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S.
ock s. 1-119 ventilerades som akademisk avhandling för doktorat inom filos. fakulteten i Uppsala den 23/5 1922. I
föreliggande upplaga äro å s.
s. 38 ock s. 49-120 rättelser
införda, ock s. 121 ff. ha tillkommit.

Förord.
Till mina lärare, professorerna A. Noreen, 0. von Friesen
ock B. Hesselman, ber jag att här få framföra ett vördsamt ock
varmt tack för alla goda lärdomar ock för allt intresse, som
visats mitt arbete. När det gäller denna avhandling, står jag
i särskild tacksamhetsskuld till professor Hesselman för alla de
värdefulla råd ock anvisningar, han givit mig.
Vidare framför jag mitt tack till professor J. A. Lundell,
som varit mig till ovärderlig jälp under tryckningen av min
avhandling, till docent II. Geijer ock fil. dr L. Levander, vilka
båda givit många goda råd ock upplysningar ock med intresse
följt mitt arbete. Dr Levander ock fil. lic. F. Tyd6n ha bistått
mig med den besvärliga korrekturläsningen, för vilket jag är
dem synnerligen förbunden. Även tackar jag tjänstemännen vid
Universitetsbiblioteket ock Landsmålsarkivet för städse visat
tillmötesgående.
Mina dialektundersökningar inom Västerdalarna ha delvis
ekonomiskt understötts av Kopparbärgs läns landsting ock av
Dalarnas Hembygdsförbund, ock betygar jag härför min tacksamhet.
Sist, men icke minst tackar jag alla dem, som antingen såsom meddelare eller som upptecknare varit mig bejälpliga vid
materialets samlande. Särskilt vill jag rikta detta tack till
kand. 0. Bannbers, kand. Paul Lundh ock fil. mag. Gabriel
Jonsson, vilka genom insamling av material möjliggjort denna
avhandlings tillblivelse.
Uppsala i maj 1922.
Nils Sjödahl.

If-220478. Sv. landsm. Sjödahl.

Inledning.
I föreliggande avhandling behandlas v okalism en samt
kvantiteten i gammal kort stavelse i västerdalmålen, d. v. s.
målen i socknarna Transtrand, Lima, Malung, Äppelbo, Järna,
Nås ock Floda, bortsett från de mer eller mindre utpräglade
värmländska mål, som talas i de olika socknarnas finnmarker.
Med »korta stavelser» menas här endast sådana try ck starka
stavelser, som i fornspråket innehöll° kort vokal omedelbart
följd av enkel slutljudande eller intervokalisk konsonant. De olika
typer av ord, som alltså komma att här behandlas ock som även
materialet ger anledning uppställa, äro följande:
typen bak, till vilken räknas — oberoende av rotvokalens
ock den efter -rotvokalen följande konsonantens kvalitet — alla
i fornspråket enstaviga former med kort vokal + kort slutljudande kons., t. ex. fsv. bak, til, rugh (ack. sg.) o. s. v.1;
typen baka, till vilken räknas alla i fornspråket tvåeller flerstaviga former med kort vokal + kort intervokalisk
kons., följd av slutljudande eller antekonsonantiskt a, t. ex. fsv.
baka, vita, vteghar (obest. nom. pl.), kcerald, hamare 0. s. v.;
typerna baki, -u, till vilka räknas alla i fornspråket
två- eller flerstaviga former med kort vokal + kort intervokalisk kons., följd av slutljudande eller antekonsonantiskt i
eller u, t. ex. baki, baku-, stapul, bitin, skipi-nu (best. dat.
sg. n.) o. s. v.»
I västerdahnålen ha bl. a. de gamla mask. sg. nominativformerna
ersatts av former som 92.cbg s. 'väg', stråm adj. 'stram' o. s. v. Dylika
räknas givetvis även till typen bak.
Hit räknas dock icke enstaviga former med suffigerad artikel,
såsom fsv. vEegh-in, tak-it o. s. v., ehuru dylika stundom medtagits,
då de visat sig vara i något avseende upplysande.
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Det var från början min avsikt att behandla endast kvantiteten i ord av ovan angivna typer. Då det emellertid var ett
delvis nytt ock förut okänt material, jag därvid skulle komma
att framlägga, ansåg jag det önskvärt, att arbetet kunde förses
med en inledande redogörelse för rotvokalernas kvalitativa utveckling. Jag sammanskrev då en dylik inledning, men sökte
göra denna så fullständig som möjligt med det material, som då
stod mig till buds, i avsikt att sedan gallra ut det, som icke
nödvändigtvis behövdes för en nödtorftig orientering i det material, arbetet skulle bygga på. Min framställning om vokalismen
i gammal kort stavelse var därför, när den var slutförd, alltför
vidlyftig för att lämpligen kunna tjäna enbart som inledning
till min avhandling. Jag låter den nu i oförändrat skick ingå
som del av själva avhandlingen, ock jag vill hoppas, att jag därigenom gör dialektforskningen större tjänst, än jag skulle ha
gjort genom att stympa den.
'Läsaren skall kanske finna, att den ursprungliga planen,
att endast inledningsvis behandla vokalismen, i vissa fall lyser
igenom. Tiden har dock icke tillåtit mig en omredigering på
de punkter, där det möjligen skulle kunna anses påkallat.
Västerdalmålen kunna lämpligen uppdelas i
Övre västerdalmålet (målet i socknarna Transtrand
ock Lima);
Malungsmålet (målet i Malungs socken); ock
Nedre västerdalmålet (målet i socknarna Äppelbo,
Järna, Nås ock Floda).
Även om dessa mål kunna sägas vara rätt väl undersökta,
finnas ännu många luckor att utfylla. Särskilt gäller detta
målet inom Malungs socken, där dialektsplittringen bymålen
emellan är mäst framträdande. Övre ock nedre västerdalmålen
äro mera enhetliga, ehuru även där skiljaktigheter finnas mellan
olika socken- ock bymål.
De källor rörande västerdalmålen, som ligga till grund för
denna avhandling, finnas — bortsett från uppteckningar i min
egen ägo — bland samlingarna i landsmålsarkivet i Uppsala. De
viktigaste äro följande: en ordsamling (omkr. 2,300 ord!.) från
Transtrand ock en typordslista från byn Torgås i Lima, båda
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av Paul Lundh; en ordsamling (omkr. 11,500 ordl.) från
Malung' ock en typordslista från byn Romarheden, (Över)malung,
båda av 0. Bannbers; en typordslista från Äppelbo (byarna
Bom n ock Nyåkern) av 0. Bannbers; en grammatik (i manuskript) över Nåsmålet av Gabriel Jonsson; en ordsamling (omkr.
2,000 ordl.) jämte typordslista från Björbo i Floda av Anders
Eriksson (från är 1897), samt en ordsamling (omkr. 200 ordl.,
enligt frågelista av förf.) 2 från Floda 3 av 0. Bannbers.
Härtill komma egna samlingar: enstaka uppteckningar från
Transtrand, uppteckningar från Lima, huvudsakligen nedre
Lima (byarna Risätra, Heden—Tandö), från Malung 4, Äppelbo
(huvudsakligen byn Nyåkern), Järna (huvudsakligen byarna
Skamheden ock Ilbäcken) ock Nås (huvudsakligen byn Överborg, men även en hel del andra byar) samt enstaka uppteckningar från Floda.
Som källor, har jag även använt L. Levanders uppteckningar från Transtrand, Lima, Äppelbo, Järna ock Nås samt i
någon mån Gabriel Jonssons stora ordsamling (omkr. 12,000
ordl.) från Nås5. Dock har jag ej kunnat fullt utnyttja dessa
källor, enär de tillkommit, först sedan min undersökning i det
närmaste var avslutad, varför jag ej häller medräknar dem, när
jag i det följande talar om »källorna», »mina källor» etc.
I något enstaka fall har jag som källa även använt
C. Säv es samlingar från Västerdalarna.
Mina källor rörande dialekter utanför Västerdalarna äro,
utom tryckt litteratur, samlingarna i landsmålsarkivet i Uppsala (ordsamlingar ock typordslistor). Dessa citeras, utan att
ursprunget för varje särskild uppgift anges. Det torde trots
detta vara en lätt sak för dem, som så önska, att kontrollera
mina uppgifter.

