övr.; 
framför n: dona v. 'dåna' Fo, dana Gry, kona f. 'liderlig 

kvinna' Fo, kana Gry, mona v. 'bli bättre, öka' Fo, manas 
G-ry, men dåna, kåna, måna, -n,- övr.; 

Även i ile doms. förekommer kort vokal i bråna m. 'eld, brå-
nad' SkHe (: brimn ESvä, bråna GraNb, -ce Sb). Hela dalälvs-
trakten har kort vokal i sånce(r), -a(r) m. pl. 'söner' TuGuSiSä 
NoGryLu, sannolikt därför att ordet innehåller ursprungligt 5?, 
som återfinnes i sfr3na Nb, s(r) Ma, men eljest undanträngts 
av o från sing. Å andra sidan har hela DB förlängd vokal i 
hamn, håntag m. 'honung' på grund av riksspråkspåvärkan, 
som även framträder i stamvokalen. 

framför r: sk?are sup. 'skurit'; filtrat f. 'fura, -u', skit" f. 
'skåra' FoGry, men sla2crt; ft'arta, -a, skasana, -a övr. 

Även från lie doms. föreligga exempel med kort vokal i 
båra v. 'borra' HuHeGry, böra Fo (: bra övr.) på grund av 

Blumenberg, Ordlista på Hedemora folkspråk. ULMA oxe. 169: 26. 
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riksspråksstöd (jfr om borr ovan s. 71); vidare i sup. båtr.1 
'burit' Garp, biare Fo, vutrz 'varit' HeGry (:bri, vårz, -v-  övr.), 
av vilka det sista oftast, det förra ofta står i trycksvag ställning, 
samt i nips/nitriu f. 'näsborre' G-arp, -a ile, -butrta FoGry, med 
vokalen kort i större utsträckning än eljest i sms. (: -bana E 
SväSvaViNoBySb). 

Även i Falu domsaga förekomma exempel på kort vokal i 
spin-cer etc. m. pl. 'sporrar' ESväFAViToGuHulle, -0- By, -o-  Fo 
(: spiror SuTuSkNoVb), på grund av stöd från riksspråket. 

2) Framför k, p, 8 förblir vokalen kort i GarpFoGry, un-
dantagsvis därutanför, men förlänges i regel i övr. DB, t. ex. 

framför k: bkirta v. 'arbeta hårt' Garp, Vi•oka Fo (: Vrikv 
E, -a TuSkNb), strna m. 'stråke' Garp, stroka FoGry (: stråk«, 
-v Falu doms. SkHuHeGra, -0- By), tråka v. 'göra ngt be-
svärligt' Garp (: trirka SvaVi Falu sö.tlag HuHeBy); tråls.m adj. 
'tråkig' Garp, trakta Gry, kokta Fo (: tråkm, ESväVi); 

Konsonantförlängning i större utsträckning ha moka v. 'mocka' 
Fo, ma övr. Öb (: mirkv Gra, -a LuNb), sannolikt på grund av 
att ordet ofta användes i trycksvag ställning', samt svaga fem. 
/tabu 'lucka' (liakza Fo) allm. (: sms. ,pe/iikkia_ 'ögonlock' E), 
varom nedan s. 94. 

framför p: gkiTa v. 'vara snöglopp' GarpGry(: gHpa FAVi 
HuByGraLu), knirpa v. 'knåpa' Gry, knopa Fo (: knåpa övr.); 
sasavt sup. 'supit' GarpGry, -e Fo (:spi övr.); 

Konsonantförlängning i större utsträckning ha drirpa, -e-, -o- 
m. 'droppe', v. 'droppa' Öb utom ESväTu (: dråpa, -n ESvä 
TuVb) på grund av riksspråkspåvärkan i sen tid. 2  Ännu i 
förra hälften av 1800-talet hette det dröpar i Hedemora.3  Hela 
DB har konsonantförlängning i håpces, -o-  etc. v. 'hoppas', 
kspcer, -o-  etc. m. 'koppar' allm., som ha sluten avlednings-
ändelse. Närmare om dem nedan s. 90. 

i Utvecklingen belyses av exemplet m8k- 1. msk-sngs fiAsce, men 
måka Lu. Även i nedre Vd har ordet lång kons. mot regeln: 
~ko Äppelbo—Nås (Sjödahl s. 55). 

2  Av samma skäl har detta ord konsonantförlängning i hela 
Åland (men glå,pa, knåpa Brändö), likaså i Eg. Finland ock n:a 
Öbott., där kortstavigheten eljest bevaras (Solstrand s. 27). 

3  Blumenberg ULMA acc. 169: 26. 
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framför s: birsa v. 'koka över' HuGry, bosa Fo, dråsa m. 
'sädesdråse' GarpFo, drosa Gry, ma m. 'mossa, -e' Gry, mosa 
Fo, pisa m. 'påse' Gry, posa Fo (men båsa, dråsa, måsa, påsa, 
-cc övr.). 

Kort vokal i något större utsträckning ha svaga fem. bfaszu 
f. 'halmbädd' HuHeGarp Fo hd (: Usum, -a övr.), varom nedan 
s. 94, samt från., -o-, m. 1. f. 'frossa' EAViTu ile doms. (: fråsn 
Gra, -o- By) ock krisa v. 'krossa' A Vi Ile doms., krösa Fo (: krisa 
TuBy, -v G-ra), där kortvokalens större spridning sannolikt 
beror på riksspråkspåvärkan. I 

3) Framför t har kort vokal något större utbredning, i all-
mänhet icke blott i GarpFoGry, utan även i Hulk, medan 
övriga DB har förlängd vokal, särsk. Falu doms. o. Vb, t. ex. 
bråta m. 'bråte' Gry, -e- Fo (: bråta övr.), sms. hinvittbriita m. 
1. f. 'svår snuva' HeGarp (: -brsta TuSb), broa v. 'göra till-
fälligt stängsel' Gry (: britv E, -a SkHe), tkita m. 'flotte', -o-, -o-
lle doms. ByGry, fa Fo (: firåta, -ce övr.), f?ek.a v. 'flotta 
(timmer)' HeGarpGry, /kota Fo (: fkitv E, -a SvaNbMa, 
By), fa v. 'flotta ned ngt' HuGarpByFo (: fta TuSkGra 
Nb), kåta v. 'tälja' HulleGarp, kota FoGry (: kåta övr.), påta 
v. 'påta' Hu, pota Fo (: påta ATuSkByGraNb), sprita m. 'smal 
gren' Gry (: språta SäHuHe), sprita v. 'spreta ut' Garp (: språta 
F); liutin, -en adj. 'benägen, villig' HuGarpByFoGry (: Wytin 
övr.). Något mindre utbredning — på grund av analogi med 
värbens långstaviga former — ha sup. Yati 'skjutit' HuGarp, 
5ukte Fo (: 54.tti övr.), Mitti 'tjutit' Hu (: Jpsytt SväViTu). 

Några ord ha kort vokal i hela dalälvstrakten, sålunda 
britces, -o-, -e- etc. v. 'brottas' ile doms. Fo hd (: britces 
Falu doms. NoVb), skåta, -e- v. 'skotta' Vi Falu sö. tlag 
ile doms. ByGry, -o- Fo (: skåta Falu n:a tlag Vb), 
ståta, -o- v. 'stamma' TuSkHuGarp (: ståta, -v EAGraLu 
Nb); riatin adj. 'rutten' allm.; gnitttut f. 'liten smula' TuSi 

1  På samma sått behandlas även låneorden ditc"sin n. 'dussin' 
Fo, diusin Skllu, rikin n. 'russin' SkHu, men &sann TuGuVb, 
rigszn ESväGraSb, vilka på grund av starkt bitryck på den slutna 
ändelsestavelsen anslutit sig till de kortstavigas akcenttyp ock ut-
vecklats som dessa. Jfr det likartade förhållandet med långstaviga 
ord på -ing i dalmålet (Levander 1 s. 83). 
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HuGarpByGryVb, gniatuc Fo (: gmittut Fal-u n:a tlag SkHe 
No). Om de sistnämnda se nedan s. 93 o. 94. 

4) Framför ni förblir vokalen kort i hela DB i brinna, -v m. 
'den krökta liehalsen' ViATuSiGuGraNb, v. 'blomma (om löv- 
träd)' ESi, kångt, -8- v. sioncer etc. m. 'sommar' allm., 
men delvis förlängd i tråma v. 'hugga av stock i längder' By, 
-v Gra (: trinya, -o- övr.), liksom i motsvarande subst. (se ovan 
s. 72). 

Efter denna översikt över DB-materialet kan det vara lämp-
ligt att söka sammanfatta de allmänna regler, efter vilka 
kvantiteten utvecklats i de tvåstaviga orden. 

Jämför man de tvåstaviga orden med de enstaviga, är det 
tydligt, att de tvåstaviga bevarat kort stavelse längre än de en-
staviga. Detta framträder icke blott i DB:s kortstavighetsområde, 
där talrika exempel på bevarad kortstavighet finnas bland de 
tvåstaviga, men ytterst obetydliga räster bland de enstaviga. 
Även där kortstavigheten upphört, visar sig denna skillnad 
däri, att de tvåstaviga ha bevarat kort vokal med ty åtföl-
jande konsonantförlängning (se ovan s. 78) i större utsträck-
ning än de enstaviga med samma fonetiska förutsättningar. 
Sålunda bevaras a ock ä korta i åtskilliga tvåstaviga, men i 
högst få enstaviga ord. Bland ord med I ock ii framför d, g, v 
är kort vokal, eventuellt med konsonantförlängning, i Folkärna 
ock Grytnäs regel i de tvåstaviga, men undantag i de ensta-
viga orden (se ovan s. 80 i jämförelse med s. 69 ock s. 81 i 
jämförelse med s. 70). 

Jämför man de tvåstaviga orden inbördes, har då stavelse-
förlängningen bland dem skett enligt de Hesselmanska reg-
lerna eller ej? Frågan har under de sista åren varit föremål 
för diskussion. Med utgångspunkt från materialet i nedre 
Västerdalarna — ock med hänvisning till tidigare iakttagelser 
av Lindgren i Burträskmålet ock Karsten i Kökarsmålet samt 
till Åströms material från Degerfors — ansåg Sjödahl, att 
jämte stamstavelsens vokal ock konsonant en tredje faktor in-
värkat på stavelseförlängningen i de tvåstaviga orden, näm-
ligen ändelsevokalen, så att "vidare ändelsevokal gynnar för-
längning av rotstavelsens vokal, trängre ändelsevokal gynnar 
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förlängning av den efter rotvokalen följande konsonanten".' 
Men författaren nödgas i tillämpningen av den nya regeln 
konstatera åtskilliga undantag, ibland, t. ex. ord med ä fram-
för tonlös kons. + i, u (a. a. s. 55), till ock med flera än de 
regelbundna exemplen. 

Medan Sjödahl förde fram denna regel som ett komplette-
rande tillägg till de Hesselmanska lagarna, ansåg Solstrand, 
att ändelsevokalerna haft det största inflytandet på stavelse-
förlängningen i tvåstaviga ord, i det att vokalförlängning inträtt 
framför ändelse-a, men konsonantförlängning framför ändelse-i 
ock -u.2  Det generade honom ej, att "undantagen" ofta blevo 
fler än de regelbundna exemplen.3  De förklarades genom ett 
sinnrikt system av analogibildningar. I ett avseende fördes 
dock diskussionen avsevärt framåt av Solstrand, genom hans 
framställning av orsaken till ändelsevokalernas olika invärkan 
på stamstavelsens differentiering. Han framhåller, att "denna 
differentiering ej kan bero på de följande a, i, u som sådana, 
d. v. s. direkt inverkan av deras kvalitet" 4, utan att den be-
ror på ändelsevokalens tryck. Sålunda "sammanhänger vokal-
förlängningen med förlust, konsonantförlängningen med be-
varande av den äldre levis" 4, som vilat på ändelsen. Men 
han anser — utan stöd för denna åsikt — att ändelsevokalen 
-a som sådan haft svagare tryck än -i ock -u vid tiden för de 
nuvarande språkformernas utdaning. Vad säger då DB-ma-
terialet om ändelsevokalernas invärkan på stavelseförläng-
ningen? Tack vare den omständigheten, att DB inom sig 
rymmer ej blott vokalförlängnings- ock konsonantförlängnings-
områden, utan även ett område med såväl kortstavighet som 
jämviktsakcent delvis levande, ligga de faktorer, som invärka 
på stavelseförlängningens förlopp mera i öppen dag än både 
i Västerdalarna ock på Åland. DB-materialet visar, att än-
delsevokalernas olika kvalitet ej haft någon invärkan på sta-
velseförlängningens förlopp, men att detta bestämts av akcenten. 

Kort stavelse i Västerdalm. s. 58 o. 82. 
2  Svensk stavelseförlängning s. 29, 83, 94. 
3  Särskilt i östra ögruppen, se t. ex. a. a. s. 33. 
4  A. a. s. 29. 
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Bland huvudmassan av exempel med a i stammen inträder 
vokalförlängning, vare sig ändelsevokalen varit -a, -i eller -u. 
Hela DB har vokalförlängning i håga, gnåva, skviAra, -a-, håna, 
nzi2ra, -a-, hi2ka, -a-, skripa, -a-, risa, -a- såväl som i makt, 
skavt, vein, -a-; 32i2gut, -a-, nvutn, a-, skvnhar, -a-, tama, -a-, 
&nia, -a-, hi31cut, -a-, skrinna, -a-, brbsia, -a-. Också bland ord 
med i ock u i stammen ha vokal- ock konsonantförlängning 
i stort sett samma geografiska utbredning, vare sig ändelsen 
är -a, -i eller -u. A andra sidan finnas bland undantagen 
med konsonantförlängning i större utsträckning än eljest ord 
såväl med a som med i ock u i ändelsen. Ja, det finns fler 
exempel med bevarat kort a i -stammen framför ändelse-a än 
framför ändelse-i ock -u. Ändelsevokalen kan således ej ha 
haft den invärkan på stavelseförlängningen, som Sjödahl ock 
&Åstrand antagit. 

Däremot har akc en.t en haft den största betydelse för sta-
velseförlängningen. Från början ha alla tvåstaviga kortstaviga 
ord haft jämviktsakcent. Denna har dock i DB:s kortstavig-
hetsområde till största delen, i övriga DB helt ersatts av grav 
akcent till likhet med de långstaviga. I vissa - ordgrupper 
skedde detta tidigt, i andra, som icke voro lika starkt utsatta 
för påvärkan från långstaviga ord ock från enstaviga sido-
former, skedde "akcenttillbakadragningen senare. Där tidig 
akcenttillbakadragning skedde, fingo de tvåstaviga orden 
samma fördelning av vokal- ock konsonantlängd som de en-
staviga. Där jämviktsakcenten dröjde kvar länge, gynnade 
den bevarandet av kort vokal i större utsträckning än i en-
staviga ord. Dylika exempel finnas bland ord med ändelse-a 
såväl som bland ord med ändelse-i ock -u. 

Bland ord med ändelse-a finnes en grupp, som bevarat 
vokalkorthet i större utsträckning än övriga, nämligen ord 
med sluten avledningsändelse. Av dessa ha en del konsonant-
förlängning i hela DB: gåmcdr etc., hAnzcre etc., Ht/parce etc., 
&tas, -73- etc. (se ovan s. 78), kåpas etc., k8par etc., ~ar etc. 
I andra har kort vokal något mindre utbredning, men i varje 
fall större än i vanliga tvåstaviga: fåtan n. 'handtag' ViSä 
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HuHe Fo hd, briitces, -o- etc. v. 'brottas' ile doms. Fo hd (men 
fialan, -a- Falu n:a tlag TuGuNoGarpVb, britas etc. Falu doms. 
NoGarpVb). Skillnaden i fråga om vokalkorthetens utbredning 
mellan dessa ock de förut nämnda kan bero dels på konso-
nanten: m har största förlängningstendensen, dels på ordens 
vanlighet i rspr:, med vars Pip kort vokal spritts utanför 
dalälvstrakten, DB:s egentliga kortvokalsområde. Kortvoka-
lens stora utbredning i ord med sluten avledningsändelse be-
ror därpå, att dessa ord länge bevarat kortstavighet. I vissa 
dialekter, t. ex. det jämtländska opplänningsmålet, äro dessa 
ord ännu kortstaviga, ehuru tvåstaviga ord eljest i regel ha 
förlängning till halv- eller hellängd, t. ex. kbpor 'koppar', 
~or 'sommar', getmv{r 'gammal'.1  I Ore, där kortstavigheten 
i regel är upphävd, bevara dylika ord ofta jämviktsakcent, 
understundom även kortstavighet.2  I Bingsjö behålla orden 
på -an "kortstavigheten bättre än övriga a-a-ord", t. ex. halm: 
läka m.3  I andra dialekter har kortstavigheten försvunnit, men 
de kunna alltjämt ha ett starkare ändelsetryck ock längre 
ändelsevokal än vanliga kortstaviga, t. ex. i Burträsk, Deger-
fors, Torp m. fl. norrländska mål, likaså i uppländska dialekter.4  
Spår av längre vokalkvantitet i slutna avledningsändelser fin-
nas även i DB, t. ex. heetok m. 'slå som stöder slädbordet' Fo. 
Det är säkerligen ej häller en tillfällighet, att de få exempel 
på vokalbalansen a: ä, som bevarats fram till våra dagar såväl 
i DB som i andra uppsvenska dialekter, äro just ord med slu-
ten ändelsestavelse.2  

Däremot har huvudmassan av orden med -a, infinitiver ock 
svaga mask., haft tidigare akcenttillbakadragning ock ha därför 
vokalförlängning i större utsträckning än föregående grupp. 

Tidigast har akcenttillbakadragningen genomförts i vär b ens 
inf initiv er. Detta kan bero på inflytande från de långstaviga 
värben, men huvudsakligen från infinitivernas apokoperade 

II. Geijer, Tilljämning ock apokope s. 23 o. 24. 
3  H. Geijer hos Levander I s. 245 not 14. 
3  Levander I s. 67. 
4  Påpekades redan av Sjödahl a. a. s. 112 f. 
5  Se ovan s. 30, 54 o. 55. 
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form, som användes, då infinitiven åtföljes av bestämning, 
objekt eller adverbial. Den apokoperade formen förlänges i 
likhet med ursprungligen enstaviga ord ock påvärkar den 
sällsyntare tvåstaviga formen. Utvecklingen belyses bäst av 
ett exempel: ska e var kalås sa ska e fel vara heter det i 
Folkärna, men i t. ex. By våra i likhet med den apokoperade 
formen. Man kan då vänta, att infinitiver, som på grund av 
sin betydelse icke åtföljas av efterställd bestämning ock följ-
aktligen icke apokoperas, skola bevara korstavighet längre än 
andra. Ett dylikt förhållande synes även bevarat på :Runö, 
där det heter dvålr 'prata', mån 'mana', skråp 'skrapa', men 
baja 'bada', gapa 'gapa'.' I allmänhet ha dock dylika olik-
heter utjämnats genom systemtvång. 

Även de svaga maskulinerna, som i DB förallmänligat 
oblikkasusändelsen -a, ha haft tidig akcenttillbakadragning, tro-
ligen på grund av invärkan från de långstaviga svaga mask., 
som erhållit samma ändelse som de kortstaviga. Akcenttillbaka-
dragningen har dock ej varit lika stark hos maskulinerna som 
hos infinitiverna med deras enstaviga sidoformer. Man finner 
sålunda exempel på att svaga maskuliner bevarat vokalkorthet 
i större utsträckning än infinitiver med samma fonetiska för-
utsättningar. Så har t. ex. Kökarsmålet, tillhörande Ålands 
östra ögrupp, sådana motsättningar som maggå 'mage', harrå 
'hare', nåvvå :näve', men knädå 'knåda', färå 'fara', viivå, 'väva'.2  
I Upplands kortstavighetsområde förekommer kortstavighet i 
svaga mask., t. ex. spada, skada Simtuna Torstuna, men vokal-
förlängning i värb, t. ex. bada, gapa.s Även inom DB:s 
kortstavighetsområde kan man iakttaga ansatser till en liknande 

1  Hesselman, Stavelseförlängning s. 79. 
2  Hultman, Östsvenska dialekter § 36 s. 253. Dessa ock i andra 

östliga Ålandssocknar (Brändö, Kumlinge) konsonantförlängda masku-
liner strida ju fullständigt mot Solstrands system. Han tillgriper 
då (a. a. s. 28 o. 33) den utvägen att förklara dem ur de för-
svunna nominativerna på -i, utan att gå in på frågan, varför nomi-
nativen bestämt kvantiteten, men oblika kasus kvaliteten, eller var-
för kvantiteten bestämts av nominativen endast i vissa trakter, men 
av oblika kasus i samma ordgrupper i andra trakter. 

8 Isaacsson a. a. s. 46. 
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skillnad, då det heter hara men svåra Fo, kava men gnåva, 
skata men fåta, pråla FoGry. Utanför FoGry upprätthålles 
dock ej någon sådan skillnad, utan de svaga mask, behandlas 
lika som infinitiver med samma fonetiska förutsättningar. 

Samma skillnad mellan en grupp med tidig ock en med 
sen akcenttillbakadragning kan man iakttaga bland orden 
med ändels e-i. De utgöras huvudsakligen av perf. part. 
ock supiner samt adjektiv på -in. Av dessa ha perf. part. 
ock supiner på grund av analogiskt inflytande från värbets 
långstaviga former tidigare akcenttillbakadragning än adjek-
tiven, som sakna dylik påvärkan. Så förklaras sådana mot-
sättningar som spiyin allm., hipin SäGarp Fo hd, KV" ViTuGu, 
vinn, 'pm, frpsin, riatin allm., men viki, vi», fis-i allm. utom 
FoGry,- 94pi allm. utom HuFoGry, frPsz, Futt allm. utom Hu 
GarpFo. Samma motsättning föreligger inom ett mera be-
gränsat område mellan leden men be G-ry, baden men blinde 
FoGry, liaten men Yale By. Av de båda värbformerna perf. 
part. ock supinum kännes sambandet med värbets övriga for-
mer starkare hos supinum än hos perf. part., som mera står 
på gränsen till adjektiven. Därför bevaras kort vokal längre 
i perf. part. än i supiner, t. ex. värgbittin, nerljuggin ä. Ile.' 
Akcenttillbakadragningen hos perf. part. ock sup. har dock ej 
varit så stark som hos kortstaviga infinitiver av samma kvalitet, 
vilka rönt invärkan från de enstaviga sidoformerna. Därför 
kvarstår vokalkorthet längre i t. ex. ken SäFoGry, c'ett SäHu 
Fo än i kesa, &ta. 

Till former med ursprungligt ändelse-i höra även bestämd 
singularis av maskulina ock neutrala substantiv, som 
i regel ha samma kvantitet som motsvarande obest. form. 
Endast i Folkärna förekommer det, att den bestämda formen 
bevarar kortstavigheten, fast den obestämda formen har för-
längd vokal, t. ex. rögcen (: reig), löde (: led ,, led), stögce (: steg), 
dröve (: drev), smötce-  (: smet), tögce (: tag), trögce (: tra.g). 

Bland orden med ändelse-1 ha en del svaga fem. kort 

1  Jfr det likartade förhållandet på Åland (Brändö), se Solstrand 
a. a. s. 26. 
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vokal i dalälvstrakten mot regeln eljest. Det heter där 1  ledtu, 
gietut, sketut, -y-, men inf. låda, fata, -v-, rata, -n- ock sv. 
mask. spå(d)a, nåta allm.; vidare flinta, stinta, littkut, bUtstu, 
gnlittut, . men inf. dåga, -ut-, tråka, kåta ock sv. mask. båga, 
stråka, dråsa, bråta allm. (utom FoGry ock i vissa fall Hu 
Garp). Likaså har neutret hunnit kort vokal i stor utsträck-
ning i motsats till t. ex. låva, såva allm. utom Fo. Det är 
främst på sådana motsättningar, som Sjödahl stött sin regel 
om ändelsevokalernas invärkan på kvantitetsutvecklingen. 
Men vokalkortheten i dessa beror ej på -u utan därpå, att de 
svaga fem, bevarat jämviktsakcenten längre än värb ock svaga 
mask. De hå icke som dessa varit utsatta för akeenttillbaka-
dragande inflytande från enstaviga sidoformer eller långstaviga 
ord av samma typ, enär de långstaviga fem. i DB ändas på -a. 
På samma sätt har neutret huvud haft sen akcenttillbakadrag-
ning, enär det ej vid sin sida haft några långstaviga ord, som 
värkat tillbakadragande på dess akcent. 

Även bland orden med ändelse-u finnes en grupp med 
vokalförlängning i samma utsträckning som orden med än-
delse-a, nämligen adjektiv på -ug, som fått tidig akcenttill-
bakadragning genom association med de substantiv eller värb, 
varav de äro avledda. Därigenom uppstå bland orden med 
ändelse-u sådana motsättningar som blittu(g) 'bladrik', gtptu, 
-a- 'skrikig' allm., tålcut 'besvärlig' ESväToTuGuHu, bisut 'skrä-
pig' SäSkGarpBy, men lcedut, ståputk, lisakut, bisustu i dalälvs-
trakten.3  Endast då association Med motsvarande grundord 
upphört, kunna adjektiv på -ug bevara jämviktsakcent ock 
vokalkorthet längre, t. ex. stadutg (: blfåzug) Fo, karucg 'hög-
färdig (om kvinnor såväl som män)' vanag 'försedd med var') 
FoGry. 

Stavelseförlängningen i tvåstaviga ord beror således varken 
direkt eller indirekt på ändelsevokalernas kvalitet, utan på 
sättet för jämviktsakcentens upplösning. Tidigast har akcen- 

1  Sockenbeteckningar återfinnas 
2  A. a. s. 58 o. 103. Jfr även 

I s. 67. 
3  Sockenbeteckningar återfinnas 

ovan s. 80, 85, 86, 87, 88. 
rörande Bingsjömålet Levander 

ovan s. 80, 86, 87. 
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ten tillbakadragits i sådana tvåstaviga ord, som vid sidan 
ha enstaviga former, varmed de associeras (infinitiver ock 
adjektiv på -ng), något senare i sådana ord, som rönt ana-
logisk påvärkan från långstaviga ord eller böjningsformer 
av samma kategori (svaga mask., perf. part. ock supiner), sist 
i övriga tvåstaviga (substantiv på sluten avledningsändelse, 
adjektiv på -in, svaga fem.). 

Såväl vid tidig som vid sen akeenttillbakadragning sker 
stavelseförlängningen enligt de Hes s elman ska lagarna. 
En blick' på huvudmassan av ord med tidig akeenttillbaka-
dragning, infinitiver ock svaga maskuliner, visar, att ä' ock ä 
förlängts mer än de övriga, att äldre i ock il förlängts mer 
framför d, g, v än framför k, p, t, s. I starka perf. part. ock 
supiner sker vokalförlängningen i olika utsträckning alltefter 
de fonetiska förutsättningarna. Framför de tonande konso-
nanterna g ock v förlängas såväl i som ii i hela DB utom 
FoGry, framför d även i FoGry i samband med d-bortfall (se 
ovan s. 80 o. 84). Framför de tonlösa konsonanterna åter förbli 
ii ock korta icke blott i FoGry utan även framför k i Hu 
ile, framför p, s, t i HuGarp (se ovan s. 82-83 o. 86-87). 
I ännu större utsträckning förblir i kort framför t, sålunda icke 
blott i HuHeFoGry utan även i Så ock By (se ovan s. 83). 

Samma regel gäller i ord med sen akeenttillbakadragning. 
Att adj. vktsin, -a- 'vaken' allm., Iti3j,sin, -a- 'naken' ESvä 
SvaSuFGra ha lång vokal, men icke övriga adjektiv på 
-in (se ovan s. 93), kan bero därpå, att å förlänges förr än i, 

ock ii.' När vokalförlängning inträtt i nåvcerce etc. men 
icke i håmcerce, i låkan men i dalälvsfåran icke i fåtan, beror 
detta bl. a. därpå, att m ock t gynna kort vokal mer än övriga 
konsonanter. I båda fallen har dock denna utveckling även 
haft stöd av riksspråket. Likaså kan motsättningen i de svaga 
fem. mellan Otta, -v-, -a-, skeetut, -a- ock hå1c9a, skritput, britsuc, 
bbiesuc, mellan lceclut ock .2,14guk, åm» sammanhänga därmed, 

1  I nedre dalmål ha dock även dessa kort vokal liksom övriga 
_ord med sen akcenttillbakadragning, t. ex. vabstn Äppelbo Järna, 

vvLszn Gagnef (Sjödahl a. a. s. 107 o. 108). 
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att t gynnar kort vokal mer än k, p, s ock d mer än g ock v. 
Jfr förhållandet i enstaviga ord ovan s. 73. 

Olikheter i utvecklingen av ord av samma akcenttyp ock 
med samma fonetiska betingelser kunna bero på analogisk 
ombildning, på riksspråksinflytande eller på utveckling i tryck-
svag ställning. 

Analogisk ombildning gör sig gällande mellan besläk-
tade ord av olika ordklasser på så sätt, att avledningen rättar 
sig efter grundordet. När det t. ex. heter giatut men riduc 
Tu, beror den förlängda vokalen i sistnämnda ord på association 
med värbet rida.' Jfr att även vokalkvaliteten i si>aga fem. 
redskapsnamn påvärkas av motsvarande värb (se kap. IV 
I, 3 ock ii I, 3). Å andra sidan rätta sig denominativa värb 
efter motsvarande substantiv, t. ex. Nia 'skicka bud' Fo, ba 
Gry, men knoda Fo, troda FoGry. Likaså rätta sig avledda 
adjektiv efter motsvarande grundord, substantiv eller värb (se 
ovan s. 94), icke tvärtom, enligt regeln att den vanligaste 
formen segrar vid analogisk ombildning.2  Vad som ovan (s. 
75) sagts om analogibildningens förhållande till ljudlagarna, 
gäller även här. Ett typiskt exempel på analogibildningen 
som gränsföreteelse är införandet av lång vokal i perf. part. 
ock supiner. Medan Falu norra tlag ock Vb ha vokalför-
längning i t. ex. Mti, Futt såväl som i båta, skida, ock kort-
stavighetsområdet bevarar vokalkorthet i biti, fisati såväl som 
i båta, skida, -o-, så segrar lång vokal på gränsen mellan de 

1  På samma sätt förklaras motsättningen skattu : ratu i Floda, 
som först förefaller att "göra finnandet av några 'ljudlagar' på 
här ifrågavarande område till ett ganska hopplöst företag" (Levan-
der I s. 68). 

2  Denna regel förbises ofta vid kvantitetsförklaringar. Åtskilliga 
exempel därpå finnas hos Solstrand. Då ordet areas 'slamsigt 
körtelfullt kött' har kort vokal i Kumlinge mot Solstrands "regel", 
antager han, att det "har troligen ss direkt från vresså a. vresig" 
(a. a. s. 10), ock detta ehuru han längre fram förklarar e-vokalen 
i adjektivet vresig från substantivet vres (a. a. s. 22). Lika obe-
rättigat är det, då vokalkortheten i lådd 'ludd' i Brändö antages 
"vara inkommet från adj. luddin" (a. a. s. 11). 
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båda områdena i Nk fittz på grund av stödet från värbens 
längstaviga former, fast vokalen bevaras kort i båta, s1dita:1  

Riksspråksinflytande har, som i det föregående påvi-
sats, ofta invärkat på stavelseförlängningens förlopp. Liksom 
analogibildningen gör det sig gällande särskilt på gränsen 
mellan vokal- ock konsonantförlängningsområden, så att de 
former, som ha stöd av riksspråket, tränga längre, än eljest är 
regel (ex. ovan s. 85-87). Liksom analogibildningen följer även 
riksspråkspåvärkan vad man skulle kunna kalla frekvensregeln, 
i det att ord med större frekvens i dialekten längre motstå 
riksspråkets påvärkan än ord med mindre frekvens. Därför 
bevaras vokalen kort i stzt Iva längre än i fkiagzu Tu, -a 
TuGuSäSk, där även ändelse-a vittnar om riksspråksinfly-
tande.2  När samme meddelare i Bedemora sade Niga men 
ffzugtunce, är även det en yttring av samma lag, ty plural-
formen har större frekvens i dialekten ock bevaras därför 
längre än singularformen. På ett håll i Hedemora sade man 
.stig a i betydelsen 'hus', men stuigia i den gamla betydelsen 
'kök', som ej förekommer i riksspråket, en god illustration till 
sättet för riksspråkspåvärkans framträngande. 

Oregelbunden förekomst av kort vokal kan också bero på 
inflytande från trycksvag ställning, om denna är vanligare 
än den tryckstarka. På så sätt förklaras vokalkorthetens be-
varande i sydöstra DB i jälpvärben vara ock sup. havz, troli-
gen även i värbet fara ock adv. bara. Tryckförsvagning i se-
nare sammansättningsled kan även ha bidragit till utbred- 

Liknande analogisk vokalförlängning i perf. part. ock supiner 
förekommer även i åtskilliga andra dialekter, t. ex. i Övre Malung 
på gränsen mellan vokalförlängningsområde i Tyngsjö ock Värm-
land å ena sidan samt Ytter-Malung ock NeVd å andra sidan med 
kort vokal även i perf. part. ock sup. (Sjödahl a. a. s. 63 Anm. 2, 
jfr Levander I s. 69). Likaså ha Sottunga ock Föglö på Åland 
biti, bryti, sjfiti, men petta, vetta, språtta, ståtta o. d., medan 
Ålands fastland har vokalförlängning ock t. ex. Kökar vokalkorthet 
i båda fallen (Solstrand a. a. s. 40-41, 44-45). 

2  På samma sätt förhåller det sig i Västerdalarna (Sjödahl a, a. 
s. 87) ock i södra Fjärdhundra (Isaacsson a. a. s. 48 Anm.), ehuru 
kvantitetsolikheten där av resp. författare förklarats annorlunda. 
7 E n v all, Dalabergslagsmålet. 
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ningen av kort vokal i vissa substantiv, t. ex. skita: tålskåta 
(jfr ovan s. 93). Hänvisning till sammansättningar, som ofta 
brukar tillgripas för att förklara kort vokal, får dock ej an-
vändas annat än då sammansättningen har större frekvens 
än det enkla ordet. Liksom analogibildning ock riksspråks-
påvärkan gör sig även inflytande från trycksvaga former 
gällande endast som gränsföreteelse mellan å ena sidan kort-
stavighetsområdet i västra Uppland ock östra Västmanland, 
där kortstavighet bevaras i ännu fler ord med å' i stammen, 
å andra sidan övre DB, där vokalen förlänges även i vbra, 
fira, bårce, håvt, -ce-, men också mellan en gången tid, då 
kortstavighet bevarades i Folkärna—Grytnäs i större utsträck-
ning än nu, ock en ny tid, som i hela DB har vokalförläng-
ning i dessa ord. 

3. Ord av typen -ja. 
I olikhet med föregående ock efterföljande grupp är kort-

stavigheten i denna typ nästan helt försvunnen i även i DB:s 
kortstavighetsområde. Antingen har vokalen eller konsonanten 
förlängts på följande sätt: 

a) Ord med äldre ie. 
Framför d har vokalen förlängts i hela DB, t. ex. be  v. 

'bläddra', gkc.e. v. 'glädja', st cp v. 'städja' allm. 
Framför v är vokalen förlängd i hela DB utom i ESvä, 

t. ex. kt4vt,a, -v v. 'kräva' ATuSkHeByGraNb, nv/a, -v v. 
'klämma (mjölk ur spenarna)' ViSiGra, stema, -v v. 'stävja, 
häjda' allra. utom ESvä (men krckvt,v, skvala ESvä). 

Framför m har vokalen förlängts i större delen av Öb, 
men kort vokal förekommer dels i ESvä, dels i Vb, t. ex. 
r&mt,a, -v v. 'vara högljudd, jämra sig' Öb, .9,kmla f. o. v. 
'sämja' ViHulle, te§mt,a v. 'tämja' Öb utom ESvä (men rcsenty,v 
Gra, -a NbSb, scktimv, t&ntty ESväGra, -a NbSb). 

Framför n är vokalen förlängd i större delen av Öb, 
men kort vokal förekommer i Vb ock i angränsande delar av 
Öb, särskilt Falu s:a tlag, t. ex. grieka, -v v. 'grina' Falu n:a 

1  Om en obetydlig räst därav se nedan s. 100. 
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tlag Fo hd, skreegv v. 'skräna' E, skreekv Svä, -a Ville; 
tfl V. 'tänja' ESvä, VilleBy, vcKitia, -n v. 'vänja' Falu n:a 
tlag SkHuHeByGry (men greeka, -v Falu s:a tlag HeNoVb, 
teeka, -v GraNbSb, ?Åka, -v Falu s:a tlag NoFoVb). 

5) Framför övriga konsonanter (g, k, r, k, p, t, s) för-
blir vokalen i regel kort i hela DB, t. ex. kedja, la v. 'lägga', 
sabla, -e- v. 'sälja', håna, v. 'härja', veetasa v. 'väcka' allm., 
kep/a v. 'läppja' TuSä, s/a, -v v. 'sätta' ETuHuByGraLu, 
niefa, v. 'våga sig (att göra något)' EFVilleByNbMa, eelv f. 
'ässja' E, kia ByGry, epa Nb. 

Ytterligare exempel förekomma i kap. IV ae I, 4. 
Undantagsvis förlänges vokalen framför s i Folkare hd ock 

Vb: /tida f. o. v. 'hässja' Fo hd Lu—Ma, hyla Gra (: hen» 
ESvä, htkija Sva, heeja övr.), varom närmare nedan s. 101. 

b) Ord med äldre I ock 'y. 

Framför d förblir vokalen i regel kort i äldre språk i 
kortstavighetsområdet, HeFoGry, t. ex. meta f. 'midja' HeFo, 
smedja f. 'smedja' G-ry, svedja v. 'svedja' FoGry, vidja f. 'vidja' 
HeFoGry, vdtrlddja f. 'vårull' ile, -loja Fo. Likaså är vokalen 
kort, om d bortfallit framför j, så huvudsakligen i Falu 
n:a tlag ock Vb, t. ex. naja, -v ViGraLuNbMa, småja, -v Gra 
LuNbMa, svå2v v. 'svedja' E, tr2i2 räkneord 'tredje' ESvä, -e 
SuFA; riva, -v v. 'rödja' allm. Eljest förlänges vokalen, 
t. ex. mist, -e-, ma, smia, -g-, smWja allm., svba SvaATu 
ile doms. GryNb, tredje, -i allm. (utom Falu n:a tlag), via,  va 
allm.; lt;t 'sämre ull', nk( 'rödja' By. Vokalförlängning i hela 
DB ha de efter presens nybildade inf. be 'bedja' ock sk 
'stödja' allm. 

Framför v är vokalen förlängd i hela DB utom. i ESvä 
(jfr ovan a 2 s. 98), t. ex. kkinna, -v v. 'klövja' ATuHuHe 
GraNb (men larionv ESvä, sfrop v. 'söva' E). 

3) ,Framför övriga konsonanter (g, 1, n, r, t, o) för-
blir vokalen i regel kort i hela DB, t. ex. lidja, lija v. 'ligga', 

-e- f. 'lilja', vilza m. o. V. 'vilja', digga, -o- v. 'dölja', 
-o- v. 'skölja', mpfi/a, -o-, -8- f. 'mönja' allm., sbfiiter pl. 

'söner' Ma, smirrla, -o- f. o. v. 'smörja', lipa, -e-, -er- m. 
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'linknippa', vipa v. 'vittja', ?Ca v. 'nyttja' allm., pkya v. 'se 
surmulen ut' Bulle, sprkg f. 'smalt träd' ESvä, bbfa, bida 
v. 'skräpa ned', rbfa f. 'fiskryssja' allm. 

Undantagsvis förlänges dock vokalen framför t i ESväSu:Iktp 
m. 1. f. 'gyttja' ESvä, -a Su (: ,p/§a övr.), fttasv f. 'högaffel' 
E (:5'/a ViAToTuGuSkHeNb), varom närmare nedan s. 101. 

I ursprungligen hithörande infinitiver, som genom nybild-
ning efter presens förlorat j, är vokalen förlängd i hela 
DB liksom i motsvarande presensformer: drna, -0- v. 'råma 
svagt, lata sig', sMna v. 'stöna' allm. 

I dalmålet ha ord av denna typ i regel antagit de lång-
stavigas ändelser ock — utom i Moraområdet — även dessas 
akcent. De ha således haft tidig akcenttillbakadragning. Vid 
denna har dalmålet i regel förlängt vokalen liksom i enstaviga 
ord.' I DB förekommer kort vokal + kort konsonant endast i 
ord med i + d i kortstavighetsområdet, bortsett från kort vokal 
framför 14, som enligt sin natur icke kan förlängas. Eljest 
har antingen vokalen eller konsonanten förlängts. Även denna 
stavelseförlängning har i stort sett skett enligt de Hessel-
manska lagarna. Således har 'äa förlängts mer än ock Sr', 
ock vokalen förlänges i större utsträckning framför de tonande 
konsonanterna d ock v än framför de tonlösa k, p, t ock s. 

Vokal-.  ock konsonantförlängning ha dock en annan utbred-
ning i denna typ än i de förut behandlade ock äro av en 
annan karakter. I föregående tvåstaviga typ bevarades vokalen 
kort framför halv- eller helförlängd konsonant särskilt i de 
ordgrupper ock de trakter, som länge bevarat jämviktsakcent 
ock kortstavighet. I ja-typen ha de tonlösa konsonanterna, 
k, p, t, s, tidigt förlängts, likaså g, varigenom ord med dessa 
konsonanter till akcent ock kvantitet tidigt sammanfallit med 
långstaviga ord Med kort vokal framför två konsonanter. 
Redan i fornsvensk tid ha g ock k förlängts framför konso-
nantiskt i.2  I dalmålet äro också g ock k genomgående för-
längda. Även s ock t äro i dalmålet övervägande förlängda' 

i Levander I s. 72-73. 
2  A. Noreen, Altschw. Gr. § 239 s. 184. 
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liksom nästan alltid i bergslagsmålet. Undantag med mot re-
geln förlängd vokal härröra dels (i ordet hässja) från Vb ock 
Folkare hd, där förlängning av al framför s förekommer även i 
följande typ (se nedan s. 105) liksom i långstaviga ord fram-
för s-förbindelser 1, dels från norra delen av Falu doms., 
där även i övriga kortstaviga typer vokalförlängningstenden-
sen är starkast, således /Wo ESvä, -a Su, /Pip E, liksom i 
de närmast Hälsingland belägna delarna av dalmålet: nja 
Bingsjö, sitja, fitjo Ore.2  Denna tidiga förlängning av de ton-
lösa konsonanterna,  ock g har invärkat bevarande på vokal-
kvaliteten i ord av denna typ, se nedan kap. IV i ock SY'. 

Framför de tonande konsonanterna d ock v har vokalen i 
regel förlängts i hela DB. I några fall förekommer dock 
kort vokal framför d ock v. Bortsett från exemplen med be-
varad kortstavighet i HeFoGry i ord med i framför d härröra 
exemplen på kort vokal framför urspr. d huvudsakligen från 
Falu n:a tlag ock Vb, d. v. s. områden som i övriga kort-
staviga ord ha utpräglad vokalförlängning. Detta tyder på att 
vokalen även i dessa fall en gång förlängts, men sedan åter 
förkortats liksom i åtskilliga ursprungligen långvokaliska ord. 
Sålunda har den framför bortfallet d förlängda vokalen åter 
kunnat förkortas framför j liksom ursprungligen lång voka1.3  
Sannolikt är även vokalkortheten framför v i Enviken ock 
Svärdsjö sekundär liksom i vissa långstaviga ord framför två 
konsonanter (se II nedan). Ungefär i samma trakter är även 
'å kort framför m ock n. Möjligen är kvantitetsväxlingen i 
dessa ord blott beroende på att den starka tendensen till för-
längning av ä motvärkats av tendensen till förlängning av m 
ock n, vilka således skulle intaga en mellanställning mellan k, p, 
t, s ock d, v. Men då kortstavighetsområdet har långt ä framför 
m ock n, likaså de älsta delarna av dalmålet, t. ex. Älvdalen2, 
är det sannolikt, att vokalkortheten i Falu doms. ock Vb även 
i dessa fall är sekundär. 

i Jfr även dalm. ha ÖVd, höftt, Mal. (Levander I s. 72). Även 
Torpmålet i Medelpad har mot regeln eljest vokalförlängning i hcpf 
(med apokoperat a). Jfr Bogrens förklaring s. 12 Anm. 2. 

2  Levander 1 s. 72. 3  A. Noreen, Vårt Språk IV s. 55. 
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4. Ord av typen kort vokal + kort kons. framför 1, fl, r. 
Kort vokal +kort eller halvlång konsonant förekomma i denna 

typ endast i vissa ord i Folkärna ock Grytnäs. De flästa exem-
plen därpå äro ord med kort vokal framför d, g, v, medan i or-
den med t, s, m konsonanten alltid, i de med k ock p i regel 
förlängts. Jfr det likartade förhållandet i övre dalmål (Älvdalen 
Våmhus Bonäs), där kort vokal + kort konsonant bevaras i ord 
med d, g, v, s, medan k, p, t förlängts.1  Eljest har antingen 
vokalen eller konsonanten förlängts på följande sätt: 

a) Ord. med äldre ä ock ä. 
1) Framför d, g, v ha å' ock ä i vissa ord förlängts i 

hela DB, t. ex. fyr n. 'fjäder', ler n. 'läder', vcer n. 'väder'; 
h4gce7t etc. n. 'hagel', Tnågcer etc. adj. 'mager', ncigcd• in. 'nagel', 
kigcel,  n. 'tagel', vågcek m. 'vagel (i ögat)'; gdsvcd,  m. 'gavel', 
håvra 1. hågra m. 'havre', k.åvcd• 1. kava m. 'kavle', klyka v. 
'kavla', knåvra m. 'dörregel, lieknagg', n4vca,  1. nchka m. 
'n.avle', tåvira f. 'tavla', hckvcd,  in. 'höhävel', skrcevcek n. 'skryt', 
skrievka v. 'prata', pepvirtg m. 'runt vedträ' allm. 

I andra ord förblir vokalen kort huvudsakligen i Hedemora 
doms. ock angränsande delar av Falu doms. samt i Folkärna 
ock Grytnäs, men förlänges i regel i övriga DB, t. ex. 

framför d: bira v. 'prata fort o. otydligt, skvallra, prusta 
(om bock), bläddra (i bok)', f. 'vattenblåsa, kvissla, pratma-
kerska' Gu, -a- Ile doms. Fo hd, bkcidar n. 'prat, pratmakare', 
bkackut adj. 'pratsam' ile doms. Fo hd, fliclra v. 'fladdra', I. 
'flaxig kvinna' FGu, -a- GuHeGry, fhiclar n. 'flarn, skum, 
skräp' Gry-, 3,1i2dra v. 'sladdra, prata' ViSk, -a- HulleGry (men 
bidra, -a-, bkbdcer etc., -a- Falu doms. SkNoByVb, bhdruc, 

SuGra, fHdra, Ndcer etc., -a- Falu doms. EIuVb, 
f(druc(g), Ellu); 

framför g: knåg?ra, -v- v. 'knaggla', kneigha, -v- adj. 'knagglig' 
Vi Ile doms. Gra, råg?ra, -v- v. 'raggla', rågkta, -v- adj. 'ostadig 
(om stol)' ViGu.SkHeFoGryNb; bsceera f. 'kägla' Fo (men 
kni2e,a Tu, kni2gkut(g) ETuNb, -g- No, rb_gh. E, råera HuNo 
Gra,  rågkuc Hu, Mera ViTu); 

1  Levander 1 s. 74-75. 
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Framför gn förekommer förlängd vokal endast i fki2gna v. 
'fjälla, falla av i tunna skivor' Tu (: fl-dena allm.). Eljest ha 
dessa ord genom övergång av gn till nn blivit långstaviga, 
ex. i kap. IV ä II, 3, b. 

framför v: klyka v. 'fumla', hitvkatc adj. 'fumlig' FViSk, 
knitvka v. 'arbeta, äta dåligt' Sk, -av- FoGry, knavha adj. 'knagg-
lig' Gry, kråka, -v- v. 'kravla', krdvcd-, -v- n. 'trassel, slarv, 
fattigdom', krådiu, -v- adj. 'dålig' ViTuGruSkHeFoGry, vddra 
v. 'fumla', vcivcdr, -v- 'dumheter, tafatt person', våvkuc, -v- adj. 
'fumlig' FViToGuSäSkHeGry (men hi2vkv v. 'knalla, gå sakta' 
E, his,drut adj. 'fumlig' TuGra, knav?ra HeNbSb, kn9s2vbag E, 
krtvka, krirvcd-, krlsivkuc, -a- Falu n:a tlag TuSiNoHuByVb, 
ravka v. 'om det ljud som uppstår, då man går i sten' No, 
viva, vhvcdr, vls2vbcc, -a- Falu doms. HuByGraNb). 

Om orsaken till den olika kvantitetsutvecklingen i dessa två 
grupper se nedan s. 108. 

2) I ord med k +1, n, r föreligger en liknande kvantitets-
växling. 

Förlängd vokal i hela DB ha kdkcek etc. n. 'kakel', sickna 
m. o. v. 'saknad, sakna', viakna, -a- v. 'vakna', freacen n. 'frä-
kenväxt', frcsekncer etc. pl. 'fräknar', frieknia adj. 'fräknig', rc:ekna 
v. 'räkna' allm. Några slutsatser rörande målets behandling 
av ä' ock ä franaför k kan man dock ej draga av dessa ord, 
ty de intaga alla en särställning: vi2kna, -6_1- har lång vokal i 
likhet med vD_J,In, -a- ock dess pluralform, de övriga äro rena 
riksspråkslån eller riksspråkspåvärkade. Jfr att dessa ord ha 
vokalförlängning mot regeln eljest även i andra dialekter med 
växlande kvantitet, sålunda sakna, vakna, räkna i hela Åland 
likaså på ett undantag när fräkän.1  Genuint dialektala äro 
däremot åka,-  n. 'förhållande' 2  E, skdtkcdr m. 'skakel', heelcht 
f. o. v. 'linhäckla', kriekka f. 'grötkräckla' allm., jpc,sacht, -v f. 
'kotte, kägla' ESvaTuHuFoGryGraLu. Jfr därmed Åland 
skakklar 10 belägg (mot 6 skaklar), häkkla allm., kräkkla allm. 
(utom Eckerö).1  

Kort vokal huvudsakligen i dalälvstrakten, men förlängd i 
1  Solstrand a. a. s. 56-57. 
2  Ex. da vat-s inv dia& 'då blev det annat av'. 
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övriga DB ha kåkk v. 'kackla', hilka. n. 'kackel' SkHulleFo 
Gry, redska, -v- v. 'harkla sig, springa hit ock dit, bråka med 
(ngt)', rdkcek, -v- n. 'upphostning, slem, krångel' SvaTuGuSk 
lleGarp Fo hd GraNb; yekka v. 'käbbla' Hu (men k?/a,  kå-
byk ViTuGuGraLu, HÅN E, råkka,råkcek HuNoBy, j,,s.kkk Tu). 
'Kort vokal i hela DB har adj. vacer etc. 'vacker' allm., 

som har tidig konsonantförlängning (fsv. vakker jämte vakr, 
jfr nedan s. 113), vilken form med riksspråkets jälp spritts 
även till vokalförlängningsområdena. 

3) Framför p, t + 1, n, r förblir vokalen i regel kort i dal-
älvstrakten, huvudsakligen Hedemora doms. ock Folkare hd, 
endast i vissa fall därutanför, men förlänges i regel i övriga 
DB, d. v. s. Falu ock Västerbergslags domsagor, endast undan-
tagsvis därutanför, t. ex. 

framför p: .2,142ra v. 'sladdra, spilla, trilla (om ärter)', f. 
'pratmakerska' ToTuGu, HuNoByGry, 2215.pcer n. 'sladder, 
skvallerbytta' Gu, -a- HulleGry, ståyek m. 'stapel' Garp, stapcd• 
FoGry, stikpka v. 'lägga i hög' HulleGry (men .11i2pra, -v 
ViTuNoGra--Nb, ,220.per, -a- AViGra—Nb, stc_xpcsk• m. SvaViBy 
Lu, ste_tpka ra. Tu, sttpkv v. ESvä, ståpk, -v ViTuGraLu); 

Större utbredning har kort vokal i ståta, v. 'stappla (vid 
gång)' ESväViTulluGry, ståpktut adv. 'stapplande' ViGry 

st4pka, -v TuGraLu, st4phat Gra), varom nedan s. 109. 
Vokalförlängning endast i ESvä har c.sppkw n. 'äpple' (: v?epa2 övr.). 
Den stora spridningen av kort vokal i detta ord beror på 
riksspråksstöd, som dock ej gjort sig gällande i ESvä, där 
vokalförlängningstendensen är starkare än i övriga DB. 