Ordsamlingen grundar sig på målet, sådant det talas i byn
Nordanåker, (Ytter)malung.
I min egen ägo.
8) Flods med undantag av Björbo ock Floda finnmark.
Jag är själv född ock uppfödd i Yttermalung (kapellag under
Malung) ock har sedan barndomen talat målet i min hembygd.
Båda i landsmålsarkivet i Uppsala.
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Förkortningar. Den efter dialektorden följande serien TLrisLhed.
etc. anger de socknar eller byar (socken- eller bymål), varifrån formen
antecknats. Följande förkortningar ha använts:
= Västerdalmål, -en, VästerLkyrkb. = Kyrkbyn i Lima
V.
Lbi.
dalarna
= Biskopsbyn i Lima
»
öV.
= övre västerdalmålet, övre
Limedsf. = Limedsforsen
Västerdalarna'
Lhed.
Heden i Lima
»
= Nedre västerdalmålet, nedre Lris.
= Risätra
nV.
Västerd alarna 2
Lölillm. = östra Lillmon i Lima
Lta.
= Transtrand(smålet)
--= Tandö i Lima
T.
Tsö. = Sörsjön i Transtrand
M.
= Malung(smålet)3
»
öM.
Tsäl. = Sälen
= övermalung(smålet) 4
Tnbr. = Norra Brändan i Transtrand yM.
= Yttermalung(smålet)3
»
Å.
Tgu. = Gusjön
= Äppelbo(målet)
= Järna(målet)
L.
= Lima(målet)
J.
= Nås(målet)
Ltorg. = Torgås i Lima
N.
»
Lhus. = Husom
Fl.
= Flod a(tn ålet).
Med övre L. avses (målet i) byarna Torgås—Limedsforsen, med
nedre L. (målet i) byarna Heden, Risätra—Tandö. Någon bestämd
gräns mellan övre ock nedre L. kan dock ej uppdragas. — De olika
sockennamnen (sockenmålens namn) anföras i följande ordning: TLMÅJNFl.
T-Å. betyder TLMÄ., J-Fl. betyder JNFl. o. s. v. — övriga förkortningar vid lokaluppgifter torde med lätthet förstås av sammanhanget.
Vidare anmärker jag här, att best. sg. eller pl. betyder best. form nom.
ock ack. sg. eller pl.; obest. sg. eller pl. betyder obest. form nom., dat. ock
ack. sg. eller pl. — Angående förkortningar av citerad litteratur se s. 139 if.

Ljudbeteckningen m. m. Västerdalarna är ett i språkligt
avseende synnerligen splittrat område. Stundom gå olika ljud
över i varandra, så att det kan vara svårt att uppdra bestämda
gränslinjer för de olika ljudens förekomst; ock härtill kommer,
att målet inom vissa områden är antingen icke alls eller också
icke tillräckligt undersökt. Åtskilliga ljud äro också svårbeSocknarna Transtrand ock Lima.
Socknarna Åppelbo, Järna, Nås ock Floda.
Härmed avses speciellt (målet i) byn Nordan åker i Yttermalung
(kapellag under Malung), därest ej annorlunda särskilt anges.
Härmed förstås dock icke målet i något bestämt geografiskt avgränsat område, utan endast så långt min kunskap om målet sträcker
sig i varje särskilt fall (målet i byarna östra Utajö, Grimsåker, Myckelbyn eller Backbyn o. s. v.).
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stämbara ock variabla, särskilt vissa ändelsevokaler. Uppteckningarna äro gjorda av flera personer, ock somliga äro av äldre,
andra av yngre datum. Det är klart, att dylika uppteckningar
icke alltid bli enhetliga beträffande ljudbeteckningen. Så t. ex.
behöver icke växlingen e-9-el alltid innebära ett faktiskt olika
uttal av vokalen. Emellertid har jag sökt, där jag så kunnat,
genomföra en enhetlig ljudbeteckning för västerdalmålen. Jag
har därför, ock även av andra skäl, i en del fall genomfört en
från vissa av mina källor avvikande ljudbeteckning. Att i detalj
söka återge alla smärre skiftningar, som möjligen kunna påvisas
mellan olika sockenmål, olika bymål ock inom samma bymål
vore för närvarande givetvis att försöka det omöjliga ock ingår
ej häller i planen för min avhandling. Beträffande ljudbeteckningen framhåller jag här följande:
v motsvarar a i Anders Erikssons uppteckningar från Björbo,
Fl., gjorda är 1897. Förmodligen är det »öppna a-ljudet» n i
Björbo, liksom förhållandet är i andra delar av socknen ock
i N.2
a, k ock o (såsom ändelsevokaler) motsvara källornas resp.
a, a; i, i; o, Q.
ce motsvarar källornas ce ock a (i uppteckningar från M-J).
ä-vokalen är i området M-J. genomgående e utom framför r ock
kak. 1 (ock av r eller kak. 1 + kons. uppkomna enhetliga ljud), där
den kan vara en mer eller mindre utpräglad a-vokal. öM. har i ord
av här behandlade typer a framför r, men — så vitt jag vet —
icke framför kak. 1, yM. har a framför såväl r som kak. 1, ock
detsamma är även förhållandet i Ä. ock J., ehuru där, särskilt i J.,
a kan närma sig eller övergå i ce, i olika utsträckning på olika
håll ock i olika ställningar.
o motsvarar bl. a. källornas d, 8. Se härom § 8.
motsvarar källornas y, vilket senare tecken genomgående
användes av And. Eriksson i uppteckningarna från Björbo (Fl.).
Se §§ 12 ock 15.
'Även i Levanders uppteckningar från J. (byarna Högosta, Snöbyn, Nordanåker ock Uppsälje) skrives det tryckstarka öppna a-ljudet v,
t. ex. i H/mbar s. 'bakbord' (men baka Nordanåker s. 'backe', med
-a). I mina egna uppteckningar, från byarna Skamheden ock Ilbäcken,
återges det öppna a-ljudet genomgående med a. — Angående v-ljudet
jfr Geijer Tilljämning ock apokope s. 79 if.
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Värkligt j-uttal torde dock i regel icke förekomma i västerdalmålen.
y återger ett ljud, som ligger mellan u ock y, t. ex. i stygu
öV. s. 'stuga'. Även ändelsevokalen -u i öV. är rätt y-haltig,
mer eller mindre på olika håll.
Mellan främre ock bakre k ock g skiljer jag, endast när
det gäller öM., för vilket främre k ock g äro särskilt utmärkande.
Även när det gäller akcent- ock kvantitetsbeteckningen,
ha vissa förenklingar vidtagits. Akcenttecken utsättas i allmänhet icke. Fördelningen mellan akut ock grav akcent är i stort
sett densamma som i rspr. I fornspråket enstaviga ord (ord av
typen bak) ha akut akeentl, två- eller flerstaviga (ord av typerna baka, -i, -u) i regel grav akcent. Även i former som
dreq T-M. sup. 'dragit', gån AJ. adj. 'galen', vri öV. sup. 'vridit'
o. s. v. anges i uppteckningarna akcenten som grav, ehuru den
nog också skulle kunna betraktas som en slags cirkumflex.
Enstaka former som t. ex. ikce öV. v. 'giva', itie M., m Ä-Fl.,
h,eval T. s. 'hyvel' ha akut akcent. — Längd av konsonant framför annan konsonant betecknas i regel i ek e.
I öV. är ändelsevokalen kort eller halvlång.2 Karakteristiskt för öV. är vidare en ändelsevokal med skarpare artikulation, med mera utpräglat bitryck än i de övriga västerdalmålen.3 Lundh skriver dock genomgående bako v. 'baka', skar
s. 'skare', lagum adj. 'lagom' o. s. v., ock även jag lemnar här
ändelsevokalens intensitet ock kvantitet i regel obetecknade.
Beträffande beteckningssättet i övrigt anmärkes här, att
tecknet - efter rotstavelsen i vär b former, t. ex. i fr- J. v.
'skära', anger, att formen upptecknats ur satssammanhanget, där
användes i bet.
ändelsevokalen varit apokoperad. Tecknet
'växlande med', 'förekommande jämte'.
Däremot torde i öV. tvåstaviga former som esa, best. sg. 'taket'
(enl. Lundh) o. dyl. även kunna ha grav akcent. Jfr (enl. Levander)
Ut§a, Tgu. best. sg. 'becket', ntle Tgu. best. pl. 'näten'.
Stundom synes ändelsevokalen även kunna vara hellång. I Levanders uppteckningar har jag funnit t. ex. bagti Tgu. best. sg. dat.
'becket' (men b'ei§a Tgu. best. sg.), k4vi Lta. obest. sg. s. 'kove',
obest. pl. kavr Lta. (men best. sg. dat.Igiveim Lta.). Jfr även t. ex.
hcbtAitt Lta. best. pl. 'hävlarna', i§året Lta. s. 'kärra'.
Detta gäller även gamla långstaviga former.
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Översättningarna till rspr. av dialektorden placeras i regel
efter den först anförda formen, t. ex. maru öV. s. 'mara, ett andeväsen, elak människa, säck att bära på ryggen', -ta M., -a Ä.,
-or (best. pl.) J., nzrorta NFl. Detta behöver dock icke betyda,
att från samtliga mål (ock icke ens från, i detta fall, öV.) alla
angivna betydelser äro antecknade.
I t. ex. § 1, a saknas efter vissa dialektformer lokaluppgift.
I detta ock liknande fall innebär detta, att samma form är upptecknad från samtliga de sockenmål, som framställningen för
varje gång gäller.
Ändelsevokalerna ha i V. spelat en viktig roll för de
gamla korta stavelsernas såväl kvalitet som kvantitet. För att
underlätta uppfattningen av de former, som i det följande komma
att upptas, lemnar jag här några strödda upplysningar om ändelsevokalerna, dock utan att ingå på några detaljer.
Ändelsevokalen i ord av typen baka motsvaras av a, o öV.
(jämte byarna Östra ock Västra Fors, M.); av o (8, e), o M-N.
i former som t. ex. leva öV. v. 'leva', lwve M-N.; baka Tsö. v.
Lta.; gape
'baka', -o Tsäl.; mato v. 'mata' LhusLrisLhed.,
nceo
N.;
stcekon M.
s.
'(ny
ock)
nedan',
J.
nedo
M-N. v. 'gapa',
motsvarande
o,
Ändelsevokalen
s.
'stege'1.
stcako
best. pl. av
fsv. fno. a, förekommer endast i ställning framför bibehållen
eller bortfallen fsv. fno. nasal ock dessutom inom större delen
av öV. efter rotstavelse innehållande fsv. fno. a (se ovan) ock
äldre it" (laso v. 'läsa', laso v. 'jäsa'). T-N. har alltså vokalbalans a: ä. Däremot synes man icke av tillgängligt material
kunna, åtminstone med någon säkerhet, konstatera en dylik vokalbalans i F1.2
Gamla kortstaviga svaga mask. som fsv. fno. hani, sili etc.
ha i öV. förallmänligat nom.-ändelsen i obest. sg. ock best. sg.
(best. sg. nom. o. ack.), t. ex. obest sg. stkt 'sele', best. sg.
sihn (men best. sg. dat. 8d-em). I M-N. ha däremot de obl.
Jfr däremot ändelsevokalen i gamla långstaviga former som t. e.

meta öV. v. 'möta', meta M.; fcela Å. v. 'skälla', -v N.; hma J.
s. ' timme'; yta öV. adv. 'utan', tuta M., tyta, JN.
Jfr N e uman Vokalbalansen a: å i medelsvenskan s. 1 ock
Geijer Tilljämning ock apckope s. 6.
11220478. Sv. landarn. Sj ö dahl.
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formernas ändelsevokal (fsv. fno. a) inträngt i nom.-formerna,
t. ex. i hano M-N. s. 'hane'. Fl. äter har ändelsevokalen
som sannolikt införts från de gamla längst. svaga mask., t. ex.
i hane s. 'hane'l.
Gamla kortstaviga svaga fem. ha i sg. förallmänligat de
obl. formernas ändelsevokal, t. ex. i .9m9" öV. s. 'smula',
smuckta M-Fl. (men t. ex. kcela öV. s. 'källa', kela M., 06e/a
AJ., -n NF1.).
Det framhålles här ännu en gång, att den följande framställningen endast gäller ord av typerna bak, -a -i -u, såvida
icke annorlunda uttrycklingen anges.
Rättelser ock tillägg finnas i efterskriften, s. 135 if.
1) Jfr ändelsevokalen i former som bakv v. 'baka', ben sup.
'burit' etc. Se vidare § 1, anm. 3.

Kap. I. Vokalismen i gammal kort stavelse (typerna bak, -a, -1, -u).1
Fsv. fno.
§ 1. a) Fsv. fno. a motsvaras i ord av typerna bak;
-a av a V. Ex.: bggar öV. s. 'bagare', bgkar M.; gavo öV.
v. 'gapa', ggpo M-N., -v Fl.; gkc_z adj. 'glad'; grgs T-M. s. 'gräs'
gras); kantor öV. s. 'hammare', -er M-N., -vr(ce) Fl.; hgro
M-N. s. 'hare' (fsv. hara, obl. form); skar pret. 'skar'; skvgko
öV. v. 'skvala', -e M-N., -v Fl.; vak L-Fl. s. 'vak'; vao öV. v.
'vada', -e Ä., vad° MJ.2
b) Fsv. fno. a motsvaras i ord av typerna baki, -u av
a T-J.3, v NF1. Ex.: ctvi.c öV. adj. 'avig, -og', -zu MJ., -6 Ä.,
vvut NF1.; ghn T-M. adj. 'galen', gq92, AJ., goku NF1.; Icrcp
öV. s. 'krage'; lggum öV. adj. 'lagom', -om M., -sm Ä., -tum J.,
/17gium N.; maru öV. s. 'mara', -zu M., myruc NF1.; skakuk öV.
s. 'skakel', -ud. MJ., skvlsuck ('s, y) N.; stau adj. 'stadig',
Ä.,
NF1.;
vailn
T-M.
adj.
'vaken',
vahsxn AJ.,
stadm M., stvm
vybsm N., -en Fl.
Anm. 1. Mot regeln (se a ovan) motsvaras stundom fsv. fno. a
av a, v, (ce) i ord av typerna bak, -a. Detta är förhållandet i da k Å.
s. 'dal' (T-MJ-Fl. q); dakao M. propr. 'Dalarna'; br4 Ltorg. imp.
'far'; fre ( ,,g) Å. v. 'fara' (TMJ-Fl. q); har5. öV. adv. 'var, varest',
var M. (N. var); mak Ltorg. v. 'mala (TM-Fl. g); tak Å. s. 'tal,
tgko) Ltorg. v. ;tala', -0
talesätt', y Fl. (T-MJ. g); tak
tv F1. (TMJN. go, i vilka former rotvokalen följes av r eller k.
Angående beteckningssättet, även ljudbeteckningen, ock ändelsevokalerna hänvisar jag till inledningen.
Exempelsamlingarna i Kap. I kunna i vissa fall synas väl torftiga, men de kompletteras av exempelsamlingarna i Kap. II, till vilka
jag här hänvisar.
Angående J. se dock inledningen.
Infinitiven har enligt typordslistan formen fgro. Finnes icke
även en inf. *bro?
Jfr fsv. harr, här pron. 'vem'. Se Nor. Altschw. gr. § 341,2.
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Att dessa konsonanter icke varit utan betydelse för den sporadiska övergången av fsv. fno. a till a, v, som här förekommer i ord av typerna
bak, -a, får väl anses säkert. Men den oregelbundna rotvokalen i dessa
former kan vara, ock är säkerligen också, att delvis förstå på annat sätt.
Rotvokalen (a, v) kan i vissa fall vara införd från former, där
rotstavelsen följes 1. följts av fsv. fno i eller il (se b ovan), t. ex. i
s. 'dal'. Detsamma kan även vara förhåldet ovan anförda dab•
landet i giras Å. s. ;glas' (T-MJ-Fl. a), gris Å. s. "gras, gräs' (T-M.
a), som äro de enda former med a (eller V) i ställning efter ?i• ock r
jag antecknat från västerdalmålen,_ när det gäller typerna bak eller baka.
I den ovan anförda formen dakan M. propr. 'Dalarna' kan vokalen
dessutom vara ljudlagsenlig enligt b ovan (jfr fno. Dalir).
Även skulle i någon av de anförda formerna rotvokalen (a, v)
kunna åtminstone delvis bero på formens ofta trycksvaga ställning, t. ex.
i tako (-• to) Ltorg:v. 'tala', -0 Å., t12412 Fl., som ofta användes
proklitiskt (tala-6m)2. Atminstone bör man så förstå rotvokalen i t. ex.
följande former: at M. konj. 'att', vt N.; da L-Ä. adv. 'där' (fno.
Dar)3; ska MA. pres. 'skall', skce(!) J., Skig N. (fno. skal)l.
.
1) Jfr den i Ä. ännu sporadiskt existerande motsättningen: obest.
sg. trög 'tråg' (§ 9) — best. sg. dat. tråg. (§ 11); obest. sg. vog 'väg'
(§ 2, c) — best. sg. dat. vion't (§ 4, c). Jfr även kipa(« tekt,pa),
-a best. sg., rsp. pl. av tak (se anm. 2 nedan).
2) Jfr att Alvd. har fa-dt 'fara dit' (men föra), ntaZ-,t3 'mala
på' (men mo) o. s. v. (Levander Apokope s. 27 f.), där på grund av
formernas trycksvaga ställning ändelsevokalen apokoperats (ock tilljänmingen uteblivit. Jfr § 3, anm. 1).
2) Vid sidan av da ha dessa mål även formen da. Dessa båda
former användas i olika ställningar ock i något olika betydelser. Från
M. anför Bannbers utom da (läugdstreck under vokalen saknas i källan)
i bet. 'där (långt bort belägen, van!. utom synhåll)' även da adv. 'där'.
Enligt Lundh har T. da i trycksvag ställning, da i tryckstark. Ehuru
det med all säkerhet en gång varit så, att formen med a endast använts i trycksvag ställning, kan man dock' numera — förmodligen även
i T. -- använda båda, formerna såväl tryckstarkt som trycksvagt. I M.
användes da endast i förbindelse med preposition (ock står då; alltid
trycksvagt) eller i satser, där ett prepositionsuttryck underförstås, da
åter användes i allmänhet icke i omedelbar förbindelse med preposition
'På',
'i', ve 'vid',
ock aldrig i omedelbar förbindelse, med prep.
(da-)n& 'hos', eg. '(där-)när'. Ex.: an-e-da-Aådian 'han är (där) i
ladan'; laso-e-an-d4 'jaså är han där, på. det stället' (underförstått:
'i ladan,_ på hyllan' o. s. v.); Nso-an-e-då 'jaså han är där, på det
där stället; an-e-det, da-a-ch-det hplon 'han är där, (där) på den
där hyllan'. Adv. da användes, när man med t. ex. en gest kan ange,
vad adverbet syftar på, da åter, när man medelst ett prepositionsuttryck, som dock kan vara underförstått, närmare bestämmer adverbet.
4) T. däremot ljudlagsenligt ska.