Hela DB har förlängd vokal i kritpra, -q- v. 'knapra' ViTu 
HuHeFoGryGra—Nb, kni2pcer, -a- etc. n. 'brosk' Falu o. Ile 
doms., kn4pcerb4n n. ds. FoGry, knigpahkkap n. 'fattigt folk, 
som lever högt' Nb. Detta ord har mot regeln lång vokal 
även i hela Åland.1  Möjligen sammanhänger det med ordets 
ljudhärmande karakter. 

framför t: hiatriug adj. 'tilltrasslad' E, iktra f. 'rund trä- 
ask' Gu, Bulle Fo hd, pkatra, -v- v. 'prata', pkåtcer, -v- 
n. 'prat, småsaker' ESvaSuAViHulleGarp, skvåtra v. 'skratta 

&Åstrand a. a. s. 57. 
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ock prata' VilluByNbSb, Mala adj. 'slankig, lös' HuByGry, 
smDtra v. 'smattra' G-u, -a- HuFoGry (men gnåtrce pres. 'fnittrar, 
smågnäggar' Gra, httruc Tu, Atm E, patra LuNb, pkidrv, -a 
ETu, skuktra, -v, skvi2tcer, -8r n. 'som skrattar mycket' EViTu, 
-a- ByGraLu, .12Vtriag E, .2,l'ettria Gra, smi2tra, -a-, -n Falu n:a 
tlag TuSiHeNoGraNb). 

Kort vokal i hela DB har vdtttt, -v- n. 'vatten'. I ÖKalix 
bevaras kortsta-vighet ännu framför tonlös konsonant + n, men 
icke framför tonlös konsonant + 1, r ock troligt är, att tidi-
gare ett liknande förhållande rått även i uppsvenska mål. 
Jfr att även vokalkvaliteten i Enviken—Svärdsjö talar för 
länge bevarad kortstavighet, se kap. IV 1, 5. Men då kort- 
stavigheten upphörde även framför n, skedde detta genom 
förlängning av t.2  

I ord med ä ock ä framför 9 + 1 förlänges s i regel i 
hela DB, t. ex. hd, hcisl f. 'hassel', pre41a, -v- v. 'prassla', 
v1a m. 'vassla', nila f. 'nässla' allm. 

Endast undantagsvis förlänges vokalen., t. ex. trall& v. 'tra-
sig (om gärdsgård)' TuGraNb med förlängd vokal genom anslut-
ning till trasig (: tret2,1a, tre41u4 'trasslig' allm.), vidare 1411 n. 
'slarvarbete', pk21a v. 'söla, krångla' TuSi, -a- Nb (: 
ViGu, -a- Hulle), fif2,1a f. 'bärrem' Fo hd LuSb (: -v ESvä 
ToTuByGra—NbMa), hee2,1a f. linbunt' ile doms. FoGryLuSb 

ViToTuGu) med förlängd vokal i de trakter, där lång 
vokal förekommer även i långstaviga ord framför s-förbindel-
ser, se nedan II, 1, g. 

Framför in+ 1, n, r förblir vokalen kort i hela DB. Redan 
i fsv. ha dessa ord genom inskott av b mellan in ock 1, r 
samt av p mellan in ock n blivit långstaviga 4, vilket de äro 
även i de svenska dialekter, som bäst bevara kortstavigheten, 
dalmål ock ÖKalix. Ex. i kap. IV ii' 1, 5. 

1  C. Pihl s. 67. 
2  På samma sätt har t förlängts i dalmål i t. ex. Älvd. Våmh. 

Bonäs. I andra delar av OvSi (Mora sö. Ve. Ore) har dock ten-
densen att förlänga å' varit starkare eller tidigare än tendensen till 
allmän t-förlängning i denna typ. 

3  Jfr traslas v. Spegel 1712 (Hellquist). 
4  A. Noreen, Altschw. Gr. § 325 s. 256 o. § 332 s. 260. 
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b) Ord med äldre ock 'y . 
Framför d förlänges vokalen i hela DB i samband med 

d-bortfall i ner adv. 'ned' ock i likhet därmed i neder etc., 
n,kiret komp. 'nedre' allm. 

Framför g ock v förekommer kort vokal i Hedemora 
doms., Folkärna ock Grytnäs, i vissa fall även i angränsande 
delar av Falu doms. ock i By, men förlängd vokal i övriga 
DB, särskilt Falu n:a tlag ock Vb, t. ex. 

framför g: kortvokaliska exempel föreligga från SkHeFo 
Gry av åghn adj. 'glad o. trevlig' SklleFo, gb•Gt f. 'igel' He, 
bkökceb• m. ds. HeFoGry, ågakkitt m. 'igelkott', ågaktend adj. 
'mea utskjutande tänder' HeGry, .94.ce?,-  n. 'båtsegel', sågyehipn 
n. 'järn varpå kvarnstenen vilar' Po, Mgek n. 'tegel' -SkGry 
(men ågin FTuGarpBy, 4gcek HuBy, igyd• Falu doms. 
Vb, kakkirt Hu, igyekkirt, -hut Falu doms. NbSb, Ogatc'end By, 
skcek etc. 'båtsegel' allm., skek 'kvarnjärn' ATuGry, s.segkv f. 
ds. Gra, Mgyeb• etc. allm.); 

Större spridning har kort vokal i bkka v. 'glo' FViToTuGu ile 
doms. By, beghtFoGry, drkka v. 'dregla' Ville, dregka FoGry, 
agka v. 86ge?,-  etc. n. 'söl', segkuc adj. 'långsam' 57-iTuCiuHu 

segt, s6gek FoGry, snkka v. 'snegla' Vi, sneght FoGry; 
mogka -  v. , mkek n.--  'mögel', -8- ViToGu-SklleNoFo 
Gry (men bkka, -v --ESväATuSiGraNbMa, drkira, -v EViA 
TuHuGra, -v 'söla', skcd• etc. 'söl', skkut(g) EAToTu 
GuGra—Nb, snbgka, ETulluGra; mAgka, -v, nikcek etc., 
-8- Falu doms. HuGarpByVb). — Om de faktorer, som bidragit 
till den olika utbredningen av förlängd vokal i dessa fall, se 
nedan s. 109. 

framför v: drkkig m. 'grov spik 1. träplugg' FoGry, 1616e7" 
f. 'lever' SvalleGry; griv?ra v. 'träta' VilleGry (men drkktp 
EViTuSklgeByGra, lker etc. allm., grivka ToTuGu, -v Gra). 
Särskilda orsaker ha bidragit till den långa vokalens stora utbred-
ning i de båda förstnämnda orden: drkkig har vokalförlängning i 
samma utsträckning som sammansättningar med drev-, ock lker 
är sannolikt riksspråkspåvärkat, jfr att båda dessa ord ha lång 
vokal i större delen av Åland i motsats till grövvla, övvra.1  

1  Solstrand a. a. s. 53-55. 
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Endast förlängd vokal ha &kbm, -en adj. 'trevlig' EToGu 
HulleGry ock trivna m. 'trevnad' Hu, genom riksspråkspå-
värkan ock inflytande från värbet trivas, som även påvärkat 
vokalkvaliteten i trivkin, trivna, -v SväSvaTu. 

3) Framför k, p, t, s + 1, n, r förbli I ock Jr" i regel 
korta i hela DB, t. ex. tilska v. 'ha petgöra', .1,/i2", -e- adj. 
'slipprig', våtna v. 'vittna', rilla v. 'rissla', mk1sht, adj. bf. 
'stora', Apna, e- v. 'öppna', 50.24 v. 'sätta upp stängsel av 
2-3 stänger' allm. Ytterligare exempel finnas i kap. IV I 
I, 6 ock Si' I, 4. 

Endast i några fall förekommer lång vokal, sålunda i bkna 
v. 'vissna (om brodd)' TuSkHuHeGra (: bkålcnv, ESväA) ge- 
nom anslutning till adj. blrekl; 1cr4lcha f. 'fotknöl' E (: knpkket, 
-0-, -8- övr.), där vokalförlängningstendensen är starkare än i 
övriga Öb (jfr ovan s. 100 ock nedan s. 108). 

c) Ord med äldre 
1) Framför d, g, v förblir vokalen i regel kort i dalälvs-

trakten, huvudsakligen i Hedemora doms. o. Folkare hd, men 
förlänges i övriga DB, t. ex. 

framför d: bksdra, -o- v. 'bubbla, prata', f. 'vattenblåsa' 
ViSälleNoByGarpGry, flruicker n. 'något uppöst', Pudra v. 
'pösa upp' Fle, -d- FoGry, gblidcer n. 'snöslask, sluddrigt tal', 
ghdria adj. 'sluddrig, sörjig (om is)' SkEIeGrySb, Vädra v. 
'prata mycket' GuSkHeGry (men bNitdra ViATu, Meidra, -v 
ESväSuTuNoGarpByVb, fkikdcer etc. n., fkigdra, -v v. ESuTo 
TuGuHuGra, ~sr E, -cer ViToTuHuByGraNb, Lldra ViTu 
HuNoGraLu); 

framför g: MgcelP m. 'fågel' SäHeNoGry, fogyek Fo, .94cdf 
n. 'sovel' ToTuGuSäSklleNoGarp, sogcelr Fo, segka v. 'vara 
sparsam' He, -g- Gry, liglra v. 'göra tuggrörelser' ViGarpBy 

ry, tugka f. FAViGu Ho doms. Fo hd (men Ng-ek, 
-8- etc. Falu doms. SkVb, slkcek, -8- etc. Falu doms. EluVb, 
light A, 114 gka ToTuVb); 

Framför gn har vokalen förlängts i bigna v. 'böja sig' Tu 
<: Hena ViHuNoSb, -a- By), smögna v. 'smalna' ByGry (: smögna 

1  Även i Degerforsmålet har vokalförlängning av samma skäl in-
-trätt i bleken mot regeln eljest (Åström s. 33). 
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Garp). I regel ha dock dylika ord genom övergång av gn 
till nn blivit långstaviga. 

framför v: skritvha adj. 'skrovlig' ViSkGry, snityht v. 'tala 
i näsan' Ile, sluivcd• etc. f. 'skovel' ESväViGu ile doms. ByGry, 
skövcek Fo (men skrix?ruc(g) EHuGraLu, sniwk Lu, slaivcek SuFA 
ToTuVb). 

Framför k, p, t förblir vokalen i regel kort i hela DB, 
t. ex. 2,1åkna v. 'slockna', sta v. 'snava', Utta, -o- m. 'botten', 
nittna, -8- v. 'ruttna' allm. Ytterligare exempel anföras i kap. 
IV i I, 4, c. 

Blott i några fall förekommer förlängd vokal framför t + r 
(men ej n, jfr vatten ovan s. 105) i delar av Falu doms., huvud-
sakligen Enviken ock Svärdsjö, där vokalförlängningstendensen 
är starkare än i övriga DB: kkietrn v. 'klottra', pitry v. 'trassla till', 
påtrtug adj. 'tilltrasslad, vresig' E, pådra v. 'puttra (i grytan)', 
pHtra v. 'plottra' Tu, pirtruc(g) adj. 'tillkrånglad' ESväVi (men 
kkitra, -v FViTuHeGraLu, para, -v, pittra 'puttra, gräla' AVi 
HuHeByGraLu, pHtra, -v ViGuSkHuHeNoGra, »krut 'full av 
senor o. körtlar (om kött)' Ile). — Likaså förlänges vokalen 
sporadiskt framför tl > v. 'söla' Vi (: gniuslv2  v. 'svagt 
gnägga' E). Jfr ovan s. 105: 4. 

Framför m förblir vokalen alltid kort i hela DB, t. ex. 
hisum?Pa -ce m. 'humle' allm. Jfr ovan s. 105: 5. 

För att komma tillrätta med vissa olikheter, som inom 
denna typ finnas hos ord med samma vokal ock konsonant, 
är det nödvändigt att erinra om att hithörande ord historiskt 
sett äro dels enstaviga (fvn. magr, fsv. tighl, fughl), dels två-
staviga (ä. nsv. fladra, fsv. sighla, fvn. ugla). Genom inskott 
av svarabhaktivokal blevo de ursprungligen enstaviga visser-
ligen tvåstaviga, men de behöllo sin enstavighetsakcent ock 
behandlades därför ej lika som de ursprungligen tvåstaviga, 
vilka hade jämviktsakcent. I OvSi ha ursprungligen enstaviga 
ord av denna typ förlängts före ursprungligen tvåstaviga, t. ex. 
rigtik 'hagel'  : ägtilr 'hagla' Mora, diger: ack. digrp 'tjock' 

1  No. pusla, putla, shet. putla 'pusle, pille, arbeide med liten 
fremgang', dimin. tu l pota (Torp). 

2  Parallellbildning till gniutra v. ds. ViHeBy i avljudsförhållande-
till gnidna v. ds. 0-ra. 
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Ä1vd.1  I Västerdalarna förekommer en motsvarande växling 
mellan vokal- ock konsonantförlängda former, t. ex. heigcek : 
hitg+a, filgyek : fibercer Malung. Det är då troligt, att även i DB 
de ursprungligen enstaviga formerna förlängts före de ursprung-
ligen tvåstaviga, liksom fallet är med kortstaviga av typerna 
bak, baka. Åtskilliga räster av en dylik kvantitetsutveckling fin-
nas också. Från kortstavighetsområdet ha antecknats: substanti-
vet st4yek FoGry stega' Gry) men värbet stega, fögyek fogcek) 
men plur. fogkance Fo, sligek men värbet svea Gry. I övriga 
delar av DB påträffas några fall av vokalförlängda enstaviga 
vid sidan av konsonantförlängda tvåstaviga, t. ex. shn'Acer 
n. men skvettra v. hos samme meddelare i Vika, bbidcetaa f. 
men bbs2dra v., fhicice n. men fHdra v. hos samme meddelare 
i Gustafs, Nedtdcer n. men bara N-ådra), bkidarttitp m. men 
bhdra bkidra) från By. Bortsett från dylika enstaka re- 
likter bevaras kvantitetsolikheten endast i ett par fall med olika 
betydelser hos ursprungligen en- ock tvåstaviga ord, sålunda 
å ena sidan mask. stapcek ock värbet stitpka 'uppstapla', 
å andra sidan värbet sta 'stappla', vartill neutr. st48k, -cd• 
'stapplande' ESväTu; likaså neutr. skcdr 'båtsegel', vartill 
värbet sea, men värbet segka 'dröja', vartill neutr. s4ak, 
'dröjsmål' ViTuGuHuHeGry. I båda fallen har vokalförläng-
ningens stora utbredning i de enstaviga formerna stöd av 
riksspråket, men en hänvisning därtill är ej tillräcklig förkla-
ring av kvantitetsskillnaden, som även finnes i riksspråkets 
växling stapel: stappla. Eljest har skillnaden mellan ursprung-
ligen en- ock tvåstaviga former av samma stam, såväl böj-
ningsformer som avledningar, utjämnats, så att vokalen an-
tingen förlängts eller förblir kort i båda. 

Hos obesläktade ord framträder emellertid skillnaden mellan 
ursprungligen en- ock tvåstaviga särskilt i dalälvstraktens 
kortvokalsområde. Så förklaras kvantitetsolikheten hos föl-
jande ord med samma vokal- ock konsonantförbindelser: Mgcek, 
mågeer, någceb-, tcigyek, vdtgeb., men. knitera, raga; gewcek, 
men kråvira, våvka; Utkok, sketkc" men 1ce0a, riddra.2  Samma 
kvantitetslag är även en bidragande orsak till att kcal., igeek, 

1  Levander I s. 74. 
2  Sockenbeteckningar återfinnas ovan s. 102-104. 
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Agyek, tkok ha förlängd vokal i större utsträckning än begka, 
dregka, snegka ock fg,Igcek, ségk mer än isagka. Att sigcek, 
tkce-  b• ha lång vokal i större utsträckning ån figcek, shyd,, 
synes ju strida mot de Hesselmanska lagarna, men beror san-
nolikt därpå, att riksspråkspåvärkan är större i jie förra än i 
de senare orden, vilka äro mer dialektala. Jfr ovan s. 97. 

I vissa fall ha dock tvåstaviga ord samma kvantitet som de 
ursprungligen enstaviga ock tvärtom. Sålunda rätta sig värb, 
som äro avledda av ursprungligen enstaviga ord, substantiv ock 
adjektiv, till kvantiteten efter dessa, t. ex. hågka till hågce?-, 
mågra : mögcer, kv k : kåvcek allm. Dessa värb ha således haft 
tidig akcenttillbakadragning på grund av analogisk invärkan 
från de ursprungligen enstaviga grundorden. 

Å andra sidan rätta sig devärbativa substantiv efter 
motsvarande värb, t. ex. bkdcer till bkadra, kncipcek : knagka, 
krcivcd. : kråka i dalälvstrakten.i Dylika neutra Med abstrakt 
eller konkret betydelse, t. ex. bkcicer 'prat, pratmakare', höra 
så nära samman med motsvarande karakteriserande värb, att 
de nästan kunna anses som böjningsformer av dessa.2  

En annan grupp av tvåstaviga ord med samma kvantitet som de 
ursprungligen enstaviga äro de svaga maskulinerna: hågra, 
-v- 'havre' behandlas i dalälvstraktens kortvokalsområde icke 
som de tvåstaviga, t. ex. rågka, utan som mågcer; likaså masku-
linerna kiva, knåvra, nåvka, stapk. Dessa ha således haft tidig 
akcenttillbakadragning, sannolikt beroende på invärkan från ur-
sprungligen enstaviga ord. De överensstämma ju fullständigt 
med de enstaviga dels i pluralböjningen, t. ex. kavkcer (liksom. 
gåvkcer), dels som förled i sammansättningar, t. ex. håger-
kön 'havrekorn' ESvä (liksom hågarkön 'hagelkorn), vilken 
form uppkommit genom apokope av ändelsevokalen ock inskott 
av svarabhaktivokal. På grund av dessa likheter kunna ur-
sprungligen en- ock tvåstaviga ord understundom sammanfalla 
även i obest. sing. Vid sidan av klavkv (fsv. kalle) E, -a A 
VilleGryNb, -ce Sb finnes kåvcek SuFViToTuGuNoFoGryLu, 
jämte knåvra allm. finnes knåvcer Gu, jämte nåvk, -cc allm. 

Sockenbeteckningar återfinnas ovan s. 102-103. 
2  Jfr A. Noreen, Vårt Språk V s. 447. 
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finnes ncivcdr FByGra, jämte ståpka TuLu stapmf Sva 
HeByGryLuNbSb. Dylika dubbelformer förekomma redan 
i fsv., t. ex. nalle jämte naffuel. Det är då förklarligt, att de 
tvåstaviga svaga mask. fått tidig akeenttillbakadragning. 

Även några svaga fem. synas i fråga om kvantiteten an-
sluta sig till de enstavigas grupp: tecvka, hiekht, kriekka ock 
Mekka. Att förklara dessa former som inkomna från vokalför-
längningsområden är ej tilltalande. Ordet tåvhz är visserligen 
ett låneord, men så tidigt lånat, att det i dialekterna samman-
fallit med de inhemska, jfr t. ex. ta"vd. ÖKalix.1  Sannolikt 
beror den tidiga akcenttillbakadragningen i dem på invärkan 
från de apokoperade formerna, som numera blott förekomma som 
förled i sammansättningar, t. ex. timmekrånz, heekce?,tince 'häckle-
taggar' Tu, krekk8kc'emn8 'kräckelämne' E, yekagetna 'kägel-
bana' Hu, men som möjligen förr funnits även i självständig ställ-
ning liksom ännu i delar av övre dalmålet.2  Att vokalförlängning 
i tåla, hiekhz, kriekka, IM% skett i hela DB, men däremot i 
isugka endast i ToTuVb, är endast i överensstämmelse med Hes-
selmanska lagen, som gäller även i denna typ (se nedan s. 112). 
Däremot ha svaga feminina karakteriserande konkreter kort 
vokal i samma utsträckning som motsvarande värb, vilkas 
paradigm de kunna anses tillhöra, t. ex. bara 'blåsa, prat-
makerska' ile doms. Fo hd, kråvka 'fumlig kvinna' SkHeFo 
Gry. Även värben kunna ju i satssammanhanget apokoperas, 
men intransitiva, som de alla äro, förekomma de apokoperade 
formerna mycket sällan, ock då — till skillnad från svaga mask. 
ock fem. — obetonade, i vilken ställning vokalen bevaras 
kort, t. ex. knavcek-i-dce dcehdr 'knavla i dig detta' FoGry. 

Kvantitetsutvecklingen i denna typ bekräftar således, att 
ändelsevokalen ej har någon betydelse för stavelseförläng-
ningen, utan att denna är beroende av akcentförhållanden a. 
Stavelseförlängning har först skett i ursprungligen enstaviga 
ord ock sådana tvåstaviga, som ha tidig akcenttillbakadrag-
ning på grund av analogi med ursprungligen enstaviga ord eller 
genom apokope enstaviga former. I övriga tvåstaviga, med sen 
akcenttillbakadragning, har stavelseförlängning skett senare, 
varför de uppvisa kort vokal i större utsträckning än de förra. 

1  C. Pihl s. 66. 2  Levander 1 s. 224. 
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Vid jämförelse med vanliga kortstaviga ord lägger man märke 
till att kort vokal har större utbredning il-, n-, r-typen än i typerna 
bak, baka. Medan ä i typen bak förlängts i hela DB, förekomma 
enstaka exempel med bevarat kort a framför tonlös konsonant 
i ursprungligen enstaviga ord av denna typ (vacker, hassel, vat-
ten). Medan ord med framför d, g, v i vanliga enstaviga endast 
undantagsvis ha kort vokal i FoGry, är kort vokal regel i hela 
dalälvstrakten i ursprungligen enstaviga ord med ii framför 
d, g, v +1, n, r. På samma sätt ha ursprungligen tvåstaviga 
ord av denna typ kort vokal i större utsträckning än typen 
baka. De tvåstaviga 1-, n-, r-orden motsvara närmast vanliga 
tvåstaviga ord med sen akcenttillbakadragning, typen icedeu o. 
d., men ha inom respektive vokal- ock konsonantgrupper kort 
vokal till ock med i något större utsträckning än dessa. Detta 
beror dels därpå, att kortstavigheten i vissa fall länge bevarats 
i 1-, n-, r-gruppen, något som även bekräftas av förhållandena 
i DB:s kortstavighetsområde, dels på tidig konsonantförläng-
ning, varigenom orden övergått till långstavig typ (se s. 
113).' 

Även i denna grupp gälla såväl i ord med tidig som i ord 
med sen akcenttillbakadragning de ile ss el mans k a kvant i-
tetslagarna, i det att a ock te förlängas mer än övriga vo-
kaler, ock vokalkorthet gynnas mer av k, p, t, s än av d, g, 
v. I de enstaviga orden på a ock te framför d, g, v förlänges ju 
vokalen i hela DB, i de tvåstaviga förlänges vokalen i regel 
i Falu doms. ock Vb såväl framför d, g, v som framför k, 
p, t. Däremot förlängas I, 't ock i i Falu doms. ock Vb 
huvudsakligen framför d, g, v, men förbli i regel korta framför 
k, p, t, s. Av de tonlösa konsonanterna gynnar k tydligen 
vokalförlängning mer än de övriga att dömma av behandlingen 
av rt, framför k resp. p, t (ovan s. 103-104). Jfr förhållandet 
i vanliga enstaviga ord ovan s. 73. 

En olikhet mellan tonande ock tonlösa konsonanter består 
— såsom redan ovan (s. 102) antytts — däri, att medan d, 
g, v framför 1, n, r — i kortstavighetsområdet kunna före- 

Jfr förhållandet i dalmålet, se Levander 1 s. 74. 



KVANTITET: KORT8TAVIGA ORD 113 

komma korta eller halvlånga efter kort vokal, så förlängas k, 
p, t, a i samma ställning. Jfr att i Älvdalen—Våmhus—Bonäs 
k, p, t alltid förlängas framför 1, n, r ock i öllalix framför 1 
ock r.1  Detta är således en tidig konsonantförlängning, vari-
genom dessa ord övergått till långstavig typ, ock icke något 
tecken på länge bevarad kortstavighet, såsom fallet är med 
konsonantförlängning i vanliga kortstaviga ord. Jfr det lik-
artade förhållandet i föregående typ (se ovan s. 100). Denna 
tidiga förlängning av de tonlösa konsonanterna har haft sin 
betydelse för vokalkvaliteten i kortstaviga ord av denna typ, 
se nedan kap. IV ock Sr'. 

Den framställning av stavelseförlängningens förlopp i 1-, n-, 
r-typen, som här givits, beriktigar den uppfattning, som förut 
hävdats av Hultman. Enligt honom har såväl i östsvenska 
dialekter som i "högsvenskan" kort vokal förlängts före "d, g 
eller v + konsonant (excl. — — urspr. stavelsebildande 1, r)". 
Ex. kävirar, nglar : sg. nagä1.2  Det ligger utom ämnet för 
denna översikt att ingå på förhållandena i de östsvenska dia-
lekterna, där utvecklingen i åtskilliga punkter avviker från 
den här skildrade. Men beträffande de uppsvenska målen är 
denna Hultmans regel uppenbarligen oriktig. Solstrand, som 
utgår från Hultmans ståndpunkt, nödgas också erkänna, att 
det är "fortfarande oförklarat varför kvantiteten även växlar 
f fr tonande konsonanter, jfr raggla vb, skrävvla o. d." 3  Att 
utvecklingen även i Uppland varit likartad med den i DB, 
framgår av materialet från södra Fjärdhundra, ehuru detta av 
Isaacsson förklarats annorlunda. Kortvokaliska former i norra 
området som kvava, kravak förklaras bero på utveckling i 
trycksvag ställning i uttryck som kravaLtsce-e4v o. d.4, som 
sålunda skulle ha bestämt kvantiteten i både värb ock sub-
stantiv. Men detta är orimligt, ty dessa värb förekomma en-
dast sällan, somliga, t. ex. skrceva, väl aldrig i trycksvag 
ställning. I södra området förklaras i stället värbet kravka ock 

1  Levander I s. 75; 0. Pihl s. 67 o. 94. 
De östsvenska dialekterna § 1: 28 d s. 130. 

3  Svensk stavelseförlängning s. 98. 
5. Fjärdlundralands folkmål s. 42 Anm. 4. 

8 Envall. Dalabergslagsmålet. 
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liknande efter substantivet krava?., "som bevarat den i öppen 
stavelse ljudlagsenliga, korta vokalen" 1, utan hänsyn till att 
denna "öppna stavelse" ej är jämförlig med typen spada 
'spade' ock att de flästa 1-, n-, r-orden med ä, ä i "öppen sta-
velse", t. ex. hagar o. d., i samma område förlängt vokalen. 
Såväl vokalförlängda som vok-alkorta former förstås både i 
norra ock i södra området enligt regeln, att vokalförlängning 
först skett i ursprungligen enstaviga ock senare i ursprung-
ligen tvåstaviga ord. 