FSV.

.FNO. 8.

3

Exempel på former med a äro vidare kam TM. pre. 'kom'
(fsv. kam, fno.. kvarn), som snarast torde ha a från de gamla långstav.
pret.-formerna av 3:e kl. st. värb (se anm. 5 nedan), ock kamar TM.
s. 'kammare', som utan tvivel är ett sent riksspråkslån. kamor T.,
-or M. s. 'kammare, avträde' återgår däremot ljudlagsenligt — åtminstone kvalitativt — på fsv. kamar, -e.
Slutligen har jag antecknat a i skavo Å. v. 'skava' (men även
a, Å. liksom TMJ-F1.). Jfr Wigforss SHF. s. 207 f. liksom även beträffande växlingen a—a, v i sin helhet Wigforss a. a. s. 206 if.
Anm. 2. Mot regeln (se b ovan) motsvaras rätt ofta fsv. fno. a
av a i ställning före fsv. fno. i eller n i följande stavelse (typerna
baku, -i). Former med a i dylik ställning bero på utjämning mellan
former med ljudlagsenligt a ock former med ljudlagsenligt a, ox. gamml
MÅN. adj. 'gammal' med a från former, vilkas rotst. följts av fsv.
fno. a (jfr ganto/ öV.), eller från synk. former, eller ock på direkt
lån eller inflytanden utifrån, ex. sate ('s, sati, L., vilken form här är
den ljudlagsenliga) öV. s. 'sato'.
Böjningsformer av ord med rotvokal a (enl. a ovan) ha i regel
denna vokal, även när rotstavelsen följes av fsv. fno. i eller n. Ex.:
tagna M. best. sg. dat. ock takom M. best. pl. dat. av tak s. 'tak';
ta T. best. sg. dat. av tak s. 'tak': har" Ä. best. pl. dat. av
hart, s. 'hare' o. s. v. Dock synas V. i regel ha a, 12 i dylika böjningsformer, när vokalen följts av äldre ghi, i vilken förbindelse gh förmjukats ock sedan eventuellt bortfallit'. Ex.: dn T-M., dcikan, Å.,
T.,
-Cell J., dun. N. (däremot d4 FL) best. sg. av dag s. 'dag':
.2,lhgtr N., slcila M. best. pl. av Mag, rsp. Sktg s. 'slag': t4ia T.,
tdge m., ta N. best. sg. av tag s. 'tag'; kan M. best. sg. dat.- av
lag s. n. 'lag, sällskap'. I dessa former är det emellertid icke ändelsevokalen (fsv. fno. i), utan det genom förmjukning av gh uppkomna
ljudet som är den direkta orsaken till att V. — åtminstone numera —
ha a, v
fsv. fno. a). På samma sätt bör man kanske också förstå
tåjya), -a Å. (best.
teak), -a2 Ltorg., tcifp,
formerna /Ma
sg., rsp. pl. av tak s. 'tak') med a före förmjukat k. Jfr dock, att
dessa mål även f best. plur. dat. ha tåkum Ltorg., teibsont Ä. (med
a), av vilka former åtminstone den senare (med p) visar sig vara påvärkad av nom.- ock aek.-formen typa.
Avledningar på fsv. -ngher (-igher) äro fullt levande bildningar.
inom V. De ha samma vokal SQM de ord, av vilka de urspr. äro
eller numera måste anses avledda. Så ha t. ex. grata M. 'rikligt
försedd med blad', dragot LÄ., -tut M. 'dragigt, kyligt' vokalen a
från resp. bka 'blad', drag 'drag'. Endast i avledningar, ,som icke
Fl. synes dock ha a även i dylika former. Ex.: letyen best.
sg. av /ag s. m. 'lag, vätska': lkce, -a best. sg., rsp. pl. av /ag s. n.
'lag, sällskap'.
Enl. typordl. tcg,ga. Med all säkerhet har längdstrecket här
kommit att placeras för långt åt höger.
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längre känts som avledda, har en ljudlagsenlig utveckling av vokalen
kunnat äga rum, t. ex. i stam öV. adj. 'stadig',
Ä., stadza M.,
stma NFI. Jfr § 7, anm. 2 ock § 11, anm. 1.
Anm. 3. Hos de gamla kortstaviga svaga maskulinerna har i området M-Fl. den obl. formen i sg. ersatt den gamla nominativformen.
Fl. har dock i sg. genomgående ändelsevokalen ce, som införts från de
urspr. långstaviga svaga mask.' I övrigt motsvara Fl:s former, t. ex.
hage 'hage', ~go mage', hane 'hare', skate "skade, skada', ljudlagsenligt (enl. a ovan) de fsv. fno. obl. formerna.
Anm. 4. På former med i fsv. fno. tid å (E- äldre
genom
tidig s. k. uddljudsförlängning 2) återgå: a öV. 'av', a, ta M., a, ta. N.,
ta, av- Fl.; at (N, a) 3 Fl. 'åt'; aka TM-,J., -v NF1. v. 'åka'. Jfr
även &kar L. s. 'åker', eikcer M., dker ÄJF1., -ar N.4
at TM. prep. ock adv. 'åt', a Ä-N. äro väl de urspr. trycksvaga formerna (obs. t-bortfallet i a), som i området T-N. helt ock
hållet synas ha utträngt urspr. tryckstarka (med uddljudsförlängning
före å --> A-jlud?)3.
Formen sett TM.
sat T.) pret. 'satt' har sin vokal från plur.,
fno. stum '(vi) sutto' etc.
Anm. 5. Framför fsv. fno. geminata har T-M. genomgående a
(E- fsv. fno. a) utom framför 11, där SV. har 0. nV har däremot i
stor utsträckning a (a) framför fsv. fno. geminata, men även a, v.
Former med a (a) äro något vanligare i östra än i västra delen av
området.
Såväl rotstavelsens kvalitet som dess kvantitet (se § 17) visar,
att t. ex. följande former återgå på gamla långstaviga: fram TM-J.
adv. 'fram' (fno. framm); kram T. adj. 'kram' (fno. krammr, jfr got.
qrammiDa 'fuktighet' ock Torp s. 315); skam T-M. s. 'skam' (fno.
skgmm, däremot got. skaman); Vak SV. adj. 'slak' (Falk-Torp s. 1054).
Anm. 6. Angående fsv. fno. a i dift. ia se §§ 2-4.
Jfr itMC6 'timme', gratzte 'granne' o. s. v.
Nor. Grunddr. § 35, Gesch.3 § 163, b ock c.
Anders Eriksson har a I. at prep. 'åt'. Åtminstone som adv.
förekommer a (med lång vokal).
Jfr
-› a i flak s. 'nål' T-ÄNFI.; bat J. s. 'båt'; brasa T-Å.
v. 'blåsa', -v 'NFI. o. s. v.
Den fsv. formen åt föreligger icke i lat M. adv. 'hit' (E- "hi +
at, Nor. Ark. VI, s. 373 f. ock Torp s. 215). Formen är att förklara
på samma sätt som fa M. v. 'se' (<-- *siä, fno.
söa) ock
viltokk M. s. 'lieholk' (Efno.
*löa-), d. v. s. "hiat 9.
hit -9. /at, till vilken form sedan ytterligare kan läggas prep. at 'åt'
(Nitat adv. 'hitåt, åt det här hållet', !akt adv. 'hit, fram till ngn L
ngt'). M. 2_44 fig, /q- ha sålunda utvecklats enligt spec. västnordiska.
regler. Se Nor. Gesch.3 § 115.
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a i dift. la.