Framställningen av kvantiteten i kortstaviga ord har gjorts 
så utförlig därför, att den är av grundläggande betydelse för 
förståelse av språkutvecklingen inom DB. Kvantitetsförhållan-
dena i kortstaviga ord ge en god bild av den geografiska för-
delningen mellan gammalt ock nytt inom DB. Vi ha sett, att 
kortstavigheten delvis bevaras i sydöstra hörnet, särskilt Fol-
kärna ock Grytnäs, att intill detta område sluter sig en trakt 
med konsonantförlängning, huvudsakligen socknarna omkring 
Dalälven, samt att denna trakt på båda sidor omgives av vokal-
förlängningsområden, i stort sett Falu norra tingslag ock 
Västerbergslagen. I föregående kapitel påvisades, att det forn 
dalska språk, som en gång talades i DB, så småningom fick 
vika för den i samband med gruvindustrien framträngande 
medeltidskulturen. Kvantitetsöversikten visar, att språknova-
tionerna först slogo rot i trakten omkring Falu gruva samt i 
Västerbergslagen med gruvorna vid Västra Silvberg ock Grän-
gesberg ock med god förbindelse söderut genom Kolbäcksåns 
dalgång. Däremot stod den gamla jordbruksbygden omkring 
Dalälven längre emot det nya, ock längst den del därav, som 
hade förbindelse med den stora slättbygden i Västmanland 
ock Uppland. Öster om det centraluppsvenska kortstavighets-
området utbreder sig — fullständigt parallellt med förhållan-
dena i DB — ett konsonantförlängningsområde, omfattande 
norra ock centrala Uppland, ock utanför detta ett vokal-
förlängningsområde i Roslagen, som 'med sina livliga för-
bindelser med yttervärlden förr nåddes av medeltidens största 

I A. a. s. 47 Amt. 



KVANTITET: KORTSTAVIGA ORD 115 

språknovation än Upplandsslättens gamla bondbygd. Kasta 
vi blickarna ännu längre åt öster, finna vi ett område med 
bevarad kortstavighet i Nyland, närmast detta ett område med 
konsonantförlängning, Ålands östra ögrupp, särskilt Kökar, ock 
väster därom vokalförlängningsområde på Ålands huvudö ock 
ännu mer utpräglat på Eckerö närmast Roslagen. Det svenska 
språkområdet från gränsen mot norska mål i väster till gränsen 
mot finska mål i öster uppvisar således tre reliktområden i 
fråga om kvantiteten: OvSi—Rättvik, det centraluppsvenska 
kortstavighetsområdet (sydöstra DB, nordöstra Västmanland ock 
västra Uppland) samt Nyland, avbrutna av två stora novations-
områden: ett genom DB ock angränsande delar av dalmålet 
samt ett utefter upplandskusten ock närmaste delar av åländska 
skärgården. 

I sitt försök till historisk ock geografisk kartläggning av 
den svenska stavelseförlängningens förlopp har Solstrand 
kommit till en uppfattning rakt motsatt den här fram-
ställda. När han i Dalarna finner "exempel på lång trång-
vokal även ffr tonlös explosiva möta åtminstone redan i 
Djura och Bjursås", anser han dem vara med åländskan "ge-
mensamma drag av ålderdomlighet som man kan vänta i två 
periferiska dialekter".' I stället höra Djura ock Bjursås till de 
delar av nedre dalmål, som nåtts av den från 15}3 kommande 
novationsströmmen. Vokalförlängning i östliga Uppland anser 
han tyda på att hela Uppland en gång förlängt vokalen, ty: 
"Ett geografiskt samband med Åland och mot Uppland över 
huvud tror väl dock ingen på i fråga om föreliggande före-
teelse".2  Jo, det är just vad som hävdats i den föregående 
framställningen, ock detta förhållande bestyrkes av historiens 
vittnesbörd om gångna tiders samfärdsleder. I ock för sig är 
det föga sannolikt, att ett så ålderdomligt drag som kortsta-
vighet skulle vara en sekundär företeelse i centraluppsvenskan. 
Men därtill kommer, att den bild av gammalt ock nytt på 
kvantitetens område, som här givits, bekräftas av fördelningen 
inom dalmål ock DB av relikter ock novationer på andra om-
råden av språket, särskilt konsonanternas (se kap. V). 

Svensk stavelseförlängning s. 94. 2  A. a. s. 92. 
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II. Långstaviga ord. 
I förhållande till de kortstaviga orden erbjuda de långsta-

viga mindre intresse ock kunna därför behandlas mindre ut-
förligt. 

1. Ord med äldre kort vokal. 
I allmänhet bevarar i fornsvenskan kort vokal sin kvantitet 

även i nutida DB-mål. I vissa fall har dock vokalen förlängts 
i olikhet med förhållandet i riksspråket. Å andra sidan kan 
DB-målet på sina håll bevara korthet hos vokal, som förlängts 
i riksspråket. Dylika avvikelser förekomma huvudsakligen 
framför k-, r- ock s-förbindelser. 

Framför k av rdh förlänges vokalen i regel i hela DB 
— liksom i riksspråket framför rd 1  - utom i Folkärna, där 
kort vokal förekommer i ord med äldre ST" liksom i angrän-
sande delar av Västmanland ock Uppland 2,  . ex. boka f. 
'börda', vetlhålr m. 'herde' Fo (men birk.a, -o- övr., -hdye 
HeLu—Sb). 

Orden med sk av yrdh ha genom tidig övergång av rdh till 
k sammanfallit med ursprungligen kortstaviga, ock liksom 
dessa bevara de a kort framför k i Folkärna (jfr ovan s. 85). 
Däremot förlängas även i Folkärna övriga vokaler framför k 
av rdh, t. ex. gedr m. 'gård', vre?., -a- f. 'värld', d. n. 'ord' 
allm. 

Framför Im bevaras vokalen kort i By ock Folkärna, 
men förlänges i övriga DB, t. ex. an  f. 'aln' By, an Fo, fetna 
v. 'falna (om glöd)' Fo, vånas v. 'ställa sig in', ni-ånarce 
'mjölnare', bon m. 'bulnad', bi-na v. 'bulna' By, böna Yo, mon 
n. 'moln' By, mon Fo (men vn, a-, a- övr., vån-ces SuViTu-
SkNb, -as Rulle,-  mincerce etc., bitna, bana, mon, allm. utom 
ByFo). 

Orden på irn stå på gränsen till de kortstaviga. I dalmålet 
ha de jämviktsakcent ock behandlas därför av Levander som 
kortstaviga av 1-, n-, r-typen.3  I DB kunna de dock ej räknas 

' A. Noreen, Vårt Språk IV s. 29. 
Isaacsson, S. Fjärdhundralands folkmål s. 56. 

3  Dalmålet 1 s. 74. 
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till dessa, dels emedan de till skillnad från 1-. n-, r-orden 
sakna spår av jämviktsakcent, dels emedan kort vokal i dem 
förekommer ej blott i kortstavighetsonarådet, Folkärna, utan 
även i grannsocknen By. 

c) Framför k + d, t, s såväl i ursprunglig som genom bort-
fall av mellanstående konsonant uppkommen förbindelse för-
länges vokalen i största delen av DB, men kort vokal före-
kommer i sydöstra DB, mäst i Folkare hd, men även spora-
diskt i angränsande delar av Hedemora doms. ock Vb (HeNo 
GarpNbSb), t. ex. 

framför kd ock la: &ler 1  f. 'al' By, dter Fo, hat adj. n. 
'halvt' HeFoNbSb, hat Gry, svgalce pret. 'svalde', svat sup. 
'svalt' G-rySb, veete pret. 'valde', vet  sup. 'valt' FoGry, vircice Sb 
(men 0_cicer, g-, a- etc., hat,  svgcice, svgt, ve, vgt, övr.), hala 
m. 'hälgdag' HeNoByNbSb, -ce- Fo, hat nu. 'hälft' HeGrySb, 
-ce- Fo, målar m. L n. 'mäld' By, meder Fo, steetce prat. 
'stjälpte', stcet sup. 'stjälpt' Fo (men kyla, -a3-, hat, -12-, 
mbricer, -g-, -a-, -cp-, stgice, st, övr.), Nice pret. 'följde', f8t 
sup. 'följt' HeGarpGry, -o- FoSb, 5i/ce pret. 'sköljde', 58t sup. 
'sköljt' HeNoGarpGry, -o- Fo, sto/ f. 'stöld', pol f. 'köld', 
tot in. 'tolft' Fo (men fide, fgt, -o-, flake, Art, -o- övr., ko/ 
Hu, -19- HeNb, -o- ByGra, jod, -g-, tgt allm. utom Fo), bbcla 

'bolde' Fo (: bida, -ce övr.); 
framför ks: fa,yk adj. 'falsk' NoNb, flyna f. 'falaska' ile, 

ha,y m. 'hals' Ile, ha, Fo (: fk SuToGuGraLu, flAsna, m. 
1. f. EASuViGulleNoVb, hvs, has, -a- allm. utom Fo, 

'halster' Nb). 
Vid bortfall av k framför sk ock st är vokalen kort i Falu n:a 

tlag, men förlängd i övriga DB, t. ex. bitar n. 'bolster' ESvä, 
-er FAVi, d8sk adj. 'dolsk' ESvä (: bdtstcer ToTuGu, dgjk By). 

Som synes har största delen av DB genomfört vokalförläng-
ning framför k + d, t, s. Då vokalen ej förlänges i HeFoGry, 
sammanhänger detta därmed, att vokalkorthetstendensen i all-
mänhet är större i denna trakt än i övriga DB. Sannolikt 

Supradentalt ock t användas här som grov beteckning, även 
där DB har kakuminalt d, t eller med svagt eller r-förslag för- 
sett dentalt d, t. Närmare därom i kap. V. 
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är vokalkortheten framför k + d, t, s där ursprunglig. Där-
emot lägger man märke till att kort vokal i Västerbergslagen 
förekommer huvudsakligen i böjningsformer av ord med kort 
vokal, som hat, svacice, svaj, Nice, varemot vokalen är förlängd 
i sådana exempel som Mar, må-  clar, stoci, bit,  h. Detta talar 
för att vokalkortheten där är sekundär, d. v. s. att de en gång 
vokalförlängda formerna förkortats i analogi med ljudlagsenligt 
vokalkorta grundformer. En särställning intaga orden på Irak 
ock list. Genom bortfall av lr ha de sammanfallit med ord på 
sk ock st, framför vilka kort vokal är regel i norr, men lång 
vokal i övriga DB. Sannolikt har även i norra DB vokalen 
i dessa ord först förlängts, men sedan åter förkortats liksom 
i ord med ursprungligen lång vokal framför sk ock st (se 
nedan s. 124). 

d) Framför Lrg, rg, Irk ock rk. 
Vid g-bortfall före bestämda artikeln — vilket förekommer 

i Hedemora doms., Folkare hd, Norrbärke ock Söderbärke (se 
kap. V) — förlänges vokalen framför lr i By ock sporadiskt i 
Hedemora doms., Norrbärke ock Söderbärke, men förblir kort i 
Folkärna ock Grytnäs — liksom i östra Västmanland ock västra 
Uppland 1 t. ex. tåin m. bf. 'talgen' Be, -en By, bå?'in 
'bälgen' Nb, *in 'älgen' SäSkHuNbSb, -en By (men tåkin Sk 
HeNoGarpNbSb, Wen Gry, båNn HeNoGarpGry, bcdren Fo 
Gry, sval 'svalget' He, svc'eke Gry, eikm HeNoGry, ieken Fo). 

Vid g-bortfall före främre vokal förlänges vokalen framför 
r i By, men icke eljest (Hedemora doms. FoGryVb), t. ex. 
våren m. bf. 'vargen', bre n. bf. 'berget', båren m. 'borgen', 
såren f. bf. 'sorgen', tre n. bf. 'torget' By (men våren FoGry, 
-in HeNoNbSb, bcrz, -a-, -e ile doms. FoGryGra—Sb, tål, -e 
HuHeNoGarpGryLu). 

Framför le, som försvunnit före eller sammansmält med 
förmjukat k, förblir vokalen kort i Hedemora, Folkärna, Gryt-
näs ock sporadiskt i Vb, men förlänges eljest i regel, t. ex. 

be§in m. bf. 'balken' ToTuGu Ho doms. ByGra, .1,44.3e 
m. 'kälke' By, kyipipa f. 'sälgpipa' ViToGuSiSk, vin adj. 

1  Isaacsson, S. Fjärdhundralands folkmål s. 56. 
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'bra' HuBy, SM, -5,5- n. 'folket' allm. utom FoGry, mds,gen f. 
'mjölken' By (men bcilåsen Gry, bgytn, HeLuNbSb, jat,s/pipa 
Ile, f1, -e HeGryNbSb). 

4) Pramför r, som försvunnit före eller sammansmält med 
förmjukat k, förlängas vokalen sporadiskt i dalälvstrakten, 
Tuna, Gustafs ock Hedemora doms., men förblir eljest kort i 
hela DB, t. ex. cipi n. bf. 'arket' No, le,sa f. 'lärka' Tu, 
sepin m. bf. 'särken' Gu, vgbsin m. bf. 'värken' HeNo; kepm 
m. bf. 'korken' No, »gipa f. 'kyrka' ile (men årkce, a-, h59 
allm., 10,a Sala, sc'tS,szn, -w-, -1§-, vi, 
-1§- n. 'virke', ku't,s9n,-  -8-, -jr-, 1,45a, --o-, -y- allm.). - 

Vokalförlängning framför k, r +-förmjukat k är att betrakta 
som ersättningsförlängning framför med k sammansmält eller 
framför k försvunnet lr, r. Vokalförlängning framför förbin-
delserna k, r + g, som mäst förekommer i By, måste väl även 
betecknas som ett slags "ersättningsförlängning", ehuru icke 
den närmast på vokalen följande, utan den andra konsonanten 
i förbindelsen försvunnit. Då såväl framför g- som k-förbin-
delser vokalförlängning uteblir särskilt i Folkärna ock Grytnäs 
(mom. 1-4), sammanhänger detta med den därstädes utpräg-
lade vokalkorthets tendensen. Då å andra sidan vokalförläng-
ning framför g-förbindelser inträtt mäst i By (mom. 1 ock 2), 
beror detta sannolikt därpå, att vokalförlängningstendensen 
just i By skärpts genom naboopposition till vokalkorthetsområ-
det i Folkärna ock Grytnäs. 

e) Framför rr förlängas vokalen i stor utsträckning i en-
staviga ord i hela DB, dock minst i Folkärna ock Grytnäs, 
t. ex. bar n. 'barr' Sva, -ar pl. By, bar övr., stor m. 'starr' 
ESväSvaSuViSkllulleGra, mar, -12- , -c§- f. 'märr' allm. (utom 
mar, -ce- FAFoGry), dr f. 'dörr', fgr adv. 'förr' allm. (utom 
do r Fo, der Gry, for Fo), tar adj. 'torr' By (: tor Fo, tsr övr.). 

Men i tvåstaviga ord bevaras vokalen kort i hela DB, t. ex. 
clim2 v. 'darra' ESvä, dåra ViSkHuIle, kniarv v. 'knarra' ESvä, 
knåra ViSkHuHeBy, ni2r12 v. 'narra' ESvä, nåra ViHuHeBy, 
harce (-ce- Fo) m. 'härre', para, -ce- f. 'kärra', vårce (-ce- Fo) 
komp. 'värre' allm., knbra v. 'knorra' SuViTuHulleGry, kiva 
v. 'karva' ile doms. 
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Framför rt 1  förekommer kort vokal i olika utsträckning 
i olika ställningar: 

i ord med äldre ä förekommer kort vokal i Enviken, 
Svärdsjö ock Svartnäs, t. ex. kat m. 'kart', keitv f. 'karta', 
våtv, -a f. 'vårta' ESväSva (men kat, kitta, våta övr.); 

i ord med äldre ö förekommer kort vokal i Falu n:a tlag 
(alt. i Vika), t. ex. fot adv. 'fort', ,ot. sup. 'gjort' EVi, kot n. 
'kort' .FVi, /ot m. 'lort', pot m. 'port', fåtv, f. 'skjorta' E—F 
(men fot HuHeNb, w.t allm. utom Falu n:a tlag, ko/ SäHuHe, 
lot, _pot, »ta allm. utom E—F); 

ord med äldre 'y' ha kort vokal i hela DB, t. ex. mst m. 
'mört', pt n. 'skört', ost, -o- m. 1. f. 'vört' allm. 

Kort vokal — mot regeln i riksspråket — förekommer 
framför rt i Falu n:a tlag, som eljest är ett utpräglat vokal-
förlängningsområde. Vokalkvaliteten visar, att även denna 
del av DB en gång förlängt, men sedermera åter förkortat 
vokalen. Man lägger märke till att även i denna långstaviga 
typ äldre Sr' bevaras kort i större utsträckning än äldre ö, ock 
detta i större utsträckning än ä, således i överensstämmelse 
med Hesselmanska regeln rörande de kortstaviga orden. 

Framför vissa 8-förbindelser (am, en, st) förlänges vo-
kalen i stor utsträckning i Hedemora doms., Folkare hd ock Vb, 
men är i regel kort i Falu doms., t. ex. basma m. 'pasma' ViATo 
TuHuHeNoG-arpBy, basman m. 1. ii. Vb, fitsna v. 'fastna', gast m. 
'en som super ock skrålar, mördat oäkta barn' SiHuHe Fo hd Vb, 
knastra v. 'knastra' ViHulle, jpsta f. 'kista' Sb, kn6sta(r) 2  n. 
'något stort o. klumpigt (t. ex. trädrötter), stor slägga' ViA 
ToTuHuHeBy, pst m. 'post' Lu, poost ä. ile g, ost m. 'ost' 
TuHe, trost m. 'trast' ile doms. Fo hd, rinzfråst m. 'rimfrost' ile, 
tyst adj. 'tyst' Tu ile doms. Fo.  hd Vb (men pasmv ESvä, betsma 

Tecknet t användes här som grov beteckning såväl för det 
allmänna supradentala t som för Falu- ock Hedemoratraktens 
ytterligt svagt supradentala, nästan dentala t (se närmare därom 
kap. V). 

2  Ä. nsv. knuster, avledning till fsv. fvn. knosa 'krossa', i av-
ljudsförhållande till fsv. knasa (Hellquist s. 330). 

Blumenberg ULMA acc. 169: 26. 
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TuGu, fetsn92 ESvä, -a SuFViGu, gast Vi, knetstra FSuVi, 
ysta, -v Falu doms., knöstar SuFViTuGra, post ESväGra, pst 
övr., ost allm., trost, frest, tyst Falu doms.). 

Att dömma av vokalkvaliteten har även Falu doms. en gång 
förlängt, men sedermera förkortat vokalen. Jfr att även ur-
sprungligen lång vokal där förkortas framför e-förbindelser 
(se nedan s. 124). 

2, Ord med äldre lång vokal. 
Äldre lång vokal förkortas i vissa fall i DB-målet i olikhet 

med riksspråket, å andra sidan bevaras den i vissa fall, där 
riksspråket genomfört förkortning. Dylika avvikelser föreligga 
såväl då lång vokal står framför enkel konsonant (mom. a 
ock b), som då den står framför två konsonanter (mom. c 
ock d) eller framför dubbelkonsonant, s. k. överlång stavelse 
(mom. e). 

a) Framför m bevaras lång vokal i regel i hela DB, t. ex. 
rem f. 'rem', skreema v. 'skrämma', gHma f. 'grimma', hm n. 
'lim', Urna v. 'limma', rtm n. 1. rimfrist  m. 'rimfrost', finta, 
-e m. 'timme', strima f. 'strimma', dom m. 'dom', gom m. 
'gom' (gömw Ma), /om m. 'lom', tom adj. 'tom', som m. 'söm', 
sifma v. 'sy', tom m. 'töm', t4ma v. 'tömma', om adj. 'öm', 
in« v. 'vara hänsynsfull, vara rädd om, ömma' allm. 

Några ord ha lång vokal i större delen av DB, men kort 
vokal i vissa trakter, särskilt i Falu n:a tlag — genom riks-
språksinflytande från Falun — ock i södra Vb — i likhet 
med förhållandet i västra Västmanland 1  — sålunda hem adv. 
'hem' EToTuSkHuHeByGryGra (: hem SuFAViGuFoNb—Ma), 
drom m. 'dröm', dråma v. 'drönarna' ÖbGra—Nb (: drom, dr .iona, 

SbMa), dkw& v. 'dömma' allm. (utom dkma, -v EFVilleSb), 
-v v. 'gömma' ESuHeNo Fo hd Gra—Nb (: ,gkirta FViTo 

TuGuGarpBySbMa), strom m. 'ström', str:årta v. 'strömma' Öb 
Gra—Nb (: strom, strbma SbMa). 

Andra ord ha kort vokal i större delen av DB — tydligen 
genom riksspråksinflytande — men enstaka långvokaliska for- 

Jfr förhållandet i dalmålet, där vokalförkortning förekommer 
mäst västerut (Levander 1 8. 77). 
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mer kvarleva särskilt i dalälvstrakten, som i allmänhet längst 
motstår novationer, sålunda bkinia f. o. v. 'blomma', £lem n. 
'slem', gUma v. 'glömma' allm. (: bkinna Gulle, Vem Tu, 
gkkma ByGra—Nb). 

Några ord ha endast kort vokal i hela DB, sålunda håna' 
adv. 'hemma', Urnan n. 'hemman', 9-om, -tu- n. 'rum' allm. 

Förekomsten av kort vokal i ovanstående fall beror huvud-
sakligen på invärkan från riksspråket. Att dylik påvärkan 
gör sig starkare gällande i vissa ord än i andra, är i överens-
stämmelse med den s. k. frekvensregeln, d. v. s. ord som ofta 
förekomma i riksspråket påvärkas förr av detta än ord med 
mera genuin dialektal karakter. De ord, som ha kort vokal 
i hela DB, ha troligen inkommit i målet — liksom i riks-
språket — med kort vokal från sydligare trakter med tidig 
vokalförkortning. Jfr att dessa ord även i andra dialekter 
ha kort vokal mot regeln eljest, t. ex. i dalmålet 2  ock i Torp-
målet i Medelpad? 

b) Framför annan enkel konsonant än m förkortas äldre 
lång vokal i vissa fall, sålunda i ett par ord med avlednings-
ändelsen -ing: Unig 4  m. 'telning' Öb (: tånig GraNb), ,åttg m. 
'geting' allm.; vidare i ett par ord med lång vokal framför -t: 
biets n. 'hugg från två sidor vid fällning av träd' By, yUce, 
-8 n. 'vete' allm. (utom vbtce SvaGra). 

Ordet 'geting' har kort vokal även i t. ex. S. Fjärdhundra-
målet. Isaacsson antager för att förklara detta, "att dessa 
ord på -ig — -- haft fortis på ultima" 6, en hypotes som 
dock saknar stöd i värkligheten. Formerna förklaras bäst 
genom att ses mot bakgrund , av dalmålet, där åtskilliga ur-
sprungligen långstaviga ord på -ing övergått till kortstaviga, 
t. ex. te"mgg Mora, Wtig Bingsjö.7  Ur en på detta sätt se-
kundärt kortstavig form ha DB-målets nuvarande former regel- 

1  Motsättningen hörn : hemma förekommer även i andra dialekter, 
t. ex. delar av dalmålet (Levander I s. 77). 

2  Levander I s. 77-78. 3  Bogren s. 10 Anm. 17-19. 
4  Fvn. teinungr, fsv.tönunger. 5  Fvn. Dveitr m., no. tveit f. 
6  S. Fjärdhundralands folkmål s. 56. 
7  Levander 1 s. 83. 



KVANTITET: LÅNGSTAVIGA ORD 123 

buridet utvecklats, varvid t förlängts i större utsträckning än 
n i överensstämmelse med Hesselmanska lagen. 

Ordet 'tvet' har långt t även i östsv. tväit, tvät m. (Vendell 
1055). Man skulle kunna tänka sig, att vokalen förkortats 

framför -tr i den gamla nominativen, liksom fsv. öter n. i DB 
blivit acer etc. allm. (: acer SvaGra) ock göter f. pl. blivit 
10er etc. allm.' Men då nominativen tidigt undanträngts av 
ackusativen (sb ovan s. 20), förefaller det sannolikare, att vo-
kalen förkortats i sammansättningar som östsv. tviiitbaka, tvät-
sinn° o. d.2  Vokalkortheten i våtce förklaras av Isaacsson "ur 
sammansättningar såsom — — våtmj8k o. d." 3, en förklaring 
som för DB-målets vidkommande har så mycket större sanno-
likhet för sig, som ordet där i första hand användes om han-
delsvaran vetmjöl. Men det är säkert onödigt att — såsom 
Isaacsson gör — förklara vokalförkortningen i sammansättningar 
därav, att akcenten "en gång legat på senare leden". Samma 
tendens till jämn fördelning av tryckstyrkan i sammansatta ord 
som gör, att dalmålet har jämviktsakcent i sammansättningar 
av typen sjil."-strpand 'sjöstrand', st1"9„fåt 'stenfat' Älvd., kan 
också ha värkat förkortande på lång vokal, som genom sam-
mansättning kommit att stå framför flera konsonanter, t. ex. 

m. 'kålgård, köksträdgård' ETuHu. Det har nog också 
sin betydelse, att den förkortade vokalen i tve t ock våte står 
framför t, den konsonant som näst m visar den största för-
längningstendensen. 

Däremot saknar DB-målet — i olikhet med riksspråket i vissa 
fall -- förkortning av lång vokal framför bestämda slutartikeln 
i maskulina substantiv av typen byn, snon, fon 'sjön' allm. 

c) Lång vokal framför konsonant + böjningsändel-
sen t förkortas i norra DB (ESväSvaSu ock alt. F) — lik-
som i Hälsingland (se kap. VI B) — men icke i övriga DB, 

ex. neutr. av adj. ,?,a,ft 'djupt', selst 'segt', mputt 'mjukt', 

i Se Emil Olsson, Konsonantförlängning i pluralis av fötter, 
getter etc. (Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld s. 49 L). 

2  Vendell s. 1056. Exempel på svenska sammansättningar åter-
finnas hos Rietz s. 766. 

3  S. Fjärdhundralands folkmål s. 56. 
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rent 'rent', fint 'fint' E—Su alt. F (: 11,41, sekt, sekt, ~akt, 
rent, fint övr.); pret. ock sup. Obite, -ce, Mit 'köpte, köpt' 
E—F, .41sts, -ce 'sökte', rifes, -ce 'löste' E—Su (: IsAftce, Pet, 
sifktce, sokt, astce, lost övr.). 

Framför vissa s-förbindelser (sk, si, st) bevaras lång 
vokal särskilt i dalälvstrakten (Hedemora doms. Folkare hd), i 
något mindre utsträckning i Vb ock minst i Falu doms., som i re-
gel förkortat vokalen liksom riksspråket, t. ex.pgsk in. 1. f. 'påsk' 
HuH.eNbSb, pdiska Fo hd (: pask Falu doms. GraLu), s4la f. o. 
v. 'syssla' ViTuSkllulleByVb (: sy,51a, -v Falu doms.), Yrast in. 
'blåst' TuHe (: bast ESväSva), phistar etc. m. 'plåster' ETuGu 
SkllulleGryGra plråstcer FVi), best ra. 'best' ViToTuGu ile 
doms. GryGra, b6sta ds. Sb (: best F), dest adj. 'däst' allm., 
hest m. 'häst' Vb (: hed, hcest övr.), test in. 'test' TuGryGra, /ost 
ds. Hulle (: Asced SuToTuGuSk), 144sta(r) m. 'blåst, bläster i 
hytta' GulluHeByGryGraSb (: bkcest E, bkc'estar TuSiSkNoGarp 
GryVb), ista(r) n. 'ister' HeNoNbSb (: idce(r) etc. Falu doms. 
SklluGarp Fo hd Gra), kkista(r)1  n. 'klister' HulleGry (: kki.sta(r) 
ViGraNbSb), pfsta(r)2  n. 'gnäll', Olm adj. 'gnällig' ToTuGu 
HeNb, sist adv. 'sist' lleGryGraLuMa (: sid övr.), tisti/ in. 'tistel' 
lie doms. GryVb, -el Fo, 61k, By (: tistz/ Falu doms.), fretra 3  
v. 'flåsa' Tu, friaste& Gry, frias/ra ile (: frIsta Sa), prost 4  m. 
'prost' Gu ile doms. GryLuMa (: prost Falu n:a tlag ToTu 
Gra), priasta v. 'flåsa, frusta' ViHeGra, pyst ra. 'smidesbälg', 
piasta v. 'pusta' Vi Falu s:a tlag ile doms. Fo hd Vb (: pust E), 
ifastra, -y-6  v. 'ljustra' HuHeFoGryGra (: iYastra,-v EViTuLu—
Sb), 4star f. 'syster' HeGryGra (: sktce(r) etc. övr.), gsta(r) 
adj. 'yster' HeNo (: ggtce(r) etc. ViHuHeGarpBy), Nista, -8- V. 

'arbeta tungt' ToTuGuSkHeNoGarpByNbSb (: beda Tu), b4stce 
n. 'grisbog' TulleGraSb (: bitdce F), tr4stv v. 'trösta' Gra, 
tröösta ä. He7  (: trifsta, -e- allm.). 

Lång vokal + lång konsonant, s. k. överlång stavelse, 

Från mIty. klister av germ. *klistra. 
2  No. pistra 'klynke, klage'. 3  Jfr no. fråsa 'sprute, fnyse'. 
4  Fvn. pr6fastr. 
5  Från mlty. prilsten 'nysa, fnysa' (Hellquist s. 603). 
6  Jfr fvn. 1j6str. 7  Blumenberg, ULMA acc. 169: 26. 
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finnes ingenstädes kvar i DB-målet. Antingen har vokalen 
eller konsonanten förlängts, ungefär med samma fördelning 
som i riksspråket, t. ex. 

med lång vokal i hela DB: pitt f. 'dörrgåt', st f. 'ränna 
i fogen mellan två stockar', tal m. 'tåt', firttu, f. 'fläta', 
fnta v. ds., .2lcet adj. 'slät', 2leela v. 'göra slät', sot f. 'sjuk-
dom' mäst i sms. Ungs« o. d. allm.; 

med lång konsonant i hela DB: en- 1. tvibet adj. 
tvebett', fet n. 'fett', het adj. 'lätt', lieta v. 'lyfta upp (ngt), 

bli lättare', .2,let m. 1. f. 'slätt' allm., 2,lettur f. pl. 'slätter' Lu, 
stel f. 'fotsteg utefter bastulaven' Gra, 'bastulave' Lu, Mifs-
stieta f. 'gärdsgårdsstä,tta' Sb, /met m. 'tvätt', /vida v. 'tvätta', 
åta f. 'otta', ly  t adj. 'lytt', &st adj. 'trött', trida v. 'trötta'; 
/os pl. 'löss', mos pl. 'möss' allm. 

Lång ock kort vokal växla inom DB i vissa ord: 
nat- i sms. t. ex. nalfår n. 'nattfoder' SiHulle, nåtkerva f. 

'skjortveck' TuSäSkHuHeLu, nåketi m. 'nattetid' By (: nat 
allm.), rit-se v. 'räta sig' EViHuHe (: riet-se ATulle), re1-9.0 
v. 'räta ut' ViHuHe (: net-lät ESuATu), fkat ni. 'fästing (in-
sek-0' Ile (: firat SiNoNbSb), llatabh1c_su4r f. pl. 'slåtterbyxor' 
Lu (: 2,leita(r) etc. ni. 'slåtter' allm.), tet adj. 'tät', kpla v. 'täta', 
f. 'tätämne (till mjölk)' allm. (: titta 'läderhylsa om forma 
till bälg för att göra denna tät' F). 

A. Noreen, som ägnat de överlånga stavelserna särskilt stu-
dium, ansåg, att "före slutljudande eller antekonsonantiskt tt 
synes förkortning ha ljudlagsenligt inträtt i de flesta sv. dia-
lekter", "före intersonantiskt tt" åter har vokalen förkortats 
endast "i (syd)västra Sverges dialekter" liksom i Norge. En-
staviga ord med lång vokal förklarades av honom "bero på 
analogibildning".3  I dalmålet, där de överlånga stavelserna 
ännu bevaras i de älsta delarna men upplösts i de nedre, kan 
man iakttaga en tendens till lång vokal österut men lång 
konsonant västerut i såväl enstaviga som tvåstaviga ord.3  DB-
materialet överensstämmer i stort sett med den av A. Noreen 

Falu gruvas materialbok 1768 (Stora Kopparbergs bergslags 
arkiv) enligt påpekande av fil. mag. E. Holmkvist. 

2  Vårt Språk IV s. 69 o. 72. 2  Levander 1 s. 76-77. 
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karakteriserade utvecklingen. Så förklaras motsatsen lätt, slätt, 
stätt, tvätt (vartill lätta, slättor, stätta, tvätta), men fläta. I 
regel ha tvåstaviga former utjämnats i analogi med enstaviga 
grundord, men i enstaka sammansättningar av ålderdomlig 
karakter bevaras motsatsen: nat men nittceti, nitar men Vrida-
båkszar. Emellertid finnas även exempel på att den västsvenaka 
vokalförkortningen i tvåstaviga ord sträckt sig åtminstone till 
de västliga delarna av DB: tätta, troligen även otta. Å andra 
sidan är det troligt, att vissa enstaviga ord med lång vokal: 
gåt, såt, tåt, slät, sot, tät, knappast kunna förklaras ur två-
staviga former, utan böra ses som sporadiska exempel på den 
i Österdalarna påvisade tendensen till vokallängd även i en-
staviga ord. Att en västlig ock en östlig tendens på detta 
sätt bryta sig mot varandra, är endast vad man kan vänta sig 
i ett övergångsområde som DB. Bilden av den "genuina" 
utvecklingen har naturligtvis också i hög grad utsuddats på 
grund av de hithörande ordens fåtalighet ock deras vanlighet 
inom riksspråket. 

En återblick på de långstaviga ordens kvantitetsutveckling 
bekräftar det försök till dialekthistorisk kartläggning, som 
ovan gjorts med utgång från kvantitetsutvecklingen i de kort-
staviga orden. Dalälvstrakten, särskilt Folkare hd, represen-
terar även här det konservativa området, medan Vb ock i 
ännu högre grad Falu n:a tlag utsatts för novationer. Sär-
skilt tydligt framträder detta i följande ovan behandlade fall: 
vokalförlängning uteblir framför k av rdh i Folkärna (mom. 
1 a), framför kn i Folkärna ock By (mom. 1 b), framför ird, 
irt ock ks i Hedemora, Folkärna ock Grytnäs (mom. 1 c), me-
dan å andra sidan sekundär vokalkorthet förekommer framför 
kd ock kt i Vb (mom. 1 c), framför ksk ock lest samt rt i Falu 
n:a tlag (mom. 1 c, f), framför vissa s-förbindelser i Falu doms. 
(mom. 1 g); ock ursprungligen lång vokal förkortats framför 
in särskilt i Falutrakten ock Vb (mom. 2 a), framför konso-
nant + böjningsändelsen t i Falu n:a tlag (mom. 2 c) ock fram-
för vissa s-förbindelser i Falu doms. (mom. 2 d). 



Kap. IV, Vokalerna i nuvarande dala= 
bergslagsmål. 

A. Vokalerna i stamstavelser. 
Äldre å. 

I. Kortstaviga ord. 
1. Enstaviga ord. 

I regel ha dessa ord slutet a i hela DB, t. ex. ba  pret. 
'bad', da(g) m. 'dag', fnas n. 'mjäll, skräp', gan f. 1. n. pl. 
'fiskgäl', pret. 'gav', lag m. n., man f., mat m., sak in., 
.2,/ag n. 'slag', smal adj., sta m. 'stad', tak n., tam adj., van 
adj. allm. På samma sätt är det i ord, som genom apokope 
blivit enstaviga, t. ex. inf. dra 'draga', ha 'hava', ta 'taga', 
pret. la(g) 'lade', sa 'sade' allm. 

Ett öppet ä-haltigt a, lmalf. v, förekommer dock i vissa 
ord, huvudsakligen i närheten av le ock r, i gränsområdet 
mot dalmål, Falu doms. ock övre Västerbergslagen (G-ra—Nb): 
gip n. 'gap' Falu doms. LuNb (-a- övr.), ervp n. 'smal 
öppning' ESväA, kylar adv. 'kvar' Falu doms. SkGra (-a- övr.), 
mvr n. 'släp, besvärligt arbete' Nb (-a- BySb), res n. 'ras' 
E—Tut (-a- övr.), skrvp n. 'skräp' Falu doms. (-a- ViSäHuBy), 
skvvb• n. 'svagt porlande vatten' Falu doms. Nb (-a- HuBy 
Gra), svar adj. 'sval' ESvä (-a- övr.), svvr n. 'svar' ESvä (-a-
övr.), ti2(r n. 'tal' ESväSva (-a- övr.). 

Detta öppna a-ljud, som är karakteristiskt för nedre dal-
målsområdet, förekommer i DB på gränsen till detta, mäst i 
Enviken ock Svärdsjö, minst österut, i Svartnäs, Vika ock 

1  D. v. s. ESväSuFAToTu. 
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Silvberg. Endast undantagsvis uppträder det även utanför Falu 
doms. ock Vb (Skedvi). Några ord ha öppet a i hela DB (utom 
FoGry), se nedan. Ovanstående ord äro huvudsakligen sådana 
enstaviga, som vid sin sida ha tvåstaviga ord med regelbundet 
öppet a, neutrala värbalsubstantiv i likhet med motsvarande 
inf., gap : gapa, ras: rasa o. d.1  Likaså ha pres. o. imp. fyr, -a-
'far' samt imp. vvr, -a- 'var' öppet a i hela DB (utom FoGry) 
i likhet med Motsvarande inf. (se nedan s. 130). 

Däremot är slutet a regel även i närheten av ir ock r i 
enstaviga ord utan tvåstaviga sidoformer med öppet a, t. ex. 
bar adj., bka n. 'blad', bra adv., duk m., drag n., fa k m. 
'skafthylsa av järn', gka adj. 'glad', gkas n., grav f., hak adj., 
hecn_vetk m. 'skaft till slaga', kar n., mak m., pgr n., ra f. 1. n. 
'rad, gödselränna', snar adj., pret. bar, skar, sta', va(r) allm., 
ak m. '(potatis)grodd' ESvä, fkag n. 'stycke (t. ex. av is)' 
EVi, fkas n. 'mjäll, fjäll, snöflinga' SuGraNb, 'stycke (av plöjd 
åker)' ViAToTulle, ilvår adj. 'orolig, ängslig' E, krqg n. 'hässje-
stolpe, på lieorvet fastsatt båge, använd vid skärning av råg' 
ESväSuA, m. 'agnar av linknopp' E, nar m. 1. f. 'dym- 
ling' EHuNbSb. 

Öppet a är — inom gränsområdet — regel även i första 
sammansättningsleder, som komma av tvåstaviga ord med re-
gelbundet öppet a, t. ex. di27tfåkk n. 'dalfolk', dhkgricbce m. 'dal-
gubbe' ESuFALu liksom d/an(a3) 'Dalarna' (: dak-ViHuHe m. fl. 
liksom Mance), kkhvtirg n. 'tjuder åt två får' Tu liksom kkYva 
m. 'klave', skhrbilga m. 'skarbåge' G u liksom skri m. 'skare', 
spriakfåkv, m. 'sprakfåle' ESväVi liksom sprhkv, v. 'spraka'. 

Några enstaviga första sammansättningsleder på lr ock r ha i 
gränsområdet mot dalmål öppet a, ehuru motsvarande enkla ord 
ha slutet a: bi-Ut  adj. 'barbent' ESväGra (: bårNnt, -bent övr.), 
bYrlizikgdy adj. 'barhuvad' E (: bårhihva lie), men slutet a även i 
gränsområdet ha: bak adj.' bar' ESvä, bar övr. ock yngre sms. betkisv 

1  Även i andra dialekter rätta sig värbalsubstantiv efter mot-
svarande inf., så i Medelpad (ex. hos Vestlund s. 85), ehuru för-
hållandet ej anmärkts av Vestlund. Omvänt rätta sig denominativa 
värb efter appellativ ock adjektiv, se nedan s. 131 o. 132. Jfr det 
likartade förhållandet i fråga om kvantiteten ovan s. 110. 
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adj. 'med snöfri is' E, betkvinter m. 'barvinter' ESvä, Urvintce 
ViTuGra; dgrripa f. 'dalripa' Sva, men dal,. allm. Företeelsen 
sammanhänger därmed, att kortstavigheten bevarats längre än 
eljest i första sammansättningsleder (se ovan s. 66). Sannolikt 
har den motsättning, som ännu finnes i NeSi, t. ex. låg: 
(Orann 1, förr utmärkt även DB, ehuru den nu i regel utjämnats, 
så att det enkla ordets vokal införts i sammansättningen, 
lag: lecgrkn adj. 'kinkig (på mat)' ESvä. 

I några dylika sammansättningar förekommer öppet a icke 
blott i gränsområdet utan även i övriga DB (utom FoGry): 
bi2rf6tv adj. 'barfotad' ESvä, bårföta, -v- övr. (: barfota FoGry); 
clgrkcerce, dål(lcarce etc. m. 'dalkarl' allm. . (utom dakkarce Fo 
Gry). På samma sätt har även utvecklats fårfa m. 'farfar', får9no 
f. 'farmor' He, men far allm. Liknande utveckling finnes i de 
flästa svenska dialekter, sålunda barfotad med öppet a, men bar 
med. slutet t. ex. i Medelpad, Uppland, Södermanland, Dalsland, 
Västergötland, Bohuslän, Halland.2  Olika tolkningar ha givits av 
företeelsen. Orsaken till det öppna a är — som ovan framhållits 
— att vokalen bevarats kort i första sammansättningsled. Att 
det öppna a har så stor spridning i ovanstående ord, beror därpå, 
att de för språkkänslan ej längre sammanhållas med motsvarande 
enkla ord. De ha i stället behandlats som långstaviga ord 
med ä framför le, r + kons. 

c) Öppet a eller ä i hela DB (utom Fo hd) har adv. 'vad', 
som heter v12, va allm. utom va, va, va Fo hd. Därjämte före-
kommer vce i Falu doms. (utom ESväViSi) ock i nedre Vb 
(SbMa). Adv. 'varest' heter vv(r), va(r) allm. (utom FoGry) 
jämte v(r) Falu doms. (utom ESväViSi). Den stora ut-
bredningen av öppet a i dessa ord såväl som övergången till 
ä-ljud beror på ordens trycksvaga ställning, t. ex. in2 pi dat 
'vad gör du' Si, me bö du c 'var bor du' Tu, men dessa former 
användas även tryckstarkt, t. ex. vce ha cluk visan 'var har du 
varit' Tu. Pron. 'varje' heter också vv(r), va(r) allm. (utom 

i Levander I s. 87. 
Vestlund s. 130, Grip s. 65, T. Ericsson s. 85, E. Noreen, 

Ärtemarksmålet s. 41, Leander, Holsljungarnålet s. 4, Lindberg, 
Skeemålet s. 159. Ni16n, Sörbygden s. 6, Wigforss SHF s. 207. 
9 Envall. Dalabergslagsmålet. 
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FoGry) jämte ve(r) Falu doms. (utom ESväViSi). Även om 
ordet i DB liksom i dalmål I utgått från en form, motsvarande 
fvn.. hverr, har detta tidigt — kanske genom öppning av ä i 
neutrum — övergått till hvar, varur DB-formerna enklast för-
klaras. Att a öppnats i så stor utsträckning i detta ord, kan 
bero på inflytande dels från neutrumformen vvt, -a-, dels från 
trycksvaga former, t. ex. vvretn 'varandra' E, verem ToTuGu, 
varern ViSiSäHuHe, vvråndv 'varenda' ESvä. 

Utbredningen av v, (e, a, a i dessa ord sammanfaller i stort 
sett med utvecklingen av a framför r i ändelsestavelse, t. ex. 
r&vvr 'rävar' ESvä, -ce övr. Falu doms., -a(r) He doms. (utom 
Hu)Vb, -ar Hu Fo hd. 

Trycksvagheten förklarar även ä-ljudet i jälpvärbet ske 'skall 
allm. utom ska, -a FoGry. I detta ord, som sällan användes 
tryckstarkt, har öppet a utträngts av ä i DB, men möter i 
nedre dalmålet: skn Rättv. Nås, ska Malung, Äppelbo.2  

2. Tvåstaviga ord av typen å + a. 
a) Framför le ock r förekommer öppet a i Falu doms. 

ock i övre Vb (Gra—Nb), endast undantagsvis därutanför, 
t. ex. cliAan 'Dalarna' ESväTu, SuAGra—Sb, skynka, -n v. 
'skvala' Falu doms. SkLu, sviakv m. 'svale' ESvä, -a ViLu, tHY2 
v. 'tala' ESvä, -a Sva, hnra, m. 'hare' Falu doms. Gra—Nb, 
kvnra, -y adv. 'kvar' Falu doms.SkGra—Nb, mnra, -y v. 'skratta, 
göra spektakel', sknra, -y m. 'skare, skara' Falu doms. Gra—Nb, 
svnrv v. 'svara' ESvä, SvaF, stnra m. 'stare' Nb. 

Av exempelsamlingen framgår, att öppet a i enstaka fall 
förekommer även utanför gränsområdet (Skedvi, Söderbärke), 
Övriga DB har slutet a: cled•ance, skvaa, svaa, -ce, tåa,  håra, 
-ce, kvåra, måra, skåra, -6e, svåra samtl., stål"? Gra, -a ViHuSb.3- 

Hela DB har öppet a i värben fira, -a- 'fara' ock vnra, -a- 
1  Levander I s. 124. 
2  DB-materialet beriktigar den av Levander (Dalmålet I s. 250 

not 7) framförda förklaringen av de från DB till delar av dal-
målets gränsområde uppträngda ä-formerna. 

3  stårce, -8 övr. med nominativen förallmänligad. Den stora utbred-
ningen av slutet a i detta ord beror på riksspråkspåvärkan, som gör 
sig gällande även i andra dialekter, t. ex. Medelpad (Vestlund s. 79). 
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'vara' allm.. (utom fa"ra, mera Fo, fåra, vara Gry). Även i andra 
dialekter ha dessa värb öppet a i större utsträckning än eljest, 
så t. ex. i NeSi 1, Medelpad (Torp, Borgsjö) 2, Uppland (t. ex. 
Fasterna, Skuttunge)2, Södermanland (Södertörn) 4, Dalsland 
(Ärtemark)5, Halland.6  Tydligen beror den stora utbredningen 
av öppet a i dessa värb på deras ofta trycksvaga ställning. 

Slutet a även i gränsområdet ha akv-kip v. 'uppfostra' ESvä; 
(d)vaa, m. 'dvala', gåht v., ma?-a v., sket% v. 'skala, gå fort' 
allm., svika v. 'svalka' A, -v Gra, båre, -8 (bara Fo) adv. 
'bara', fåra f. allm., /Ud fsr v. 'frukta' ESvä, Villu, gåra v. 
'rena (koppar)' F, kåra v. 'kara (snö o. d.)' allm., narv v. 'fästa 
samman stockar medelst dymling' E, -a HeBy, spåra v. allm. 

Olika faktorer ha bidragit till det slutna a:s seger i dessa 
ord. Det kan bero på ställning i uddljud (ala, jfr nedan s. 141), 
på ombildning efter enstaviga grundord i denominativa värb 
(skala, svala, nara), enligt regeln att avledningar rätta sig efter 
grundordet, på ombildning efter vanligare enstavigt presens (gala, 
mala) 7, på riksspråkspå-värkan (fara, gara, möjligen även gala 8). 

b) Framför k, p, t, v förekommer öppet a i Falu doms. 
ock undantagsvis (huvudsakligen efter k, r) i övre Vb, t. ex. 
bdkv v. 'braka, med brak gå sönder' ESvä, AViTu (-a- Villu 
HeFoGraNb), fkav m. 'flakvagn' ESvä, -a SuATuLu (-a- övr.), 
libkv m. 'hake' ESvä, SuToTuGu (-a- övr.), kkika m. 'frusen 
mark', v. 'frysa på' Tu (-a- HuHeNoByGra—Nb), rik-se v. 
'raka sig' ESväSuATu (-a- SvaViläulleGra), spdka, -v v. 'spraka' 
E—TuGu (-a- ViHulleGra—Nb), sti2kv m. 'stake' ESvä (-a- dyr.), 
tirld2ka 9  m. 'torr fura, mager person' Tu (: tiråkv E, -a Sva 

1  Levander I s. 90. 
Bogren s. 93, Vestlund s. 79. Med orätt förkastar Vestlund 

Bogrens förklaring av Torpmålets fåra. V. har ej observerat den 
parallella utvecklingen på andra håll. 

3  Tiselius s. 85, Grip s. 65. 4  T. Ericsson s. 86. 
5  E. Noreen s. 45. 6  Wigforss s. 201 o. 206. 
7  Dylik ombildning i dessa ord har skett även i Medelpad (Vest-

lund s. 74), i Värmland (Kallstenius, Värmlands dialekter s. 112) 
ock i Ärtemarksmålet (E. Noreen s. 44). 

8  Det heter glictut, Mp8fl röpsr E. 
9  tårr-raka f. 'furuträd, som torkat på stubben' Räls. (Rietz s. 

775), långraka m. 'lång person' Medelpad (Vestlund s. 71). 
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SuViToGuLuNb, -ce Ma), gUpa, -v v. 'gapa' Falu doms. Gra—Nb 
(-a- övr.), glrUpv opers. v. 'öppna sig på glänt' E, riapv v. 
'rapa' ESvä, A.Tu (-a- SvaViHulleGra—Nb), skripa, -v v. 
'skrapa' E—TuVi (-a- HulleGraLu), fi2tv v. 'fata (kol)' ESvä (-a-
övr.), Man n. 'ämbarshandtag' ESväTu (-a-, -a- övr.), rUtv, 
-a v. 'rata, klyfta lin' ESväSuF (-a- AlleGarp), skUta, -v m. 
'skate' E—TuLuNb (-a-, -a- övr.), skridv v. 'skrämma' E, kH2va, 
-n m. 'klave' E—TuGuNoGra (-a-, -a- övr.), Hmv m. 'lave, 
väggfast bänk i bastu, sängplats i kolkoja', niavvr(s) m: 'borr-
navare' ESvä (-a- övr.), snva, -v v. 'snava' E—Tu (-a- Sva 
ViHuNb). 

Hit hör även Mys v. 'fattas' ESvä (: fåtces, -as övr.), vars 
öppna a visar, att ordet även i DB varit kortstavigt, jfr dalm. 
ätas Boda, låtas Rättv. (Mårtanberg). 

Slutet a även i gränsområdet ha båka m. 'ytterkant på stock, 
ryggkant på lie', båka v., kråka, krityl m. "krake', låka, -ce m. 
'lake', laka v. 'tvätta', låkan n., måka, måls% m. 'make', måka 
v., skaka v., småka v., våka v., åpa m. 1. f. 'apa', v. 'förfölja, 
härma, utrota', skåpa v. allm., flråtv v. 'flatskratta' E, håla v., 
låt-sa v. 'lata sig', mata v., nåta, -ce m. 'nate', prata v., råta 
v. 'kassera' allm., ?ttn2 m. 'åkerstycke, lugnvatten nedanför fors' 
ESvä, Su, dåvv m. 'vattensjuk mosse' ESvä, Sva, gnåva 
v. 'gnaga', kåva v., skåva v., ståva v., tråva v. allm. 

Att slutet a segrat i vissa ord, beror på samma faktorer, 
som ovan (s. 131) framhållits, sålunda på udd ljudsställning 
(ave), ombildning efter enstaviga substantiviska eller adjekti-
viska grundord (ex. Hata, lata, mata, stava), riksspråkspåvärkan 
(så troligen apa, skapa, hata, prata, rata m. fl.).' 

c) Framför d, g, m, n har hela DB slutet a. i regel även 
framför e, t. ex. skå(d)a, -ce m. o. v., spO(d)a, m. 'spade', 
stå v. 'göra stad på väv', vå(d)a v., båga, -ce in. kråga, 
-ce m. 'krage', låga v., måga, -e m. 'mage', gråma v. 'ta handen 
full', kråma v. allm., tima v. 'treva, famla' Vi, gOmcek etc. 

1  Flera av dessa ord ha även i andra dialekter oregelbunden 
utveckling, sålunda etPa Älvd., pråla Ärtemarksmålet •(E. Noreen 
s. 45) ock --- med slutet a i större utsträckning än eljest — hata, 
prata i södra Halland (Wigforss s. 209 o. 211). 
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adj. 'gammal', hånuerce etc. m. 'hammare', håna, -ce m. 'hane' 
allm., låna, -cc m. 'förrum till lagård' allm. (utom Gra), råna 
v. 'springa hit o. dit' TuNbSb, vana, -ce m. allm., båsa, -12 v. 
'uppvärma (vidjor), slå med lätta slag' EFHuHeBy, fråsa v. 
SuFVillu, hasa v. 'glida' allm., kåsa v. 'sova' FViTulleLu, 'ha 
brått, springa' By, krasa, -ce m. 'klase', tnåsa v. 'långsamt 
göra något' allm., Ilåsv, v. 'släpa fötterna' ESväVi, våsa, -ce 
m. 'bro- eller golvbjälke, knippa av halm, ris o. d., lång karl' 
allm., våsa, -y v. 'susa, porla, prassla' EViTuSiSkHuGarpBy. 

Men öppet a har rima, -v v. 'rasa' E—Tu (-g- SvaViHuNo 
Nb), tydligen under inflytande av föregående r. Det öppna 
a i li(d)a, -12 v. 'köra in hö o. säd' E—Tu (-q- SvaToSkHuHe) 
beror på analogi med 1V(d)ta f. (se nedan s. 136). 