a i dift. ja motsvaras
§ 2. Fsv. te fno. e ock fsv. te
i ord av typen bak av ce öV., e M. ock ce (e) nV. Ex.:
a) öV. ce: Ner L. imp. av Naro v. 'bära'; (an-) ce T. adv.
'(den) här' (4- hiar); krek s. 'kräk'; grev s. 'hacka att gräva
med'; hes L. imp. av laso v. läsa'; nces T. s. 'näs'; net s.
'nät'; ncev s. 'näsa'; vog s. 'väg'; vev s.
Anm. 1. Den s. k. a-brytningen (kort urg. e --> ea
framför a i följande stavelse; se Nor. Gesch.3 § 28, b) har i västerdalmålen — i likhet med förhållandet i österdalmål (se Boäthius Orsam..
inträtt i stor utsträckning, ock den
§ 68, b ock anm. 1 ock 2)
gamla brytningsdiftongen är mycket väl bevarad. Ehuru Västerdalarna
geografiskt ock i många avseenden även språkligt ansluter sig till det
västnordiska språkområdet, äro målen här, när det gäller a-brytningen,
mera östnordiska än de %sta östnordiska dialekter. Detta gäller åtminstone området T-J. (ock i mindre mån N.), således gränsområdet
mot övre österdalarna, men också mot det rent norska dialektområdet.
Gränsen går i detta fall här ytterst skarp mellan svenska ock norska
mål. Så har t. ex. öV. lato v. 'äta', War° v. 'stjäla' (a 4- äldre
se § 3, a) — däremot de angränsande norska målen 924 v. 'äta',
sty319 v. 'stjäla' (Idre ock Särna), byn v. 'bära', sti21tv v. 'stjäla'
(Trysi1). Jag hänvisar till Hess. Västn. stud. 1, där brytningsfrågan
utförligt behandlas. Jfr även Kock Uml. u. Brech. s. 248 IL
I detta sammanhang framhåller jag även, att T-M. bibehåller k
ock g oförmjukade i ställning framför bl. a. fsv. m fno. e (även *urg. e, jfr Boäthius Orsam. §§ 154 ock 163). Ex.: skcekt M. v.
'skälla', skala T.; sker M. s. 'skär (i vatten)', skr L.; gcel M. adj.
M. s. 'gärde',
'gäll, som har starkt ock genomträngande ljud';
gake T.; gcecla M. s. 'gädda', gada T. o. s. v. Jfr även gtf M. 8.
get', gkt. öV. (fno. geit); kyra M. v. 'köra', kcega öV. (fno. keyra)
o. s. v. Härav följer, att former som Stkere M. v. 'skära', Waro
öV.; si§erut M. s. 'skära'; -Paha T. s. 'käk'; st'' M. s 'skäl,
orsak', jUcek T. o. s. v. äro att härleda ur former med gammal brytningsdiftong.
Även i nV. — åtm. i AJ. — förekomma 'sporadiska exempel på oförfno. e. Ex.: gela Å. v.
mjukat g ock k i ställning framför fsv.
'snöpa' (fno. gelda); sker A. s. 'skär'; sker-hol (enl. Säve) J. s. 'stenkulle'. Jfr även geta Å. v. 'valla' (fno. gåta), gev Å. adj. 'eftersökt, begärlig' (fno. gåfr). I regel ha dock kons. g ock k här förmjukats i dylik ställning. nV:s former äro därför i de fall, då rotvokalen (urg. e) föregås av äldre g ock k tvetydiga: de kunna på
grund av sin form återgå på såväl brutna som obrutna former. Att
man åtminstone i Ä. ock J. — i likhet med förhållandet i M. ock öV.
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— i dylika fall åtminstone i regel har att utgå från brutna former,
därom råder dock intet tvivel. Detta framgår både av en jämförelse
med övriga dalmål ock av målen själva. Man observera brytningen i
t. e?p. Neer() Å. v. 'bära', kw" J. (däremot bero N., -42 Fl.); gett>
v. 'äta' (däremot ceto N., -72 FL); yeo Å. ock N.(!) adv. 'hädan',
Icedo. J. (däremot hcela Fl., med 2..-inskott).
De forreer i nV., som kunna härledas ur såväl brutna som obrutna
former ock som i andra dalmål tydligt återgå på brutna, härleder jag,
i regel utan reservation, ur brutna former.

I ställning framför r ock 1 (k) bar vokalen i en del fall
övergått till a. Så synas samtliga nedan nämnda former kunna
förklaras: bar' adj. 'bar' (fno. herr; ack. beran); 9n,ar s. 'märr'
(fno. 'merr, pl. merar); tvar adj. 'tvär' (fno. pverr, ack. veran);
9-hak adv. 'ijäl' (fno. i hel); •Da?/. adv. 'väl' (fno. vel). Jfr
däremot (med e) t. ex. bwr s. 'bär'; byer L. imp. av blar° v.
'bära'; skr L. s. 'skär (i vatten)'; jtjcek T. s. 'skäl, orsak'
(fsv. skial); yijcp?" L. imp. av nja% v. 'stjäla'.
Anm. 2. Att samtliga ovan från öV. anförda former med a återgå
på former med fsv. se fno. e, anser jag givet vara förhållandet. De
motsvaras i t. ex. M. av former med ce (se härom b nedan). F. ö.
skulle fsv. fno. a före enkelt r ock före k här motsvaras av a, t. ex.
dak s. 'dal'; mak L. B. 'mar; skar pret. 'skar'; skar pret. 'stal'; svar
s. 'svar' o. s. v. (se § 1, a), ehuru även en övergång av fsv. fno. a till
a antecknats i formerna Ltorg. far imp. 'far'; har adv. 'var, varest'
(ock mak v. 'mala', tak
ta?"0 v. 'tala'), varom se § 1, anm. 1.
Emellertid skulle nog de ovan anförda formerna bar, mar, tvar
kunna förklaras, utan att man behövde antaga en övergång av fsv. Ee
fno. e till a i kort stavelse före slutljudande r. De skulle kunna ha
a från gamla långstav. former inom resp. paradigm. Så t. ex. skulle
mar kunna antagas återgå på den gamla nominativformen (fno. merr),
bar, tvar på de gamla mask. nominativformerna (fno. berr, pverr).
I ställning före slutljudande gammalt rr vore nämligen formerna
mar, bar, tv ar, såvitt jag kan förstå, fullt ljudlagsenliga. I dylik
ställning (men icke före gammalt intervok. rr) förlängas ljudlagsenligt
här — liksom i alla västerdalmål — kort vokal, t. ex. i fr adv. 'förr'
(E- fno. fyrr), kr L.2 adj. 'torr' (<-- fno. *Dyn). Det urspr. adj. kvar T.