Åtskilliga nordsvenska dialekter ha slutet a i enstaviga ord, 
öppet i tvåstaviga; tydligen sammanhängande därmed, att 
kortstavigheten bevarats längre i tvåstaviga än i enstaviga 
ord. Dylik växling är sålunda regel i Medelpad' samt inom 
nedre dalmålsområdet i Leksand—Djura.2  På andra håll upp-
träder öppet a endast fakultativt, sålunda i Hälsingland, mer 
i norr än i söder 3, i Gästrikland, mer i norra gränsområdet 
mot DB än i kusttrakten ock söderut (se kap. VI C), ock i 
östra Uppland (Vätö).4  

Beträffande DB:s gränsområde skulle man kunna beteckna 
det som ett övergångsstadium mellan Leksandsområdet med 
allmänt öppet a i tvåstaviga ord ock nedre DB med allmänt 
slutet a i såväl en- som tvåstaviga ord. Enstaka exempel med 
slutet a i enstaviga, öppet i motsvarande tvåstaviga former 
förekomma, t. ex. dak:dRran(ce) 'Dalarna'. Men i regel har ut-
jämning skett efter grundordet. Granskar man närmare, i 
vilka tvåstaviga ord öppet a förekommer, märker man, att 
det är framför de konsonanter, k, p, t, framför vilka kort 
vokal bevarats längst, likaså framför v, medan slutet a står 
framför d ock g, framför vilka tidig vokalförlängning skett 

1  Vestlund s. 69 f. 2  Levander I s. 90 f. 
a  Geijer i Sverige VI s. 164; Vestlund, Medelpads folkmål s. 56. 

Schagerström s. 10-11 ock Hultman i Nordiska studier s. 223. 
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(se ovan s. 95). Detta talar för att kvantiteten varit bestäm-
mande för växlingen öppet a: slutet a icke blott hos de 
tvåstaviga i förhållande till de enstaviga utan även inom de 
tvåstavigas grupp. Ock det visar, att även bland ord av typen 
ä + a vokalförlängning har inträtt på olika tider, beroende på 
efterföljande konsonant. 

Samma iakttagelse kan göras även i sydligare dialekter. 
Sålunda har Wigforss visat", att medan slutet a är regel i södra 
Halland, förekommer öppet a alltid framför v ock i stor utsträck-
ning framför t — i sistnämnda fall även i Bohuslän, Väster-
götland ock Skåne — beroende på att dessa konsonanter "för-
dröjde vokalförlängningen mera än alla andra konsonanter". 
På samma sätt kan även förekomsten av öppet a framför p 
förklaras, ehuru Wigforss tillgriper specialförklaringar för hit-
hörande exempel.' Även i Ärtemarksmålet, som i regel har 
slutet a, finnas enstaka exempel på öppet a framför t ock p 2, 
vilka bäst förklaras på samma sätt som i DB. 

Kortstavighetens betydelse för öppnande av a visar sig även 
i de ofta trycksvaga orden. När dessa ha öppet a i större 
utsträckning än de tryckstarka, beror detta därpå, att vokal-
kortheten bevarats längre i trycksvag än i tryckstark ställ-
ning. Jämför att just värben fara, vara, som ha öppet a i 
större delen av DB, äro de enda värb med a i stammen, som 
bevarat kortstavigheten i DB:s kortstavighetsområde (se s. 80). 

Därmed är ej sagt, att kvantiteten varit den enda avgö-
rande faktorn. Efterföljande konsonant kan även ha invärkat 
direkt öppnande eller slutande på a. Sålunda är det sanno-
likt, att k ock r invärkat öppnande på a liksom på andra 
vokaler, medan m ock n värkat slutande, troligen i samband 
med tidigare nasalering. Jämför att ändelse-a är slutet framför 
n även i socknar, som eljest ha öppet ändelse-a, t. ex. rckvan 
'rävarna', men Tievnr 'rävar', bierv v. 'bära' ESvä. 

3. Tvåstaviga ord av typen å +1. 
I hithörande ord förekommer öppet a i gränsområdet mot 

dalmål, mäst i Falu doms., medan övriga DB har slutet a, t. ex. 
SHF s. 205-212. E. Noreen s. 45. 
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subst. nziy7tigsb9: 'Malingsbo' Gra Sb), pinkskrbkig m. 'pojk- 
vasker' ETu -skvakig Vi), men starce, -8 allm. (se s. 130 not 3); 
adj. fbti, -ig, -in' 'fattig' E—SuTuGra—Lu (-a- SvaViHul3eMa), 
9/32/szn 'naken' E—F (-a- SvaGra)2, vi2j,sin 'vaken' E—Tu (-a- övr.). 

Adj. -a- 'galen, begiven på, duktig' har a i hela DB 
(utom FoGry gedren). Även i andra landskap har detta ord 
a-ljud i större utsträckning än eljest, sålunda i Medelpad 3, 
Uppland 4, Värmland 5, Dalsland 6, Västergötland 7, Halland 8, 
Öland. 9  Olika specialförklaringar ha tillgripits. Wigforss 
förklarar det öppna a ur "de synkoperade formerna galne, 
galnare" etc., men dessa äro ovanligare än galen ock kunna 
därför ej ha ombildat detta. Lindroth anser det bero på 
"affektbetoning". Men ordet förklaras enklast som ett exem-
pel på vokalöppning i kort stavelse, en företeelse som förr 
sannolikt varit utbredd över hela det ifrågavarande området, 
ehuru den nu är inskränkt till norrländska ock nordliga upp-
svenska mål. Under särskilt gynnsamma omständigheter har 
det öppna a i vissa ord bevarats, i detta fall under inflytande 
av både tjockt 1 ock ändelse-i 1°, vartill "affektbetoning" även 
kan ha bidragit. 

Starka perf. part. ock sup. ha i regel samma vokal som mot-
svarande infinitiver, således getki 'galit', meth 'malit', gnetvi 
'gnagt', Odon 'skavt' allm., men fi2ri, ESva ock alt. TuSi 
SkByVb (eljest fln, vittrz) liksom resp. infinitiver. DB-målet 
saknar således den tilljämning, som finnes i angränsande delar 
av dalmålet. Blott i två fall förekommer tilljämning även i DB:s 
gränsområde, till e i Falu doms. ock Skedvi, till v i norra Vb: 

1) heevi 'haft' E—TuViSk, heem Sk, hinn TuSiGra--Nb (men 
hart ile doms. Fo hd); trycksvag ställning är orsak till att till-
jämningen fortskridit ända till ä. 

i Jfr dalmålet, se Levander I s. 255 not 60. 
2  Övriga DB har naku, se nedan s. 136 o. 137. 
3  Bogren s. 91, Vestlund s. 80. 4  Grip s. 65, Tiselius s. 85. 

Kallstenius, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära s. _143. 
6  E. Noreen, Ärtemarksmålet s. 44. 
7  Enligt docent J. Götlind. 8  Wigforss s. 199, 207. 

Lindroth, Ölands folkmål s. 287. 
10  Jfr Hesselman, Sveamålen s. 32. 
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2) framför ghi: fkiep 'flått' ESvä, dreep 'dragit', 2,/iejt 'sla- 
git', teev. 'tagit' Falu doms. (utom Si), dr?, tz Sk, 
drin, 344 tn TuSiGra—Nb, men dreo, .2,14 ten, ile doms. 
(utom Sk) FoGrySbMa, drecte, .214te, Wo By, dråp, 110, tilp 
Sb. Även utanför gränsområdet förekomma enstaka ä-former, 
t. ex. Viet Sb, troligen vittnande om att tilljämningen förr 
haft större utbredning, ehuru den undanträngts av a genom 
inflytande från inf. dra, ta. 

4. Tvåstaviga ord av typen å + u. 

a) I gränsområdet mot dalmål, Falu doms. (utom Sva o. Vi) 
samt Gra—Nb, är v regel, men a förekommer i enstaka ord, t. ex. 
svaga fem. Ula 'gott arbetstag, "bräcka' Lu, sms. svåtbbut 'svett-
bad' TuLuNb, N2(d)ut 'lada' samtl., sptut 'spade' ESvä, fktptc'(sot-) 
flaga, (sten-)skärva, stycke' samtl. (utom T4ågo E), .22i2gut 'slaga' 
sanatl., reeecen,2,112guc 'snigel' Tu, tvtgla' tvättkvast av granris' E—
Gu, ått1713giar 'utlagor' GraNb (-a- ESväTu), briaktu 'spricka' E—
Tu. (-q- Lu), hi2kut 'haka' E—GuGraLu, kala 'kaka' Tu (-a- E — 
Gu), mi2kiit 'stor bit' Gra (-a- E—Tu), fikut 'Falun', skviAitc 'svin-
mat' mäst i plur., svia?ruc 'svala' samtl., riinfi2ntu 'renfana' Gra 
(: rinfkinct Tu, rånfqnst Nb), 2,1imut 'slana' G-ra (-a- ESväToTuNb), 
ti2ntu 'tana' ESväGra (-q- SuATuNb), tri2nut 'trana' ESväFTuGra 

SuToGuSiLuNb), skri2put 'skrapa, minnesbeta' E—Tu (-a-
GraNb), mbrut 'mara, skinnryggsäck', snVriu 'snara' samtl., 
bri2sitc 'brasa' E—Lu Nb), irbSitt 'trasa' Gra (-q- Tu), 
gtttu 'gata', ski2tuk 'skata' samtl., Mut 'stångklyfta att ränsa 
agnarna från linet med' E—A, ..egrbce,sgri2vtu 'potatishacka' Gra, 
stimut 'stäva' E—Lu; andra subst.: Vkzu m. f. 1. n. 'alun' FATu 
GraLu (c_t- ESuTu), miAtug 'Malung' 0-ra, khpitar, -zur m. 'grov 
småsten' ETu, stiapudr m. 'klockstapel, brödhop' ESvä, sti2puar 
Tu, mDszur m. 'masurved' TuGra, Vvutti(d) f. 'avund' EATuGra; 
adjektiv st(d)zu(g) 'stadig' samtl., nticuc 'naken' Su—Tu (-g-
GuSiVb), skrbnitt 'torr o. mager', rbtut ds. ViTu, mu(g) 'avig, 
tvärtförs' samtl. 

Avledda adjektiv, som ännu associeras med sitt huvudord, 
rätta sig efter detta, t. ex.: gi2pzu(g) 'skränig' (: gtpa, -y) 
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samtl., tbizu(g) 'tanig' (: ti2nta f.) ESväGra, triantug 'om gänglig 
kvinna, som sätter näsan i vädret' (: trimuc f.) E, men lågsm 
'lagom' (: /gg) samtl., timukg 'som råmar' (: vår« 'råma jäm-
rande') E, vårzug 'full av var' (: vgr) E, gnåvtu(g) 'som käftar> 

gnetva, -v) E—Su. 
b) Övriga DB, d. v. s. Svartnäs ock Vika samt Hedemora 

doms., Folkare hd ock nedre Vb (SbMa), har i regel slutet a, 
men därjämte förekomma i vissa ord a ock ä, t. ex. svaga 
fem. fkågzu Sk—HeGryFo, Sb, 2,1åguk VillulleFo, SvaSb, 
reeecen2,14guk ViSkHuGarpFo, igt/e_tgaur ViHuHe, bråkuk Svallu 
HeByFo, håkzu, kam, -a samtl., nzetkut Ville, fåktu He doms. 
Fo, skvelktur VinuFfe Fo hd, svåktu, -a samtl., 2,1etnuk 
-a Sb, 4attu SvaViHuHeFo, Sb, skråpuk HuHeFo, -a SvaSb, 
måna HuHeBy, SvaSbMa, brtstu, samtl., rå_tzu Rulle 
Garp; mask. sti_tpzuk, ståptuk SkHu, mastar ViSä, fem. åviun 
SkHu; adj. stådzu Rulle, nåktu, åvut samtl. 

Intill ir ock r förekommer öppet a i några ord på gränsen 
till v-området, t. ex. svitkzu, snbrtu, britsuk Sörbo i mellersta 
Vika (Men Strand i s8dra Vika har -a-), itkuk(n) SbMa, skvaktur 
SvaViSkSbMa, iimarta adj. 'illmarig' Sb, snara f. SvaSb. 

Större utbredning har ä, som förekommer i äldre språk i Hede-
mora doms., Folkare hd ock Vb (utom Gra). I yngre språk 
inom området ha dessa ord slutet a. Från Svartnäs ock Vika 
har endast slutet a antecknats i hithörande ord: 

le(d)zu, -a, lceduc samtl. (kta Sva, lådtu Vi), 
It4gut, -a NoNbSb, tvkut No (-a- VilluHeNoMa), 
trenut By, -a Sb (-a- S vaVi Ho doms. FoMa), 
snierzu, -a HeNoByFoMa (-a- s:aViSäSkllulle), 
tr&suk, HeNb—Ma (-g- ViHuFo), trclesuk adj. No (-g- Vi), 
geetuk SäSkHu SvaViByNoSbMa, -a- HeGarpFoGry), 
skietut SäSk (-ct- SvaViNoBySbMa, -a- llulleGarpFoGry), 
stepvta, -a HuNoFoGryNb—Ma (-g- SvaVille). 
Sporadisk övergång till ä-ljud i dylika ord förekommer i ett 

med DB sammanhängande område i Västmanland (kap. VI D), 
Uppland' 2, Gästrikland ock Närke 2  samt i större delen av öst- 

1  Södra Fjärdhundra (Isaacsson s. 95), Skuttunge (Grip s. 68). 
2  Hesselman, Sveamålen s. 15. 
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svenskan.' Hur skall nu denna övergång till ä förklaras? I 
ord med ändelse-i innebär övergång av a till ä, en kvalitativ 
tilljämning, ett närmande av stamvokalen till ändelsevokalens 
kvalitet. Men detta gäller ej övergång av a till ä framför 
ändelse-u, ty ä står icke närmare u, än a gör. Icke häller 
kan ä, — såsom Kock ansett troligt — vara en ljudlagsenlig 
utveckling av det i vissa norrländska mål i ord av denna typ 
förekommande a-ljudet.3  Ty någon sådan utveckling är i-svea-
målen okänd. De dialektgeografiska förhållandena i DB belysa 
utvecklingens förlopp. Ä-området ansluter sig där omedelbart 
till v-området, där öppning av a till v skett i sådana två-
staviga kortstaviga ord, som länge bevarat kortstavigheten, 
vare sig ändelsevokalen varit a, i eller u. Formen leedzu i 
sydöstra DB utgör en direkt fortsättning av »it i gräns-
området mot dalmål. Tydligen har även sydöstra DB en 
gång haft öppet a i tvåstaviga ord liksom gränsområdet, men 
detta har i regel ersatts av slutet a. Endast i enstaka ord 
har det öppna a kvarlevat till vår tid, tack vare gynnsamma 
omständigheter, sålunda fara, vara, galen (se ovan s. 130 ock 
135) samt — mera begränsat — framför k, r u (se ovan s. 137). 
Enär a, motsvarande såväl a som ä, endast förekom framför 
k ock r, ersattes a i typen ladu med målets ä-ljud. I enstaka 
fall skedde dylik substitution även i andra typer, t. ex. skeeta 

, m. 'skate' Sä, gäpa 'skrika, tala otäckt', dagfätti 'den som har 
smått om tiden' ä. He.3  Även i långstaviga ord kan äldre 
öppet a i enstaka fall kvarstå som ä i områden, som nu i 
regel ha slutet a, t. ex. skräbbu 'sjuklig', stäbbgubbe 'stabb-
gubbe' ä. ile 3, Västm. stäbba 'stabbe' Fläckebo, V. Färnebo. 
Att dylik övergång skedde i så stor utsträckning i typen ladu, 
sammanhänger troligen därmed, att denna typ bevarade kort 
vokal ock därmed öppet a längre än i allmänhet övriga kort- 

Hultman s. 138. Exempel från Österbotten: Gamlakarleby (ELag-
fors s. 27), Vörå (FrCUdentlial s. 17), Närpes (Freudenthal s. 23); 
Nyland (Freudenthal s. 24); Ålandsöarna: Kökar (Karsten s. 55); 
Rågö-Wichterpal (Freudenthal s. 163) ock Nuckö (Danell s. 142). 

2  Kock, Anmärkningar till läran om u-omljud (Arkiv X) s. 324. 
Blumenberg, ULMA acc. 169: 26. 
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sta,viga typer (se ovan s. 93). I förhållande till a utgör över-
gången till ä en slutning. I vissa fall kunde denna fortgå 
ända till e-ljud, t. ex. tvågut No.' 

5. Ord med ä framför kons. + le, n, r. 

I åtskilliga ord av denna typ har hela DB slutet a, t. ex. 
Ildgceb• etc. n., hilgka v., mckcer etc. adj., magra v., rtdgce(' etc. 
m., tågek etc. n., vdgcar etc. ra. allm., åla& n. 'ställning, för-
hållande' E, kålccar etc, n., sk.41ccdr etc. m., hcni, hdt.51 f. 'hassel', 

-cc m. 'vassla', Ovce?. etc. m. allm., g4vbx v. 'stå o. 
hänga, yppa en hemlighet' TuNb, havra, h4gra, -ce m. 'havre', 
Icejvcelr etc., lava, -ce m. 'kavle', kåvka v. allm., knavra m. 
'handtag på lieorv' Öb, nQivcdr, navka, -ce m., svcivcek, svagyek 
etc. n. 'svavel', tåvka f. allm. 

I andra fall förekommer öppet a i gränsområdet mot dal-
mål, Falu doms. ock övre Vb, slutet a i övriga DB, t. ex. 
bkVdra, -vd-, -v v. 'prata, skvallra', f. 'pratmakerska, ten i 
märla', bbjdcer etc. n. 'prat, pratmakare' samtl. (-a-, -a- övr.), 
firVdra, -vd- v. 'fladdra', f. 'flaxig kvinna' FTuGuLuNb -a- 
HuHeGryGraSb), fttgn,a v. 'fjälla' Tu (: fbigna, -v EFHulle 

-raNb)a, knkfut, -vg- adj. 'knagglig' TuGra ViHuNo), 
rVerv v. 'raggla' E, -a Tu (-g-, -a- ViHuGry), prig.hat adj. n. 
'petigt o. besvärligt' Tu (-a- Gry), rOlcka v. 'harkla sig, hosta 
o. spotta', rhIscdr n. 'upphostning, slem' SvaTuGu (-a-, -a- SkHu 
NoGarp Fo hd Nb), d2kna, -v v. 'vakna' E—Tu (-a- övr.), 
kntpra, -v v. 'knapra' SväViTuNb (-a- HulieFoGryGraLu), 
knVp8r n. 'brosk' E, -e(r) Tu (-a- HuFoGry), .2,kpra, v. 
'sladdra, trilla (om ärter)', .229:2per n. 'sladder, skvallerbytta' 
ViTuGuLu (-a-, -a- FIuNoByGryGraNb), p4la, -v2,- v. 'krångla, 

1  Den antagna utvecklingen i DB motsvaras av förhållandena i 
Uppland, där kustområdet har öppet a, t. ex. Vätö slag8 'slaga', 
gata 'gata' liksom laga 'laga', nakan 'naken' (Schagerström s. 11), 
medan det inre av Uppland, som i regel har slutet a, har enstaka 
ä-exempel: Skuttunge låda, tråna, men numera gata liksom ta 

d. (Grip s. 64 o. 68). 
2  Genom övergång av gn till nn har ordet blivit långstavigt 

med slutet a i hela DB liksom övriga ord på gn (se nedan s. 156). 
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söla', p521 n. 'slarvarbete, fumlig person' ViTuSi (-a-, -a- Hu 
GraNb), pr41a v. 'prassla' Nb (-a- Gra), skvi41a v. 'småskvala' 
Vi (-a- Nb), pttra f. 'rund träask med lock' Tu (-a-, -a- Rulle 
ByFoNb), pHtcer etc. n. 'prat, litet föremål' E—Tu (-a- Vi 
HuHe), skubtra v. 'skratta', skvirtria adj. 'skrattlysten' TuNb 
(-a-, -a- HuHeByGraLuSb), 2,1i31rzu(g), -vt- adj. 'lös (om väv)' ETu 
(-a-, -a- HuByGryGra), smi2tra, -vt-, -v v. 'smattra, prata bråkigt' 
E—TuSiGu (-a-, -a- ViHuHeNoFoGraNb), krivhc, -v v. 'kravla, 
krångla', krhvcek etc., -72y- n. 'krångel, besvärlighet' E—TuNb 
(-a-, -a- Vi ile doms. Fo hd), li2vrv f. 'pratsjuk kvinna', liivruk(g) 
adj. 'pratsam' ESvä, skrbvekpitka f. 'benskörhet (sjukdnm hos 
nötkreatur', tiv(au adj. 'litet för sig' Tu, vimht, -vy-, -v v. 'fumla', 
vhvcdr etc., -vv- n. E—TuViGuGraNb (-a-, -a- SkHuHeBy). 

Öppet a förekommer i denna typ såväl framför d, g, v som 
framför k, p, t, s. Förekomsten av öppet a är således obero-
ende av efterföljande konsonant. Tydligen förekommer öppet 
a i gränsområdet mot dalmål i ursprungligen tvåstaviga 
ord: värb, t. ex. bladra, ragla, knapra, kravla, ock därav avledda 
värbalsubstantiv, t. ex. blader, kravel o. d., ock värbaladjektiv, 
t. ex. bladrug, kravlug, medan slutet a är regel i ursprung-
ligen enstaviga ord: substantiv, t. ex. fsv. haghl, naghl, ock 
adjektiv, t. ex. fvn. magr, ock därav avledda värb, t. ex. hagla, 
magra, samt i sådana tvåstaviga substantiv, svaga mask., t. ex. 
kavle, ock svaga fem., t: ex. tavla, som tidigt förlängt vokalen. 
Vokalkvaliteten sammanhänger således liksom i fråga om övriga 
kortstaviga med kvantiteten vid tiden för a:s öppnande, då de 
tvåstaviga orden i regel ännu bevarade kortstavigheten, medan 
stavelseförlängning inträtt i de enstaviga (se ovan s. 109). Av 
dessa ha de på s tidigt förlängt konsonanten, ock a har slutits 
liksom i långstaviga ord framför s-förbindelser (se nedan s. 144). 
De övriga ha tidigt förlängt vokalen, ock i samband därmed 
har a slutits. Öppning av ä har således i regel inträtt senare 
än förlängningen av de ursprungligen enstaviga, men före för-
längningen av de tvåstaviga 1-, n-, r-orden. 

Av ursprungligen enstaviga har endast ett ord påträffats 
med öppet a: Hitt n. 'vatten' E—TuGuSäGra--Nb (-a- övr.), 
det enda exemplet med kort a framför t + n, vilken typ tyd- 
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ligen bevarat kortstavigheten längre än de på kons. +1 ock r 
(se ovan s. 105) ock därför deltagit i öppningen av å'. Jämför 
den parallella utvecklingen av framför tonlös kons. + n (se 
nedan om 1). 

Ord med ä framför m + .1r, n, r ha redan i fsv. genom 
inskott av b mellan m ock 1, r samt av p mellan m ock n 
blivit långstaviga (se ovan s. 105). Liksom i övriga långstaviga 
ord med å framför m-förbindelser har hela DB i dessa ord slutet 
a, t. ex. fitmk v., fcim(ce)n m. 'famn', kulmka v. 'famla, treva sig 
fram, fumla, icke kunna hålla i något', hitmkut adj. 'fumlig', 
hKimek etc. n. 'fummel, fumlig person' allm., .,2t,nka, -v v. 'gnälla 
(vid tal)', f. 'gnällig kvinna', Amok etc. n. 'gnäll' ATuSillu 
GraNb, ncim(ce)n n. 'namn', rionk v., rcimcd• etc. n., 1,161mra 
v. 'slamra' allm., stelmkuk adj. 'mindre vetande' ViGu, tionka 
v. 'famla', tårad n. 'fumlig person, som ej kan göra något 
ordentligt' HuGraNb. 

6. Övergång av äldre å till å-ljud. 
a) På grund av uddljudsförlängning 1  har å' tidigt övergått 

till å, som blivit å, i orden etka v. 'åka', eik(r) etc. m. 'åker', 
prep. 'åt', dtra-sce, ettras v. 'ångra sig', etv prep. o. adv. 

'av' allm. med sms., t. ex. fc.0, -a- 'avfärd' ViTuBy, cft.2241) 
n. 'kvarlevor' ViTuSkHeBy, etvcenstvcet, -tvi t adv. 'tvärt av' 
TuHeByVb. 

Däremot uteblir övergången i regel i förstavelsen ater-
'åter-', tydligen därför att huvudtrycket legat på senare sam-
mansättningsleden, som fallet ännu är i cervu 2  adv. 'bak-
länges' Fo, atrava By, atravu ä. ile 3, åtce9-b4k 4  ds. By. Men över-
gång till å.-ljud har skett i ett(ce)reit adv. 'jämte, bredvid' SuTu 

1  Se Wigforss, Oregelbunden behandling av framljudande vokal 
(Från Filol. fören. i Lund III: 169 f.); Amund B. Larsen, Gammel 
vokalforlwngelse i fremlyd (Maal og Minne 1914 s. 147). 

Fsv. ateravugher. 
3  Grill, Anteckningar om Hed emoradialekten 1850-1879 (UB R650 k). 

Sv. dial. åta-bak Vbott. Ängerm. Medelp. Räls. (Rietz s. 843), 
Medelp. eitabdk (Vestlund s. 89), Räls. ditrvbqk O vanåker, ditvbelk 
Alfta (ULMA). 
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ByNb (: dalm. atra(0) Älvdalen, atret Orsa)1, troligen på grund 
av assimilatorisk invärkan från senare sammansättningsleden. 
Hithörande sms. med subst. ha numera huvudtryck på första 
leden, men detta är troligen en senare akcentframflyttning, 
eller också har det i föregående grupp på grund av tryck-
svagheten bevarade a-ljudet analogiskt införts även i tryck-
stark ställning i följande ord: gabcka 2  f. 'tillbakaströmmande 
vatten' Hu, itlerba Fo, åtarbc'ent f. 'baklut i dike 1. på åker', 
åtarkast n. 'slösäd, som faller närmast bakom sållen o. måste 
kastas om' By, åtavettn n. 'bakvatten' Hu. 

Uddljudsövergång till å-ljud förekommer även i grmc'entg m. 
'allmänning' HuHe, fvn. almenningr, fsv. almänning, no. aalmen-
ning, dalm. ålrmännigg ÖVd 3  med prefixet al-, got. ala-. 
Därjämte finnas: 1) Yrnubnig Sb, ålmc'en adj. 'allmän' Gra, 
vars a-ljud skulle kunna bero på "senare" uddljudsförlängning 
eller på invärkan från formerna 2-3; 2) Yrnic'entg E liksom 
grvara n. 'allvar' EVi, a-a- SkNb, a-a- Sva, ickvarce ile, gtkvarce 
HuBy, Yrvcerce Nb, akvarce Fo, där prefixet tidigt samman-
smält med stammen ock a-ljudet öppnats liksom i långstaviga 
ord framför lm, lv; 3) earnc'enig Ville är en yngre form med 
anslutning — liksom i riksspråket — till adjektivet all liksom 
i Yddc'ens adv. 'alldeles' F, a/- VilleBy, vlsmieklin adj. 'trött, 
o. slut' Tu, al- Sva o. d. 

b) Förstavelsen fsv. vän- har fått å,-ljud i största delen av 
DB, t. ex. vånhckpa 4  f. 'missöde, olyckstillbud' ToTuMa, vginc'epa 
ByFo, vrinsketphn, adj. 'vanskaplig' HuBy, van- NoNb, vetn56.24.  
f. 'vanskötsel' HuSb, veintrivas v. 'vantrivas' Hu, vrintrå 
'misstro' ViHuBy, veintrötin, -trågen adj. 'misstrogen, miss-
tänksam' SkHuHeByFo, van- ViAToTuSkGra, mitnvirk v. 'ring-
akta, slösa med' HuNb, van- Tu. Men a-ljudet bevaras i regel 
i Falu n:a tlag, t. ex. vi2ntrö gen Svä, vetnvåka FA, vånvaruc 

A. Noreen, Ordlista över dalmålet s. 220. 
2  Den av Neuman (Vokalbalansen a: å s. 50) felaktigt uppfattade 

formen atebäur från Hedemora är plur. härav. Senare smsleden 
är ba f. 'bråddjup' SkHu, beep Hu av *ba8u eller *beaja. 

3  Levander I s. 258 not 6. 
4  Sv. dial. vanhapp n. Kahn.; vanhäppa f. Västm. Uppl., van-

happas v. Boh. (Rietz s. 243). 
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adj. 'slösaktig' AVi, likaså vbnihiu(g) adj. 'ouppfostrad' ESvä, 
liksom i angränsande delar av dalmålet, t. ex. acntröffiirc 
Boda Rättv. Ga. 

Exempel på samma övergång finnas även i Västergötland 
(vånhäppeter, vånskött el. vånn-), Småland (vånhappet, vån-
skött el. vånn-)1, Västmanland (MIntrogcen Norberg, våntrogen 
Ramsberg) 2  ock Fjärdhundra (mintröpn).3  

ÄlVdalsmålet har iffinärtug 'vanartig' liksom '0,ni adj. 
'van' o. d. med övergång av a till målets motsvarighet till 
o genom inflytande från föregående w.4  Dylik labialisering 
av a efter w förekommer även i norrländska mål, t. ex. swco 
'svag', swcor 'svar' NKalix 5, swo, swor ÖKalix.6  Denna ut-
veckling har även förekommit i uppsvenska mål. Från. Söder-
manland finnas åtskilliga exempel på övergång av uddljudande 
va till vå, t. ex. vå 'vad', vår 'varje'.7  Från Uppland föreligga 
exempel på övergång av va till vå i långstaviga ord före 
Under sådana förhållanden torde det vara berättigat att anse 
förstavelsen vån(n)- som ett mycket spritt exempel på denna 
labialisering. Att detta enstaka exempel kunnat bevaras fram 
till våra dagar, beror sannolikt på sammanblandning med för-
stavelsen fsv. vand- av vander adj. 'svår'. Redan i fsv. finner 
man vand- för van-, t. ex. vandfrägdh, motsv. fvn. vanfrwg8, 
liksom omvänt vand genom d-bortfall ofta blivit van-, t. ex. 
uransamlikit adj. 'svårt', fvn. vandasamligt. I DB föreligger 
äldre vand- i minsta(' f. 'olycka, olyckstillbud' ViGra, vegnsfar 
GarpBy, -falt HuHeFoNb, vånsfc'ek Ma. Jfr att det jämte 
vginhc/epa (se ovan) även kan heta v&nshcbpa f. Gu. Möjligen 
har därmed även sammanblandats det i dialekterna vanliga 
ordet van f. 'utsikt, förhoppning, hänsyn, kurage' allm. (utom 
ESvä), vilket föreligger som första srosled i värbet nindrå 
'förhala med beslut, uppehålla någon utan att bestämma sig> 
By, motsv. dalm. ige_ndrog6 Älvd. 

1  Rietz s. 243 o. 791. 
3  Isaacsson s. 104. 
5  H. Rutberg s. 81. 
7  T. Ericsson s. 84. 

2  ULMA acc. 1033: 1 ock 881: 4 k. 
Levander I s. 91. 

6  C. Pihl s. 55. 
8  Grip, Skuttungemålet s. 73. 
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Långstaviga ord. 
1. Slutet a=ljud i långstaviga ord. 

Framför 1-, k- ock s-förbindelser, pp ock tt har hela DB 
slutet a-ljud, lmalf. a eller a. Undantagsvis kan det bli så 
slutet, att det närmar sig å-ljud, lmalf. co, så individuellt i 
falumål. I sydöst, Folkare hd ock nedre "Vb, är det i regel 
något mera öppet än i övriga DB, lmalf. a. Som samman-
fattande tecken för hela DB användes här a. Ex. gala m., 
skåfa v., kraft m., skaft n., likaså knaft adv. 'knappt'; as n., 
båka m. 'backe, mark', Vrak adj. 'ljusbrun, solbränd', drag 
prat., håka f. o. v., kkk m. 'skoklack, bergklack', kkkta adj. 
'hornlös', nåka ra. 'nacke', .Ileckta v. 'slakta', stak ra. o. pret., 
likaså mals m. 'mask', lat sup. 'lagt'; ask m., ap f., fast adj., 
fnåska v. 'röra sig långsamt', påska v. 'plaska, stänka', las n., 
likaså åsznt adv. 'alls intet', pas m. 'plats'; knal) m., låpa v., 
par m. 'bröstvårta', påva v. 'dia', tap na., tet_va v., tretpa f., 
likaså ikcip adv.; hat m., kat m., mitta f., skråta v., sprat pret. 
allm. 

Framför in-förbindelser har DB i regel slutet a, t. ex. damp 
pret. hånapa f., kamp m., limma f., skaz.  m., stånipa v. allm. 

Om förekomsten av slutet a framför ursprungligt mb se 
nedan s. 152. 

Framför n-förbindelser har DB i regel slutet a, se nedan 
s. 148 ock 153. 

Framför rl, ni, rr ock rt är slutet a regel i hela DB, om 
ock öppet a förekommer i vissa fall: 

1) framför rl, t. ex. filin, -en adj. 'farlig', kal 'Karl' allm., 
m. 'forskarl, näcken' Gra, fii,skcitn, bf. Nb, kala, -v f. o. v. 

'karda' Falu doms. (utom Si) SäSkBy (: hl& övr.) av dalta. 
kårlv Rättv. Bju. Dju. Ga., -a Leks. All; 

1  Även i Norrland (Håls., Medelp., Jämtl., Ångerm.) har ordet 
tunnt 1 av rl. Ett par förklaringsförsök ha framlagts av Vestlund 
s. 127. Sannolikare synes det mig, att formen uppkommit genom 
d-bortfall i trekonsonantism ur 1-utvidgad stam: *kardla med dimi-
nutivt 1. Man skiljer mellan de stora redskapen skri,ubhur He Fo 
hd Vb ock de små Utur, kallar; ibland skiljer man mellan red-
skapet kettia ock den kardade ulltappen kåla Fo. 
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Men bir, m. 'karl' pl. bryr etc. allm. utom kar pl. ka"rar, 
kårar FoGry, vartill ki2ruc(g), -a- adj. 'stolt, högmodig' allm. utom 
kat(g) FoGry, med så tidigt 1-bortfall att ordet övergått till 
kortstavig typ, jfr dalm. kv"rcem dat. sg., kv"rvr pl. Rättv, 
ÖKalix hyer a.2  Redan i msv. finnes formen nakra karre Jon 
Jönsson, Hedemora 1506? (DD 207). Att kw, -a- bevarat öppet 
a även utanför gränsområdet, sammanhänger därmed, att det 
bevarat kortstavigheten längre än a-orden i allmänhet. Jfr att 
plur. ännu kan vara kortstavig i FoGry (se ovan) ock att Acer 
är ett av de få enstaviga ord med it, som bevarat kortstavig-
heten i öKalix.2  Möjligen beror detta på inflytande från sam-
mansättningar med försvagat tryck, t. ex. cldtkvr, -a- m. 'dagkarl, 
statkarl' allm. (utom FoGry). Sporadiskt kan det öppna a 
i.denna ställning övergå till ä-ljud, t. ex. cicikcer Sb. 

2) framför rn, t. ex. bar, ban, ban, n. 'barn' allm., far n. 
'flarn, flöte' ESvä, firan Sb, ggr, gan, gan, n. 'garn' allm. 

Sporadiskt förekommer a i ordet 'kvarn': kvvr f. ESvä, kyp/ 
HeByGra—Nb, kvan, kvgn övr., tydligen beroende därpå, att 
ordet utgår från fsv. qumrn. Dalalagen har endast ä-former 
(BB 27 s. 35, 45: 1 s. 43 3 ggr), Diplomatarium Dalekarlicum 
övervägande ä. De flästa a-formerna förekomma i moderniserade 
kopior från en tid, då qwarn blivit skriftspråksform.3  Bortsett 
från dessa förekommer qwarn endast alternativt jämte qweern, 
qweerndell, tilloqwwrn i samma diplom, Matts Jönsson, Torsång 
1435 (DD 264), en inkonsekvens som tyder på a-utta1.4  Nutida 
dialektformer återgå på kwärn såväl i södra Sverige (Skåne, 
Västergötland, Bohuslän 3, Blekinge, Småland som i norra 

Först i bestämd form enligt 0. von Friesen hos Hesselman, Språk 
och Stil XI s. 169. 

2  C. Pihl s. 51. 
3  Sålunda skrives Ingewalder a Qvarnebro 1353 (DD 19), Qvarna-

bro (DD 20), som båda betecknas som "vårdslös avskrift", medan 
bättre kopior av samma diplom (DD 634, 635) ha quernabro. 

4  På samma sätt kunna även andra fsv. a-skrivningar uppfattas, 
t. ex. Södermannalagens watnquarn jämte watnqueern (Kock, Svensk 
Ljudhistoria I s. 237). 

5  Wigforss, SHF s. 222. 6  Lindroth, Ölands folkmål s. 225. 
10 Envall. Dalabergslagsmålet. 
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Sverige (dalmål 1, delar av DB 2, Medelpad 8, Norrbotten 4). 
Däremot förekommer slutet a i mellersta Sverige (Uppland 5, 
Södermanland 6, större delen av DB, Värmland 7, Dalsland 2). 
Att — såsom E. Noreen 8  efter A. Noreen ock A. Kock — 
förklara kvarn som avljudsform till kvärn är en nödfallsutväg 
utan grund. Formerna med slutet a ha sannolikt uppstått i 
någon uppsvensk dialekt, som återinfört a i st. f. a, uppkommet 
av ä framför r + kons., ock genom hypersuecism infört a även i 
enstaka ord med a av äldre te liksom Uppl. arm 'ärm' (Fjärd-
hundra)9, vara jämte vaka 'världen' (Vätö)", Västm. arm 'ärm' 
(Fläckebo). Möjligen har slutningen underlättats av föregående 
w, som i flera dialekter haft labialiserande invärkan på följande 
vokal." Från dessa dialekter har a-formen sedan spritts över 
mellersta Sverige, upptagits i riksspråket ock — först i ny-
svensk tid — segrat även i skriftspråket." 

3) Framför rr har a slutits i samand med förlängning" 
i de enstaviga orden: bar n. 'barr' allm. (utom bar Sva, birar 
pl. By, där a förlängts så tidigt, att övergång till å-ljud skett,' 
liksom i Gästr. bar Torsåker, Ö. Färnebo ock i Uppl.)", star m. 
'ögonstarr' ESväSvaViSkHuHeGra, varav genom senare för-
kortning star NoGarp Fo hd (: styr se nedan). 

I Älvdalen, Mora, Venjan, Sollerön, Orsa (A. Noreen, Ordlista 
över dalmålet s. 106; Levander I s. 123). 

2  kvärn skall bli kvm där järn blir ,60i StjGarpBy. Övriga 
DB har visserligen slutet ä i järn, tjärn, stjärna, men slutningen 
i dessa ord kan bero på föregående palatala kons. 

Vestlund s. 128. 4  C. Pihl s. 124. 
5  Isaacsson s. 117, Grip s. 147. 6  T. Ericsson s. 83. 
7  Kallstenius, Värml. bärgslagsmålets ljudlära s. 85. 
8  E. Noreen, Ärtemarksmålet s. 46-47. 

Isaacsson s. 102. 10  Schagerström s. 13. 
n  Exempel på dylik slutning i långstaviga ord föreligga i nutida 

dialekter som ()Kalix (C. Pihl s. 123) ock NKalix (H. Rutberg s. 85). 
12  Material från Dalsland hos E. Noreen a. a. s. 47 Anm. 2. 
73  A. Noreen, Altschw. Gr. § 305 s. 236. 
74  Även Öd har bar, men Vd bår (Levander I s. 110). Levander 

upptager det förra under ä, men då exempel på vokalförlängning 
framför rr finnes redan i Dalalagen: noor 'norr', kan det vara 
onödigt att ansätta dubbla utgångsformer. Jfr Kock, Svensk Ljud-
historia 1 s. 386. 
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Men öppet a står i ord, där vokalen icke förlängts, sålunda 
i tvåstaviga samt till dem hörande enstaviga ord, t. ex. dåra 
v. 'darra' Skllulle, knar in. 'knarr i skorna' Vi, knarn, knal/ 
bf. 'knakande ljud i lederna av reumatism' ESväHeBy, sms-. 
rigkniT in. 'kornknarr' y. ESväGra, knåra v. 'knarra', nar m., 
nåra v. allm. (utom -a- FoGry), tåra m. 'väggfast dubbelsäng' 
FTuNb, likaså i några enstaviga ord med kort vokal i likhet 
med riksspråket: livr in. 'harr' ATu, sim', -a- m. 'ögonstarr' 
Falu doms. (utom ESväSva)Vb(utom Gra). 

4) Framför rt står i regel slutet a i samband med för-
längning i hela DB utom ESväSva, som i de flästa fall har 
senare förkortning (se ovan s. 120), t. ex. at f. 'art, sätt', åtzn, 
-en adj. 'välartad, bra (om väder)' ESuFByLuSb, fat m. I. f. 
'fart' allm., kat m. 'kart' ESvä,Sva, kat övr., kåtv f. 'karta' 
ESvä, kala övr., keteng adj. 'kartig (om frukt), skrovlig (om 
näver), envist uthållig' E, kåtta HuHeGarp, snar adv. 'snart', 
spat sup. 'sparat' allm., vått. f. 'vårta' ESvä, Sva, våta övr. 

Öppet a eller därur utvecklat ä förekommer särskilt i Hede-
mora doms. ock i Vb hos några ord med kort vokal: kvat m. 
'kvart' HulleVb Falu doms. FoGry), kvåter n. 'kvarter 
(måttsord)' HulleGra (: kvåter, kvat6r, -t- Falu doms.), kvatfr n. 
'logi' HeGraSb (kvat&, -t- Falu doms.), kvats m. 'kvarts', svat 
adj. 'svart' Falu s:a tlag ile doms. ByVb, svcet SkHeNb 
(: svar Falu n:a tlag FoGry), vat pret. 'blev' NbSb (: vat Öb)„ 
våta sup. 'blivit' Sb (: vått Gry), vat adv. 'varthän' allm. (utom 
vat FoGry), vcet ToTuGu. Av dessa äro kvart, kvarter ock kvarts 
sena riksspråkslån. Även svart är troligen liksom ofta färg-
adjektiven påvärkat av riksspråket. I dessa ord har således det 
korta a-ljudet framför rt lokalt öppnats till a, som eljest i regel 
motsvarar riksspråkets korta a framför r + kons. (se nedan s. 
149). En särställning intar frågeordet vart, som har öppet a i 
hela DB (utom FoGry) på grund av trycksvag ställning. Ibland 
kan rt falla bort, varigenom ordet sammanfallit med vad, var (se 
ovan s. 129). Även i andra dialekter kunna dessa ord ha öppet a 
mot regeln eljest, t. ex. kvart, kvarter i Medelpad 1, svart i 
Boda,  Bingsjö 2, svart ock vart i Uppland (Skuttunge, Vätö).3  

Vestlund s. 128. 2  Levander 1 S. 99. 
Grip s. 68 Anm. 4; Schagerström s. 11. 
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2. Öppet a-ljud i långstaviga ord. 
a) Framför n-förbindelser förekommer v i vissa fall i En-

viken ock Svärdsjö liksom i angränsande delar av dalmålet', 
men övriga DB har slutet a: 

framför na ock nt, t. ex. chans m. 'dans', clVnsv v. ESvä, 
frvns m. 'frans', hvnsk m. 'handske', h7s2nss egenn. 'Hans', kylans 
m. 'krans' E, vvnt m. 'vante' ESvä. 

Framför nn har ESvä öppet a endast i särskilda fall: gryn 
adj. 'smal, späd', gris m. 'granne' — efter r (h)v pron. 'han'. 
Men slutet a ha liksom i övriga DB t. ex. ånv egenn., kan pres., 
kånv f., man m., pånv f., span m., lan f., pret. bran, fan, han, 
spar; likaså är slutet a regel framför ursprungligt nd, se ne-
dan s. 153. 

b) Framför bb, dd, gg, 11 ock it förekommer öppet a i gräns-
området mot dalmål, Falu doms. (utom SVaVi) ock övre Vb 
(Gra—Nb), slutet a i övriga DB, t. ex. iber  m. 'abborre' 
ESväSuA, Vbsrce TuGra—Nb (: åbmr Sva, åberce Vi ile doms. 
Sb, åborce Fo), gnvb n. 'gnabb', ki2ba m. 'huggkubbe, stycke', 
v. 'knoga med något besvärligt, ro, slå', kkvb m. 'liten stock, 
vedklump', skvb m., stia m. 'stabbe' samtl. övr.), vbbuk 
adj. 'övermätt' ToGu (-a- Ile); gul ni. 'gadd, spår i snön' EATu 
GraNb (-a- IleSb), la v.; vg n. 'agg', kvg m. 'kagge' samtl. 
(-a- övr.), knvg m. 'handtag på lieorv' Gra—Nb (: kna0NoFo), 
kvbgv v. 'laga (porslin) mod näverkitt' E (: kvåga f. 'klumpig 
ko 1. kvinna' Garp), p/vg n. 'plagg', sprVga m. 'torr gren', 
tyg m. 'tagg', viaga f. o. v., likaså stiga ni. 'stadga, beting (vid 
arbete)', stbg-sce v. 'stadga sig, bli stadigare', stiagna v. 'stelna 
(om t. ex. flott)'; v/ adj. 'trött, slut', pron. fv/ n. 'plats 
där skogen fällts', fa v., /åla v., 1cni2la v., pi2l. ni., i-D/a v. 
'skvallra', skvi n., skbla m. 'skalle', stvl n., tv/ m., vv/ m.; gvlt 
m., hvIt adj., mv/t n., pvlt m., sv/t n. o. adj. samtl. (-a- övr.). 

Mindre utbredning har öppet a framför 11 i pret. av III:e 
starka. Det förekommer i övre Vb liksom i angränsande delar 
av Vd 2, t. ex. gnvl 'gnällde', krvl 'krälade', skryt 'skrällde', skvvl 
'genljöd', smv/ 'smällde' Gra—Nb. Däremot har Öb:s gräns- 

Levander 1 s. 97. 2  Levander 1 s. 96. 
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område slutet a — liksom angränsande delar av Öd' — i 
analogi med övriga pret. av III:e starka, t. ex. gnal ESväASk 
Hu, kral ESväSäBy, skval, smal ESväSuAToTuSkllulleMa. 

Det öppna ä-haltiga a-ljudet är framför dessa dubbelkonso-
nanter på snabb retur, särskilt i gränssocknarna till a-området. 
I samma gård i Silvberg sade de äldre kvg, fvl, de yngre kag, 
fal eller kag, fal liksom skaft, lam o. d. Samma iakttagelse 
kan man göra i Falutrakten. 

c) Framför lr- ock r-förbindelser (utom rl, rn, rr ock rt, se' 
ovan s. 144, samt rdh, se nedan s. 154) förekommer öppet a i 
DB (utom FoGry), i gränsområdet v, i övriga DB a, som här 
användes som allmän beteckning: 

framför le-förbindelser, t. ex. dcicer, ater etc. f. 'al', tag m. 
'talg', Ml* m. 'balk, bjälke', håna v., kan m. samtl., svg&ka 
m. 1. f. 'bäranordning av vidjor' Vb, hakm m., mahn m., gg, 
ag f. 'aln', skvakpa v., vakp m., ha.j, -s, ha.j m. 'hals', ha(, hat 
adj. n. 'halvt', hafta f., adj. bf., kav m. samtl.; 

framför r-förbindelser, t. ex. rbet n. 'arbete', arg adj. 
'arg, vresig, ivrig att arbeta, pigg o. livlig' samtl., nårga v. 
'gnaga' Ma, varg m., ark n., bark m. samtl., gni2rkv v. 'knarra' 
ESvä, harka f. 'kratta med järnpinnar i träslå', mark f. 'betes-
mark, vikt', markna m. 'marknad', stark adj., arm m. o. adj., 
varm adj. samtl., rågknetrp m. 'kornknarr' SkNb, skarp adj. 
'skarp, hård (om bröd)', 48k n. 'stuss', ficauc, -8, -ce f. 1. n. 
'förstuga', arv n., garva _v., harv f., Varva f. 'trasa', stVrv-eiv 
v. 'tyna av, dö', tarv adj. 'sniken', varv n. samtl. 

Ibland kan sammanfall med målets ä-ljud ske, särskilt i om-
rådets ytterkanter, t. ex. stcerk HeBy, vcserkcen adv. 'varken' Ma. 

Folkärna ock Grytnäs ha förr haft samma öppna a-ljud som 
övriga DB, ehuru det nu är i det närmaste försvunnet. I Fol-
kärna kan man undantagsvis höra ett öppet a med någon drag-
ning åt ä-hållet, men oftast vanligt kort a-ljud, lmalf. a, t. ex. 
acker, an, haj, skarp. I Grytnäs kan man hos de älsta höra _ _ 
varg o. d., hos andra a, men vanligen itclar, UNG, varm o. d. 
liksom i angränsande delar av Västmanland (kap. VI D). 

1  Levander 1 s. 254. 
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Hela DB har slutet a-ljud i böjningsformer av ord med 
slutet a, t. ex. sval adj. n. 'svalt', fit,sces, -ss m. gen. 'fars' allm. 

Angående orsaken till att a framför vissa konsonant-
förbindelser öppnats till a, framför andra slutits till a, finnas 
olika uppfattningar. Hultman har uttalat den åsikten, att 
då Vätömålet har a framför bb, dd, gg, 1-förbindelser samt 
le- ock r-förbindelser, d. v. s. i samma utsträckning som DB:s 
gränsområde, men eljest a, så beror detta därpå, att vokalen i 
alla tider varit kort framför de förra, medan den förr varit 
förlängd, där den nuvarande dialekten har a. Till Hultmans 
åsikt om kvantiteten som orsak anslöt sig S olst r an d 3, som 
påvisade, att en parallell till a-utvecklingen i uppsvenskan 
förefinnes på finsksvenskt område, i det att kort e på Åland 
ock i västra Eg. Finland representeras av e framför kk, pp, 
tt, sa, men av ä framför bb, dd, gg. Han påpekade även, att 
den av Hultman supponerade vokalförlängningen faktiskt exi-
sterar i södra Österbotten framför kk, tt, ss. En annan stånd-
punkt intar Bogren 3, som tillskriver öppningen kvalitativa, 
ej kvantitativa skäl. Han påpekar, att Torpmålets öppna a 
förekommer isynnerhet "framför konsonanter, som i norska 
mål uppträda som muljerade. Det torde ej vara uteslutet, att 
även i Torpm. vissa kons. varit mer eller mindre palatalise-
rade". Tvivel på muljeringsteorins riktighet framskymtar 
dock hos Bogren, då han finner, att öppning till a ej inträtt 
framför nn, "som i nord. dial. helst antaga palatalisering". Å 
andra sidan förekommer öppet a framför de flästa geminator, 
ej blott framför dd, gg, 11 ock tt, utan även framför labialerna 
bb, ff ock pp, vilka ej kunna muljeras. 

För bedömmande av frågan med stöd av DB-materialet är 
det nödvändigt att se DB:s öppningsområde i dess dialekt-
geografiska sammanhang med dalmålet. NeSi ock NeVd ha 
öppet a i ungefär samma utsträckning som övre DB. Norr därom 
ligger ett område, Malung ock ÖVd, med öppet a framför alla 

Nordiska studier s. 224-228. 
2  Svensk stavelseförlängning s. 103-104. 
3  Torpmålet § 78 s. 103-105. 
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dubbelkonsonanter. I detta område kan det öppna a ej bero 
på palatalisering, ty alla konsonanter kunna ej ha varit pala-
taliserade. Hade muljering en gång funnits, är det också sanno-
likt, att den skulle ha bevarats någonstädes inom dalmålet, 
som alltid på någon punkt plägar bevara relikter från äldre 
språkperioder, men så är ej fallet. Att under sådana förhål-
landen hålla på muljeringsteorin förefaller omöjligt. 

Beträffande teorin om kvantiteten som orsak till öppning 
ock slutning har det förut visats, att i kortstaviga ord även i 
DB kort a vid en viss tid öppnats till v, men förlängt a slu-
tits till a (se ovan s. 133). När i de långstaviga orden a öpp-
nats framför alla dubbelkonsonanter, som i Malung ock ÖVd, 
eller de flästa, som i delar av Medelpad, så beror också detta . 
tydligen därpå, att vokalen varit kort framför dubbelkonso-
nant. Men därför är det ej sagt, att sluten vokal alltid beror 
på föregående förlängning. Slutning kan även ha värkats i 
vissa ställningar, utan att förlängning skett. Så har säkert 
varit fallet framför förbindelser med m, den konsonant som 
av alla mäst gynnar vokalkorthet. En liknande slutande in-
värkan har sannolikt utövats av kk, pp ock tt, vilka näst m 
mäst gynna vokalkorthet. En parallell till slutningen av a 
erbjuder utvecklingen av u. I stor utsträckning har detta 
slutits till o framför ra, i) ock k-förbindelser ock öppning till 
a uteblivit framför pp ock tt, utan att man därför antager, att 
u i dessa ställningar en gång förlängts.1  På samma sätt kan a 
framför dessa konsonanter ha slutits, utan att vokalen förlängts. 
Ordet "vokalförlängning" användes här i den sedvanliga be-
tydelsen av kvantitativt sammanfall med gammal lång vokal. 
Mycket tyder nämligen på att slutningen åtföljts av en viss 
förlängning, utan att sammanfall med lång vokal behövt ske. 
När Malung ock ÖVd ha öppet a framför alla dubbelkonso-
nanter, men ej framför andra konsonantförbindelser, kan 
detta ej bero på någon olika kvalitativ invärkan av efter-
följande konsonant, utan sammanhänger troligen därmed, att 

Se nedan t. Jfr A. Noreen, Vårt Språk III s. 244 ock Hessel-
man, Sveamålen s. 35. 