1) Jfr däremot bctrfett. adj. 'barfota' (fno. berfåttr), där ce kan
ha bibehållits på grund av samma sorts tilljämning, som i M. gett
formerna bbrf6t yM., b6rfot öM. (däremot bcer M. adj.
bar').
2) T. har däremot tar med från andra former inom parad. analogiskt
infört r. 'Adv. var öV. 'värre' torde liksom M. vcer återgå på fno.
verr, ehuru i så fall konsonantens längd (y) beror på inflytande från
adj. (fno. verri). Jfr att M. flyr adj. 'förra' har lång vokal på grund
av inflytande från adv. fr 'förr'.
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(kv(ev M.) adv. 'kvar' torde väl vara att direkt härleda ur den enstaviga formen fsv. kwter (med lång slutkonsonant)' ock skulle i så fall
visa, att ett i inljud före slutljudande rr numera förlängt fsv. te fno.
e givit öV. a 2.
Man vill dock ogärna antaga, att den mask. nominativformen segrat
inom ett adjektivparadigm. Detta är likvisst stundom fallet, beroende på
att resp. adjektiv oftast eller ofta använts i predikativ ställning. Detta
är också — åtminstone i M. — oftast förhållandet med adj. bcer 'bar'
(T. bar). Jag ,hänvisar också till den nyn. formen berr. Jfr även M.
sel (<— fno. såll, vilket förklarar, att M. har dentalt 1, jfr t. ex. fal
s. 'fall', tala v. 'falla' med ljudlagsenligt förlängd vokal före gammalt
11) adj. 'säll, glad, lycklig', vilket adj. i målet endast kan användas i
predikativ ställning. 3
Emellertid kunna bar, tvar även ha a från t. ex. de neutrala
formerna fno. bert, vert, vilka i målet ljudlagsenligt skola ha a. Jfr
tvat adv. 'tvärt, tvärs', snat s. 'snärt', late s. 'järta' (se not 2
nedan).
Åven skulle a möjligen kunna ha införts från former, där rotstavelsen omedelbart följts av fsv. fno. a. Jfr vagor öV. obest. pl. av
vcpg B. 'väg' (se § 3, a).
Formerna mar, bar, kar skulle sålunda kunna förstås, utan att
fno. e till a
man behövde antaga en sporadisk övergång av fsv.
före enkelt slutljudande r. Men å andra sidan måste man väl, när det
anta en dylik sporadisk
gäller adverben vak 'väl' ock -hcalf•
övergång före slutljudande 1 (). Ock då i öV. fsv. 93 fno. e i stor
utsträckning. övergått till a i gammal lång stavelse icke blott i ställning före fsv. fno. 1 (?r) + kons., utan även — om ock i något mindre
utsträckning — före fsv. fno. r + kons., ock då vidare såväl r som 1
Jfr Nor. VSpr. IV, s. 48.
Åtminstone skulle detta gälla i ställning mellan w ock rr (se
Nor. Gesch.3 § 140, c). Jfr emellertid t. ex. N. mvr s. 'märr'
(med ljudlagsenligt lång vokal liksom t. ex vvr adv. 'värre', för adv.
'förr', tör. adj. 'torr'), i vilket ord fsv. 93 fno e måste ha övergått till v i ställning framför -rr (jfr denna §, mom. c). Jfr även,
till a är rätt vanlig i öV. i stavelser, där
att en övergång av äldre
vokalen följes eller tidigare följts av konsonanterna r, 1 (k) + en till
samma stavelse hörande konsonant. Ex.: snat 'snärt'; tate 'järta';
flgr 'fjärde'; var. 'värre' (se s. 6, not 2); hare L. '-härre'; akg
'älg'; bakg 'bälg' (däremot farg 'färg', barg 'bärg', sark 'särk', vark
'värk'); svqa 'svälja' (fno. evelgja); takta 'tälja' (fno. telgja) --däremot bceha T. 'böla' (fno. balja); vcekta L.- 'välja' (fno. velja)t.
Jfr slutligen, att äldre 53 (omljutt ä) genomgående har utvecklats till a,
t. ex, i late s, 'läte', sa s. 'säd' (däremot fkata s. 'fläta', kne L. s.
urg. e).
'knä', tre T. s. 'träd',, med 4, e <— fsv. "tö fno. e
3) Jfr Nor. Lång vokal i förbindelse med följande lång kons. B. 8.
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(?,*) i dialekterna bruka på likartat sätt invärka på en föreg. vokal ock
så, att vokalen blir öppnare än i annan ställning, får man väl anse
som säkert, att i formerna mar, bar, tvar även kan föreligga en sporadisk övergång av fsv. m fno. e till a före enkelt slutljudande r.
Anm. 8. Följande oregelbundna former med e, a ha antecknats
från öV.: e pres. 'är', le (trycksv. 2.8,) pron. 'jag', ma prep. 'med' (fsv.
m044 fno. men, jfr Hess. I och tr" s. 20 if.).
b) M. e: ber s. 'bär'; Neri öM. 2 imp.3 av bro v. 'bära';
e pres. 'är'; grev s. 'hacka att gräva med'; ler ÖM. 2 adv. 'här'
hiar); 2,et' imp.3 av ,..ceto v. 'äta'; les imp.3 av keso v. 'läsa';
(dtc-)n 01.2 prep. '(där)när, hos'; nes s. 'näs'; net s. 'nät';
nev s. 'näsa' (fno. nef); rev s. 'räv'; 304 s. ii. 'mjölkkammare
(vid fäbod)'; sek 4 s. f. 'fäbod'; sker s. '(klippor ock) skär'; si§ek
öM.2 imp.3 av iikeko v. 'stjäla'; sr öM. 2 imp.3 av st§cero v.
'skära' (fsv. 'skiara); vev a. 'väv'.
Målet har dock även många former med e, t. ex. ficet s.
'fjät'; krwk s. 'kräk'; vcpg s. 'väg'; vidare med -k ock -r: bcer
adj. 'bar' (fno. berr, ack. boren); byer yM. 6 (pres. ock) imp.
av byiero v. 'bära'; -,I&Tk adv. 'ijäl'; mer s. 'märr' (fno. merr,
pl. moral.); si§ek s. 'skäl, orsak' (fsv. skial); sr s. 'skär'
(på äggvärktyg, fsv. *skiar); tvcer adj. 'tvär' (fno. pverr, ack.
pveran); vcp?" adv. väl. Dylika former (med te) kunna bl. a.
bero på inflytande från böjningsformer eller andra resp. ord närstående former, vilkas rotstavelse följes eller följts av fsv. fno.
a (se § 3, b), t. ex. vq3g s. 'väg' (med te från t. ex. pl. vcegor)7 ,
si§cek yM. (pres. ock) imp. 'stjäl' (med w från inf si§(e. ko). Inflytande utifrån får man naturligtvis också förutsätta. , Detta
blir ännu tydligare vid en jämförelse med nV. (se c nedan).
Under det att i M. e-formerna äro i majoritet, ha nV. i de flästa
fall tv-former, ock dessa tillta i antal, ju längre nedåt Väster-

Resp. fsv. *blar, *iat, *skiar (jfr anm. 1 ovan).
yM. resp. bver,
(da-)ne, st 1t, sir.
Samma form även i pres.
Jfr däremot (med te) sckbbckrg s. 'fäbod', där rotstavelsen
86ek- följts av fsv. fno. kons. i (jfr fno. sel, pl. gen. Bella). I dylika fall har målet ce.
Jag tror mig även ha hört formen het.
Se vidare not 2 ovan.
I detta speciella fall kan ce-vokalen kanske dessutom bero på
inflytande från best. sg. dat. vdpn, best. sg. dat. vcirm, som kunna
ha te enligt § 4.

FSV. 8C FNO. e OCK F8V. 83
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dalarna man kommer. i Vad beträffar de former, i vilka rotstavelsen följes av k ock r, böra åtminstone en hel del, t. ex.
bar adj., mor s., vc§?f• adv., -hceb• adv., tvcer adj. (SV. bar, mar,
vd-, 2-hak, tvar), naturligtvis i första hand förstås på samma
sätt som a-formerna i SV. (se härom anm. 2 ovan). Målens
ljudlagar hindra icke häller en likartad förklaring. SV. a (+äldre 8-3) motsvaras nämligen i M. genomgående .av ce, t. ex.
M. 'bjärta', Nar SV. — fiffir M. 'fjärde', bakg
zate SV. —
M.
'bälg', kvar SV. — kvcer M. adv. 'kvar', laso
SV. — bekg
SV. — leso M. v. 'läsa' (fno. lesa).
Anm. 4. ce-voknlen i M. hce pron. 'det' ock Ince prep. 'med'
(fsv. mrep, fno. mej, jfr Hess. I och j? s. 20 if.) torde väl snarast
bero på ordens ofta trycksvaga ställning. Jfr mg 'mig', dog
'dig', seg 'sig' (se § 5, anm. 1). Jfr även predka v. predika
(med i sen tid framflyttad fortis).
Anm. 5. En övergång av fsv. m fno. e till o (8, e), som synes
föreligga i vissa pronomen ock pronominella adverb inom bl. a. området
T-M., t. ex. i hör M. pron. 'varje, var ock en', hot L. 'vart', hot södra
T. ock M. adv. 'vart, varthän' (men hat norra T., jfr fno. hvert), förbigås här, då denna fråga lämpligast diskuteras i samband med en behandling av gamla långstaviga former. Jfr emellertid Skulerud i Ark.
XXVIII, s. 219 if. Jfr även Nor. Altschw. gr. § 341,2 ock § 72, anm.
e) nV. ce (e): bor s. 'bär'; clwr JN. adv. 'där'; fuvt Ä. s.
'fjät'; gros s. 'gräs'; Ke Ä. adv. 'här', -r J. (+- hiar); Kar adv.
'ijäl'; krok s. kräk'; met NF1. s. 'nät'; rcev s. 'täv'; skrop
AJ. s. 'skräp'; f7t AJ. s. 'skäl, orsak'; vcpg s. 'väg'; veck adv.
'väl'; net NFI. s. 'nät'.
Följande former med e ha antecknats: e Ä-N. pres.
NF1.) s.
AJ. pron. 'jag'; nes AJ. (c N.) s. 'näs'; net AJ.
'nät'; sek 2 Å. s. 'mjölkkammare'; sker.Ä. (for J3-F1.) s. '(klippor
ock) skär'; j§ek ÄNF1. s. 'käk'.
Att en ljudlag även här — liksom i M. — en gång varit
värksarn, enligt vilken äldre åå givit e i ord av typen bak, får väl
anses säkert. Jfr att målet även uppvisar sporadiska exempel
på en utveckling i rakt motsatt riktning i ord av samma typ:
äldre (I -->) e -› ev (se härom § 5).
Man kan även observera, att yM. har flera ce-former än öM.
När det gäller (pres.- ock) imp.-formerna, beror emellertid detta åtminstone i första hand på inflytande från inf.-formerna.
Däremot Sekbå A. s. *sälbod, fäbod'. Jfr s. 8, not 4.
Dock sker-bol J. 'stenkulle' (enl. Säve).
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Allm. 43. Angående V. (e i ställning framför r ock b' (ock av r,
kale. 1 + kons. uppkomna enhetliga ljud) se under ljudbeteckningen i inledningen.
§ 3. Fsv. te fno. e ock fsv. 93 E- a, i dift. la motsvaras i ord av typen baka av a öV.,
M-FI, Ex.:
a) öV. a: laså L. y. 'jäsa' ; latO v. 'äta'; las° iläsa; nav°
T. v. 'ösa med nävarna'; navor T. obest. pl. av nov. 8. 'näve';
pka_go-sd L. v. 'förpläga sig'; jtjako v. 'stjäla'; jihro v: 'skära'
(fsv. *skiara); vccgor obest. pl. av vc_eg s. 'väg', v4gos^.1M T. s.
'vägskäl' (fsv. vseghaskil); vavor T. obest. pl. av vc_e_ v s. 'Väv'.
Målet har ce i lånorden bogar T. s. 'bägare', logar T. s.
'jägare' (men Icigo v, "jägal, jaga', även' i bet. 'gå på jakt'),
tc_esar T. s. 'läsare' 2 (men las° v. läsa'). Jfr däremot a i karal
s. 'kärl'. (fno. kerald) ock val s. 'värld' (fsv. vserald), i vilka
former även den efter rotvokalen följande kons. fsv. fno. r
(resp. r kons.) skulle kunna tänkas ha värkat övergången
fsv. a3 fno. e --> a (se §. 2, anm. 2).3 ,
Den övergång (tilljämning) av äldre de till a-vokal, som
här behandlats, får väl anses ha inträtt vid en tidpunkt, då
målet ännu bibehöll ändelsevokalen fsv. fno. a som a-vokal i ord
som laso etc. Jfr den tilljämning (eller utjämning), som inträtt
i angränsande norska dialekter, t. ex. i Trysilmålet; varigenom
man fått t. ex. fno. lesa -> TrYs. lysn, fno. bora -> Trys. bvrv
(med v liksom m9Yrn v. 'mala', glonyl adj. 'gammal' o. s. y.).
Dylika a-former träffas redan i de bstnorska handskrifterna
från 1200-talet (Nor. Gesch.3 § 14,5). Är övergången av äldre
å' till a-vokal relativt gammal inom öV., är den motsättning mellan
apokoperade ock icke apokoperade infinitivformer, som uppvisas i anm. 1 nedan, så mycket mera anmärkningsvärd.
Anm. 1. Har ändelsevokalen," som skulle värka tilljämning, på
grund av trycksvag ställning fallit, kvarstår i öV. fsv. m fno. e ock
fsv. m
a i dift. la som ce4. Exempel: ctice v. 'giva' (fno. gjafa,
Hese. Västn. stud. 1, s. 19 f.); jije§,,,så T. v. 'stjäla sig (undan)' —
däremot jiktko v. 'stjäla';
v. 'skära sig' — däremot jijaro
1)

Jfr Hess. Västn. stud. 1, s. 23 f.

2) Förmodligen i bet. 'frireligiös person'.
3) I så fall skulle val möjligen även

kunna härledas ur fsv.
va3ruld.
4) Jfr Ålvd. ma.-$. 'mala på', men möZo 'mala'. 0.8. v. (se Lev.
Apokope s. 27 f.)
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v. 'skära' (fsv. .skiara); ve v. 'vara' (fno. verst). Dock har L. formen
ma konj. 'medan", (jfr mao T., fm). meaan).
Anm. 2, Mot regeln har från öV. antecknats a (ej a) i baro T.
baro, jfr baro L., bcpro M.) adv. 'bara'; loo T., -on L. adv.
'äta'); igaro
'hädan' (fsv. *hiapan); lato T. s. 'mat' (däremot lat°
T. v. 'tjära' (däremot i-§aro L.). Av dessa former äro väl 2ao, -on
påvärkade av daon L. adv. 'dädan' (fno. papan); baro har förmodligen a på grund av inflytande utifrån (från riksspråket). De av Lundh
uppgivna formerna 2ato ock 1§aro måste jag lämna oförklarade.
Till de ovan anförda formerna torde man också kunna räkna haror
obest. pl. av ken s. 'hare' (jfr fsv. Mori, fno. heri). Se härom
vidare s. 13 f.