152 ENVALL, DALABERGSLAGSMÅLET 

geminatorna dra till sig längre uttalstid på vokalens bekost-
nad än uttalet av kons. + kons., då uttalstiden jämnare för-
delas på vokalen ock de båda konsonanterna. I första fallet 
bevaras vokalens öppna uttal, i sista fallet slutes vokalen. När 
NeSi, NeVd ock övre DB liksom åtskilliga andra dialekter ha 
öppet a framför bb, dd, gg, men slutet a framför pp, tt, kk, är 
detta endast en annan variation av samma tendens. Den arti-
kulerade paus, som alltid inträder framför tenues p, t, k, med-
för en relativ förlängning av föregående vokals uttalstid ock 
i samband därmed en slutning av vokalen, som uteblir framföl: 
mediorna b, d, g liksom framför 1, n ock r, varför den framför 
dessa konsonanter korta vokalen i stället öppnades. På sina 
håll kan denna förlängningstendens ha lett till växtlig "vokal-
förlängning", d. v. s. sammanfall med de gamla långa voka-
lerna som i södra Österbotten. Men det är onödigt att antaga, 
att dylik förlängning en gång inträtt överallt, där a slutits. 

3. Övergång av äldre ä till å=ljud. 
a) Framför äldre inb, id, ud ock rdh har DB i regel a-ljud, 

men ft-ljud förekommer i enstaka ord: 
Framför äldre inb har hela DB i regel slutet a-ljud 

liksom framför andra ni-förbindelser (se ovan s. 144), t. ex. dam 
n., dålna v., kam m., kanta v., letma v. 'föda (om får)', kornicii_y 
m. 'lamm' allm., likaså vam(b) f. 'våm' ÖbGra, men vanz 
Lu—Ma (liksom i vä. Västm., kap. VI D), så ock i yngre Öb. 

Framför äldre id ha några ord a-ljud i hela DB, öppet 
a i gränsområdet mot dalmål, slutet a i övriga DB liksom 
framför andra 1-förbindelser (se ovan s. 148): i2l8rt, V1(ce)ri, Vldri 
adv. 'aldrig', kv l adj. 'kall' Falu doms. Gra—Nb (-a- övr.), 

-vn m. bf. 'kylan' E—Tu (-a- Svalle). 
Både a-ljud ock å-ljud ha några ord: fv/ m. 'fåll', fia, -v v. 

'fålla' ESväSiGraNb, -a- Sva ile doms. ByGrySb, hVldelm m. 'håll-
damm' Si, hi21hVkv m. 'hållhake' E, -a Tu, halhetka SkEuHeBy, 
setmhålut adj. n. 'sammanhållande' By, kplivisHm f. 'rem på sele' 
Gra, övhalsvc'er n. 'uppehållsväder' EeSb, kehvisvckr 0-ra, mb/92 1 m. 
'Chenopodium' E, -a f. TuGraNb, vb/12 v. 'vålla' ESvä, TuNb, 

1  Jfr Vestlund s. 101; A. Noreen, Vårt Språk IV s. 86. 
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-a- Ho doms. Fo hd Sb (den äldre formen bevaras bättre i pret. än 
i inf. o. pres., t. ex. vga : veddce Fo), vgna m. 'orsak' SkIle. 
I yngre språk ha dessa ord ti.-ljud i hela DB: fal, feda, laddarn 
o. d., mila, vala allm. Av ordet mayfiln m. bf. 'bladmagen' 
ESväToTuGraLu, -a- ViHuHeBySbMa förekommer även for-
men meigfain Ma, varom nedan s. 154. 

Endast å-ljud i både äldre ock yngre språk ha hal n. 'av-
stånd, mjälthugg', hala v., eil(d)cer etc. m. 'ålder' allm. 

3) Framför ud har hela DB slutet a i de flästa ord, t. ex. 
an(d) f., ån(d) a m. allm., ånda,stag 1  f. 'träförstärkning på släd-
mede' NbSb, kitin m. bf. 'bärgningstiden' TuGarpFoGrySb, 
h6,2ånda f. bf. ds. Gra, Manda Sb, ban(d) n., bab(d) bant 
pret., b?ray(d)a v., bran(d) m., gran(d) n., han(d) f., lan(d) n. 
'land, strand', ran(d) f., sate(d) m., stran(d) f. 'strandäng' allm. 

Övervägande a-ljud, men enstaka å-former ha: 
llatt 2  m. 'rulltrissa på spinnrock' SuTulleGarpByGra—Nb: 

Lian E; 
statt(d) n. 'växtstånd, stillestånd (i arbete)' allm. jämte stan(d) 

i yngre språk; a bevaras längre i sammansättningar, t. ex. 
tökbe,stand 'potatisstånd' G-raSb; i bet. 'marknadsstånd' ock 'sam-
hällsklass' heter det på grund av riksspråkspåvärkan endast 
stau(d); stånda f. 'stående tunna, mjölbinge' AToNoGarpGraSb 
(: siande& GuGraNb); sammansättningar med stand-, t. ex. stånfåt 
n. 'stående träfat' SiGuHeSb, stållatab m. Jullimpa av malt o. 
rågmjöl' E, stånkrök m. 'ståndkrok (fiske)' E—FSkHuHeMa, 
stånsc'eg f. 'väggfast säng', ståntår adj. 'om träd som torkat på 
rot' ESväViAlgeNbSb, stånIM m. ds. A; 

vandla m. 'vånda' Gra : vanda allm., vånda v. 'lyda' Gra—Sb 
: SuFTuMa, vånda konj. 'även om, om blott' ile doms. By 
: TuSkHuLu, vånsky adj. 'olydig' GraNb : -a- Nb. 

Bevarat a framför Id ock nd är således regel i nuvarande 
äldre DB-mål. I vissa ord, som i riksspråket ha å-ljud, har dock 
å helt segrat även i äldre DB-mål, sålunda håll, hålla (jfr att 
holdi förekommer redan i Dalalagen), ålder, i andra är å på 

Fsv. andurstang. 
2  Ä. nsv. sland, vartill slända. Om etymon se Hesselman i Språk 

och Stil X s. 288. 
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frammarsch i yngre språk, t. ex. fåll, sms. med håll-, vålla, 
stånd, vånda. Övergången till å beror ,dock på inflytande ej 
blott från riksspråket, utan även från angränsande dialekter. 
Tydligt är detta i ord, som ej ha å i rikspråket: m&gfeiln 
Ma i likhet med västra Västmanland, lian E i likhet med 
Hälsingland (se kap. VI D ock B). 

4) Framför ursprungligt rdh bevaras a-ljudet i vissa 
ord: etfta-, etfts-, etflovak m. 'aftonvard', bak m. 'linning, 
halvsula', kvet-ka v. 'sätta lädersula på näverskor, lapp på sko-
sula, halvsula' allm., ön4kta 2  adj. 'opasslig, missbelåten' Hu, 
'osnygg' By, svak m. 'svål' särsk. i sms. fkkfisvåk 'fläsksvål', 
greesvåk 'gräsbotten', Una-, hiavutsvetk 'huvudsvål' allm., svåkv 
adj. 'försedd med gräsbotten' ESvä. 

Enstaka a-former, men å, i större delen av DB ha vitkbian-
din adj. 'vårdbunden, om barn som ej kan gå' Sk : v&kbian(d)in 
EATulleNoFo, vi:ck/mitt m. 'vårdknut, ögla på trädrot, var-
igenom vårdbundna barn drogos' Sk : vak- Tu. 

Vissa ord ha endast å-ljud liksom i rikspråket: bj m. 1. f. 
'bård, kant', gak m. 'gård', hak adj. 'hård' allm., mak m. 'mård' 
ESväSvaSu, ma« A.TuOrra, ekcer, da3  f. 1. n. 'träplog', &clra, &dra 
v. 'kupa (potatis)' allm. utom By (se s. 158) ock öler n., bcira 
v. Fo, &drv 4  f. 'selring' ESvä, -a Tu, eidcer f. ds. TuMa, sms. 
&dcemckla f. ds. ViAToTuHulle, ölcermc'ela Fo, (fdra f. ds. NbSb, 
'länk varmed skakeln fästes vid kälken' Gry, sms. sdeik f. 'sel-
ring' Vb, sHeika f. ds. 1. 'remmen, varmed selringen fästes vid 
selkroken' Tu. 

Orden med a representera det älsta förhållandet, å-formerna 
ha trängt upp söderifrån ock segrat i vissa ord. Liksom yngre 
sve 1t i våra dagar undantränger äldre svak, så ha tidigare 
gak, hak o. s. v. ersatt äldre a-former. Denna procedur, som 

1  Enviksformen slånn skulle möjligen kunna ha sitt å-ljud ur 
äldre 2 liksom Mora 11ännd (Levander I s. 114), men då DB i 
regel har a-ljud i detta ord liksom i de flästa andra ord, som i 
fvn. ha 2. t. ex. man f., vak f., dvg, -a- m. I. f. 'dagg', lvg, -a-
m. 'lagg, kant på laggkärlsbräde' allm., så förklaras även Enviks-
formen slånn enklast ur sland. 

2  Uppl. imaNy 'okynnig' Skuttunge (Grip s. 70), jfr fsv. onar-
doghet, mlty. unardich 'bösartig, ungesittet'. 

3  Fsv. arDer 4  Fsv. ara f. 
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i dessa ord helt avslutats i DB, kan man ännu bevittna i dal-
mål, t. ex. ärd, men ärdjetin 'hårdäten' Orsa. Å-ljudet har först 
segrat i sådana ord, som äro vanliga i riksspråket (bård, gård, 
hård, mård) eller i yrkesspråk (redskapstärmerna årder, åla) enligt 
den s. k. frekvensregeln. Jfr att t. ex. Medelpad har gak, hak, 
mak, men etftvg.k, kvak, svar, sviikce-sce 'bilda grässvål' liksom 
DB samt — i olikhet mot DB ock Hälsingland — ak 'årder', 
itkce 'länk varmed skakeln fästes vid selen' 1, undantag som 
blott bekräfta regeln, att övergången till å i uppsvenska ock 
nordsvenska mål skett ordvis ock först i sådana ord, som äro 
starkast utsatta för riksspråkspåvärkan.2  

b) Framför ng ock nk har hela DB i regel å-ljud, men a 
förekommer i enstaka ord: 

1) framför ng, t. ex. bdcycen adj. 'rädd' Tu, belga v. 'väsnas' 
LuMa, dityka v. :söla, slå dank', deiecek etc. n. 'lång, håll-
ningslös person, fumlig person, söl', fag f. 1. n. 'fång, famn', 
ficya v., gay m., kretyka v., lag adj. allm., .2,1&gra, -v f. 'smalt 
träd', v. 'gå slingrande' TuSiGra, sta y f. allm., stggv, -a v. 
'stånga' E—Su, steiera övr., svag adj. 'hungrig, klen på grund 
av hunger', sa g m., tre & adj., tety f., Mya, -v m. 'knivtånge', 
mag f. 'sträva i båt', adj. 'envis, högmodig', &ra v. allm.; 

Men a bevaras eller har återinförts genom riksspråksinfly-
tande i låneorden mciecek etc. m. 'mangel', måyka v. ma -, 
~Agfa ä. fluNb), 2,lay m. 'slang' allm.; genom systemtvång i 
prat. av III:e starka: hag 'hängde' SäHeNoNb, kkay 'klingade' 
Alle, Vag 'slängde, särsk. ragglade', spray allm.; i enstaka andra 
ord: egfa v. 'meta med agn', eincekkr4k m. 'agnkrok' Gry, dråg8k-
mlirkk f. 'tätmjölk' E, dretgkuk adj. 'seg, tät (om mjölk)' Su, k4rayka 
f. 'mager ko' Tu, retyka f. 'mager kvinna' Tu, v. 'vara ricklig (om 

i A. Vestlund, Medelpads folkmål s. 123 f. 
2  Med orätt polemiserar Vestlund mot Bogrens antagande av 

riksspråksinflytande i dessa ord ock hänvisar till "att i nordligare 
mål [Ångermanland] nästan uteslutande a-former ock i sydligare 
[Hälsingland] övervägande å-former förekomma". Huvudskälet emot 
Bogrens förklaring är för V. ordet vitkce 'ett slags stort nätflöte av 
trä', men detta är en kustfisketärm, som inkommit söderifrån, jfr 
Roslagens vaka 'nätflöte' (Vätömålet s. 16), ock som har å även i 
Ångermanland (enligt meddelande av fil. d:r T. Bucht). 
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stol)' Gra, retgba adj. 'mager' Tu, 'ricklig' Gra (-a- ETuHuHe 
ByFoNb), skrankat adj. 'gänglig' Gra (-a- ATuHuByGraMa). 

Bevarat a framför, ng finnes i Malung ock ÖVd 1  samt i 
Roslagen—Södertörn 2, däremellan endast i vissa ord. Av de 
sist anförda bevaras a i angla på grund av analogi med agn, 
i de övriga sammanhänger a-ljudet troligen med ordens imita-
tiva karakter.3  

Framför 13n av gn har hela DB slutet a-ljud, t. ex. 
an(ce)n f. 'sädesagn', mäst i plur. aplar, an(cOn n. 'småfisk', 
gan(ce)n n. 'gagn' allm., lay(ce)n n. 'fyra trådar av vävvarpen' 
HeSb, metena v. 'magra', vcie(ce)n f. 'vagn' allm. 

Undantagsvis har övergång till å-ljud skett: fkanna v. 'falla 
av, fjälla' By (: /kåpa, -v EFHuHeOrraNbSb) liksom i östra 
Västmanland (kap. VI D). 

framför nk, t. ex. binka m. 'tvärslå på kälke' allm., v. 
'banka, slå' TuFo, baki(g) adj. 'drumlig, stel o. tung' ESvä 
Sk, dank m. 1. deinka, -ce m. 'talgdank' allm., danka v. 'slå, bulta' 
ViAToTuHuHeByFoMa, daykia(g) adj. 'slö, matt' ESväViByFo 
Gra, hank m. 'hank, vidjering', hank-thOp v. 'fästa samman' 
allm., harkrank m. 'vattenmygga med långa ben' SäSkila 
HeByGra, krank m. 'stor mygga, spöke' Falu doms. Vb, 
'spökeri' He doms. Fo hd, kranka v. 'spöka', kan/ca v. 'hänga, 
vara hängsjuk, bära ngt tungt, gå långsamt', pkank n. 'plank, 
staket', skank m. 1. f. 'fot 1. ben' allm., skagka v. 'halta' Su, 
Vanka v. 'gå sysslolös', strank m. 'stjälk', staka v. allm., svank 
f. 'sänka' TuGuNbSb, svanka, -v f. ds. ESuTuSkHuHeNb, 
svankrOya adj. 'svankryggig' allm., sank adj. 'sank' Gry, sanka, 
m. 'sank mark' By, vanka v. 'vankas' allm., vankcekmOdu adj. 
'vankelmodig' By, minket etc. adj. n. 'vanskligt' öb. Likaså 
har a övergått till å-ljud framför nk av ink: Meka v. 'samla, 
plocka litet här o. där' allm. 

Men a bevaras genom riksspråksinflytande i anka f. 'anka', 
ankerce etc. m. 1. Tl. 'ankare', bank m., banko adv., frank adj. 
'morsk', pkank n. kollektiv 'bräder', pkanka f., stank m., tanka m. 
'tanke' allm. I andra ord tränger a fram vid sidan av äldre ä, 

1  Levander I s. 97. 2 Hesselman, Sveamålen s. 31. 
3  Jfr Hellquist s. 626 rangla. 

1 
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-t. ex. bkaek adj. allm. (: bak 'blank, gyttjig, grumligt, om vatten' 
ViNoByGraMa); genom systemtvång i pret. av III:e starka: 
llayk ETuNb, staek 'stänkte' allm.; lokalt i enstaka ord: draek 
m. E—Su övr.), fketyka v. 'flacka' Ma (: fiica a .2,let 'slå 
med stora gester' By, Neksnka v. 'snöa stora flingor' HuBy), 
hetekut adj. 'klen, dålig' GraNbSb (-a- ESväV i), Mraekv f. 'mager 
ko' Gra ETuGra, Titgka 'gammal märr' Nb), 9912tekcen m. bf. 
Gra (-a- ÖbNb), retyka v. 'vara ricklig', retektu adj. 'ricklig' Gra 
(-a- E), 21cigk(a) m. 'odåga', .2,1eteka f. 'slankig flicka, slankigt 
föremål' Ile, 2,141au adj. 'slankig' Bulle (-a- EFTu). 

Bevarandet av a i dessa fall i norra DB (drank) ock i Vb 
bör ses i samband med förhållandet å ena sidan i Hälsing-
land, å andra sidan i västra Västmanland, där a bevaras fram-
för nk (se kap. VI B, D). Att a segrat just i dessa ord, beror 
i vissa fall (hankig, ranka, rankig, slankig) på deras imitativa 
karakter. Jfr att a bevaras framför ng i liknande ord (se 
ovan s. 156). 

4. Övergång av äldre å till 8-ljud. 
Det av å' uppkomna å-ljudet har i vissa fall sporadiskt över-

gått till a-ljud: 
Framför ng förekommer a-ljud i g6tyin m. bf. 'gången'', 

sms. sYtgåg,iin 'soluppgången' E (: gegvin övr.). 
I dalmål sker övergång till 8 framför ng, nk i Skattungbyn 

ock Ore på gränsen mot Hälsingland 2, i Medelpad förekommer 
dylik övergång framför förmjukat ng, nk.3  Exemplet från En-
viken är tydligen att betrakta som sporadisk utlöpare av denna 
norrländska palatalisering. 

Framför Id, ud har kort å övergått till u-ljud i några fall: 
hga, -v v. AGraLuNb, hielhaka m. 'hållhake', iphalswkr 
n. 'uppehållsväder' Nb; vitidakst adj. n. 'oerhört' ViToTu, 
våp; v. 'lyda, ha respekt för, önska' 4  E. 

Övergång av ålld till elld, olld förekommer i åtskilliga sär-
skilt sydvästsvenska dialekter, sålunda i Bohuslän, Dalsland, 

1  Ex. c k&Za pa giin 'går klockan?' 
2  Levander I s. 98. 3  Vestlund s. 119 ock 121. 

Ex. la vinv a ha slep-il-v6n 'jag var så förargad, att jag 
hade kunnat slå honom fördärvad'. 
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Västergötland ock Värmland', i dalmål dels i ÖVd dels i Ore3, 
vidare sporadiskt i norrländska mål, sålunda i Hälsingland 
(t. ex. håla, -a 'hålla', kilar 'ålder' Alfta, Söderala, Arbrå, Färila> 
ock Medelpad.3  Sporadiska exempel på u-ljud framför nd före-
komma i t. ex. Värmland 4  ock Medelpad.3  Knappast föreligger 
här någon palataliserande invärkan på å av efterföljande Id, nd, 
som i stora delar av det svenska språkområdet i stället invärka 
slutande på föregående ä. Troligare är övergången av kort 
å-ljud till 8i dylika fall en relativt ung företeelse, som förekom-
mer huvudsakligen i götiska ock norrländska mål. Eftersom 
riksspråkets korta å-ljud av ä motsvaras av dialekternas a, 
så införes aljud genom hyperdialektism även i de relativt säll- 
synta fall av kort å-ljud, som uppkommit ur å liksom av äldre 
å (se nedan s. 161). 

c) Framför rd har u-ljud antecknats i imirztr f. pl. 'selringar, 
dragmärlor, som instickas i skaklarnas imberlaW , åker n. 'plog-
årder', i/ra v. 'årdra' By, idar f., 'ådra v. ds. Sb (: å-former 
se Ovan s. 154). I de förstnämnda av dessa exempel är u-ljudet 
liksom i föregående fall att uppfatta som substitution för kort 
å-ljud. De äro från By, som har 8 av ii, medan grannsocknen 
Folkärna har å-ljud. By har därför genom hyperdialektisk 
naboopposition infört s även i detta fall. De sistnämnda 
exemplen äro från Vb, där även långt å.-ljud av å undantags-
vis kan ersättas av 8, se nedan s. 163. 

Hit hör även jälpvärbet V8?,' pres. 'bör, måste' Tu (: vad• To, 
wål ä. ile 6)  ock — med 8 framför rt — V8 , .-t pres. ds.7, våta, 
-t- pret. 'var tvungen' ToTuGuNb, nybildat pret. efter I:a 
svaga konj. till det som pres. använda ursprungliga pret, vart. 
Formen vi rt har utvecklats ur vor, som föreligger i t. ex. Skutt-
ungemålet.8  Övergången till u-ljud i DB beror på värbets 
trycksvaga ställning. I betydelsen 'blev' heter det vag, -b Öb, 
vat NbSb (se ovan s. 147). 

1  E. Noreen, Ärtemarksmålets ljudlära s. 101 f. särskilt s. 104. 
2  Levander I s. 96. 8  Vestlund s. 104. 
4  Kallstenius, Värmlands dialekter s. 108. 
5  Vestlund s. 115 Anm. Blumenberg ULMA. 
7  Ex. la vstfzilor-ce da 'jag måste väl göra det då' Tu. 
8  Grip s. 70. 
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Äldre ä. 

1. Övergång till å-ljud. 

Äldre å har i hela DB, där ej särskilda förhållanden för-
anleda undantag, övergått till å-ljud. Understundom är detta 
något mera slutet än i riksspråket. Ex. Ms adj., bketsa v. allm., 
brak f. 'linbråka' GarpFo, n. GuSälleBy, ddna v. 'svimma', 
dårg4t 1  f. 'dörrgåt', f v., gr a adj., get v., gas f., klår, kkar 
adj. 'klar', kal adj. 'glad, uppsluppen, yster' allm., Nclig 2  m. 
'vår' ESväGra, -ig övr., leiga f. 'kullfallet träd i vatten', kma 
f. 'stort stycke, t. ex. gödsel', mg m., met» m. 'månad, måne', 
luka 3  f. 'nöje, tidsfördriv' GarpBy, nift-sce 4  v. 'roa sig, trivas' 
ViSkIlulleBy, n&lcces 5  etc. v. 'nå, träffa, råka, nalkas', ruldr f. 
allm., n6sam 6  adj. 'underhållande' ViSkElulle, rak f. 'öppen 
spricka i isen', n. 'avskräde efter slakt o. fisk' 8  allm., rgik-fr v. 
'bli sjuk genom trolldom' GarpBy, rdka v. 'skråla' By, nib" 
adj. n. 'fuktigt' SkHulle, råna m. 'fuktighet' ViToTuSkile, 
skan f. 'takstänger över logen' GryNbSb, n. By, wilccenhtitsce 12  
n. bf. 'vapenhuset i kyrkan' allm. (utom vetk8nhilts8 ESvä med 
vokalförkortning framför kn), veimm(g) 13  adj. 'illasmakande (om 
dåligt kokad gröt)' ESvä, vt adj., f., Gir m. 'ål (fisk), grodd' 
allm., ar f. 'åra' ESväSvaNbSb, n. 'år', els m., at n. 'stickande 
flygfän (flugor, bromsar), skada på virke' allm. 

1  Fyn, gått f., no. gaatt f. 'fals, indskaaren fuge i en ramma'. 
2  Fgutn. läggs 'om våren'. 
3  Fsv. naadh f. oftast i pl. nadher, ack. nadha, som troligen be-

varats i DB-ordet, bet. bl. a. 'hugnad, trevnad, förplägnad'. 
4  Fvn. nå8a. 'forpleie'. 
5  Fsv. naaka 'nalkas, närma sig, nå'. 
6  Sv. dial. nåsam 'rolig, nöjsam' Västm. (Rietz s. 475). 

Isl. råk f. 'fure, rende', no. raak ds. 
8  Fsv. råk 'innanmäte'. 
9  Sv. dial. råla Smål. Dal. Räls. (Rietz s. 548). 
19  Sv. dial. rålig Uppl. (Rietz s. 548). 
" Sv. dial. skå f. Uppl. Sdm. (Rietz s. 612), skå,, skån Västm. 

(ULMA) med n-tillägg eller subtraktion från best. form. 
12  Fsv. waakn. 
13 Jfr fvn. våma f. 'kvalme', no. vaam n. 'mathet etc.' 
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Förkortat å, bevarar i regel sin slutna kvalitet, t. ex. bkett 
adj. n. 'blått', skice, sat v. allm., tafeit adj. 'tafatt, tomt (att 
ej ha något man är van vid, t. ex. potatis)' Hu. I vissa fall 
kan man iakttaga, att det korta å-ljudet i böjningsformer av 
ord med långt å är något mera slutet än eljest, t. ex. grat, 
/Hide, men t. ex. mått n., åtta ha mera öppet å-ljud, utan att 
det dock blir så öppet som i rspr. (lmalf. o). Åtminstone i 
Folkärna är kort å även eljest något öppnare än i övriga DB. 

2. Bevarat a-ljud. 

Tidigt förkortat å bevaras som a-bud i några fall: 
Genom tidig vokalförkortning i överlång stavelse bevaras 

a-ljudet i firåtv 1  f. 'fästing (insekt)' Svä (:7at m. SiNoNbSb, 
fkat ile), nat f. 'natt' allm. 

Tidig vokalförkortning framför konsonantgrupp förklarar 
a-ljudet i rånda f. bf. 'skogsrået' Gu (: ninda A), enligt Levander 
av participet råanda> rådnda > randa 2, eljest i DB ombildat ge-
nom association med rå ock ande eller hand: retåndce m. ile, 
råånda f. NoSb, reihånda GuSiGraLuSb, rethånd Ma, såvida icke 
ombildningen till rå-ande är så gammal, att å förkortats i slut-
ljud av första sammansättningsled liksom i följande exempel. 

Förkortning inträdde, då å utgjorde slutvokal i första 
sammansättningsled (se ovan s. 67). Så förklaras det i hela DB 
liksom i riksspråket förekommande Unnar n. 'blångarnsväv' Svä 
Sva, bkaga ile, bhigar By, sms. bhgcesvov ATu, -a- ViSkHuHe 
(växlingen v: a i likhet med å' framför gg se ovan s. 148) av fsv. 
blå 'blår', men bketngån, SuViSkLu med förnyad anslutning till 
plur. Nytn allm., likaså fi.ti(g), -a-, -In 'fattig' allm. med v: a 
liksom i kortstaviga ord på å + i (se ovan s. 135). De båda 
orden förklaras av Kock som förkortning framför lång kon-
sonant.3  Men den långa konsonanten är ej orsak till förkort-
ningen av å, utan tvärtom en följd av att å förkortats. Le- 

No. flaatt. 
2  Nysvenska Studier III s. 144. Även Gagnef har rånnda (Le- 

vander I s. 111). 
8  Svensk Ljudhistoria 1 s. 355; likaså Hellquist s. 132. 
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