M-Fl. ce: by.ekv Fl. v. 'prata, kälta"; vpdo MJ. adv.
'hädan', vpo ÄN., hcna Fl. (fsv. *hiapan, resp. han); yegar
-v Fl. (fsv.
M. s. jägare'; 2,0.0 M. V. 'äta', yete AJ., wto.
'lata, resp. Beta); keso M-N v. 'läsa'; skyn M. v. 'dregla', ilAJ. (jfr fno. slefa s.); so M. v. 'stjäla', fc.e.ht Ä-N., -v Fl.;
si§cere M. v. 'skära', fcfro ÄN., -v Fl., fr- J. (fsv. *oklara).
Anm. 3. I blgro J. v. 'bära' (fsv. bira) har väl se labialiserats
till ø i ställning efter In.
Anm. 4. Fsv. m fno. e har övergått till v i Fl. vprv v. 'vara'
(jfr sup. vm, fno. verit, 2 ock inf. v(en+ M-N.)3 ock förmodligen
också i målets bvng adv. 'bara' (jfr bcerce A., bra J., barv N.)4.
Anm. 5. Värbet giva har i området M-Fl. formerna de M., ie
Å-Fl. Såväl de som g torde väl vara att direkt härleda ur en bruten
form (fno. gjafa, fsv. giva), •i vilken ändelsevokalen tidigt apokoperats. Jfr e i t. ex. x,et M. (pres.' ock) imp. av 2ceto v. 'äta' (§2., b),
194 ÅNFl. s. 'käk' (§ 2, c) o. 8. v. Jfr även österdalmålets former
i Nor. Ordl. s. 60 ock att öV. ak.e. 'giva' förklaras ur apokoperad form
(se anm. 1 ovan). Jfr § 4, anm. 2.
Anm. 6. Aug. V. ce i ställning framför r ock k (ock av r, kak. 1 +
kons. uppkomna enhetliga ljud) se under ljudbeteckningen i inledningen.

a i ditt. ja motfno. e ock fsv. ce
§ 4. Fsv.
svaras i ord av typerna baki, -u av ce, a (a sotn kort
utom framför t) öV., e, (e (ce framför 1) M., z nV. Ex.:
a) oV cv, a (a som kort utom framför 0: b?rostt L. s.
'bläs' (Torp s. 29); bce T. sup. 'bedit, bett' (fno ttebit): drwl
Jfr bjc_ekv Gagnef v. 'prata, bjäbba, bräka'.
Se § 4, c.
Jfr Nor. Gesch.3 § 140, c. Jfr även Fl. hvrce 'härre', mvrbse
'märke', vvr 'värre', vvrk 'värk', V12St ' värst' o. s. v.
Det angränsande Gagnefsmålet har däremot bane (a <- fsv.
fno. a). Åven Fl. v kan återgå på fsv. fno. a. Jfr § 1, anm. 1.
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sup. 'dragit' (fno. dregit); latk sup. av !atp v. 'äta' (fsv. *lata);
kahl s. 'kittel' (fno. ketill); sah sup. 'suttit' (fno. setit); haku
T. s. 'käk' (fsv. *kiaku); vep T. sup. 'vägt' (fno. vegit); vepr T.
sup. 'varit' (fno. verit); on/ T. s. 'äril'.
Anm. 1. Enligt Lundh har T. e i bkesu (däremot bk8/.4 L.,
enl. uppteckning av förf.) s. 'bläs'; sneru (däremot snc§ru L., enl.
uppteckning av förf.) s. 'snara' (fsv. snwrn). Något bestämt uttalande
om dessa former vill jag för närvarande icke göra. Jfr emellertid fsv.
fno. e
e (e,) i t. ex. bkesut, sneria M. (se vidare b nedan);
ba,,s0, Snar° Ålvd.; bksa, bl4sa Orsa (Boöthius Orsam. § 38, b);
bkbsuc Mora (Vinäs).

b) M. e, ce (ce före ,k.): be sup. 'bedit, bett' (fno. beäit); drok
sup. 'dragit' (fno. dregit); dieruc s. 'gärning, spratt' (fsv. *glam);
rt s. 'äril'; fcepn adj. "fägen" (fno. feginn); lcreviu s. 'kräva
(hos fåglar)'; /cm, öM. (fno. hlegit) sup. av /cp v. 'le'2; lesb sup.
'läst'; Menu s. 'skära' (fsv. *skiaru); ve sup. 'vägt'.
Anm. 2. Tilljämningen i M. (äldre tre
e i ställning framför
fsv. fno. i eller n i följande stavelse) kan, då rotstavelsen följes av
fsv. fno. i, fortskrida till fullständig utjämning. Ex. härpå äro: vyry
sup. 'varit' (fsv. verit, fno. verit •-> *verit, se b ovan
*vinit, jfr
c nedan -÷ "tyrit, se § 7, anm. 1 -› vyry genom regressiv tilljämning); fyry sup. 'farit' (äldre "fmrit, jfr SV. fTr,-> *ferit -› *finit -±
*fyrit --> fyry). Hit kan också höra dyvy öM., cl2im yM. sup. 'givit'
(<--• äldre *giEevit?). Jfr öV. acuk till inf. chce
fno. gjafa (se § 3,
anm. 1). M. dig 'giva' kan återgå på antingen fno. gjafa eller fsv.
giva. I båda fallen är dock rotvokalen oregelbunden. Så väl fno.
gjafa som fsv. giva skulle i målet ljudlagsenligt i tryckstark ställning
ge formen *,42evo (jfr sikpo-sce
fsv. skipa sik 6, b ock Nen)
fsv. *biara § 3, b). Emellertid förklaras formen cl2e lätt ur de apokoperade formerna *gjaf eller *gif (jfr §§ 2, b ock 5). Jfr att även SV.
ace 'giva' måste förklaras ur en apokoperad form *gjaf (se härom § 3,
anm. 1). Med hänsyn till formerna i andra dalmål bör M.
ann väl snarast förstås på samma sätt som målets fyry 'farit', vyry
'varit' (jfr även § 3, anm. 5).
Formen kihl s. 'kittel' (öV. katii) bör väl snarast förstås på samma
sätt som riksspråksformen. Se Nor. Altschw. gr. § 102, anm.
Anm. 3. Inom ett ock samme paradigm skulle ljudlagsenligt former
med såväl ce som e förekomma (jfr §§ 2 b, 3 b, 4 b). Utjämning har
dock i M. alltid inträtt. Så ha vi mot regeln e i t. ex. ncevom best.

an-va-fiepn-te-aker-e !han var glad, nöjd, belåten att (få)
göra det' (oftast med bibet. 'måste finna sig i att).
Värbet saknas i yM.

FSV.

FNO.
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pl. dat. av ~ve s. 'näve' (fno. obl. form hnefa); vidare i keeva1 ru.
'ung 1. liten ock svag person', med ce från synkoperade former, o. s. v.

c) nV. z: !Also A. s. "bläsa", Vri.5.ut JN.; dra Ä. sup. 'dragit', -a NF1., dn- J. (fno. dregit)3; da Ä. sup. 'ätit', -a JNF1.,
-itta N. ptc. -'äten'; pm Ä-N. s. 'gärning, spratt' (fsv. *giaru,
jfr d2erta M.).; krona Ä-N. s. 'kräva (hos fåglar)'; li Ä. sup.
'läst'; snilla AN. s. 'snara', -o (best. sg.) J. (fsv. eneeru);
Ä. sup. 'slagit', -a NFl. (fno. elegi* fina s. 'skära' (fsv. *ekiaru,
jfr ii:§gruf M.); ha Ä. sup. 'tagit', -a JNF1. (fno. tekit); vgp
veegi-) Ä. best. sg. dat. av vTg s.
NFl. sup. 'vägt'; num
'väg'.
Formerna fira Ä. sup. 'farit', -a JNF1.4 ; gnyt J-Fl. sup.
'grävt' (Ä. däremot grava)5 ; mgkt J-Fl. sup. 'malt' (Ä. däremot
maka)5, mg-tn J. ptc. 'malen', angh Fl. (Ä. däremot ange3
m. fl. kunna vara direkt bildade efter formerna dna, 4 etc., i
vilka föreligger p ala t al o mlj ud av a till te ock sedan tilljämning till 26. Men de kunna även lika gärna helt eller delvis återgå på tidigare te-former, även i så fall förmodligen analogiskt bildade. Att även ett fsv. fno. a i ställning framför i
i följande stavelse kunnat enbart genom tilljämning övergå till
ce ock sedan i området Ä-Fl. fortskrida till a, kan väl kanske
icke absolut förnekas (jfr Bathius Orsam. g 36). Emellertid
tala V. i sin helhet knappast för ett dylikt antagande. Så har
M. — bortsett från former som slce. 'slagit', kel 'tagit' etc. —
äldre *fan«, -n,
endast fyry sup. 'farit', fyryn ptc. 'faren'
se anm. 2), där en dylik tilljämning skulle vara tänkbar. SV.
har utom fr sup. 'farit' även hgrt 'hare' (jfr fsv. hm" fno.
heri) — däremot pl. haror (se § 3, anm. 2). Motsättningen
'
Jfr kava Ålvd. m. 'träpinne', ka6a, Mora (Vinäs) in. runt
vedträd'; fno. kefli n. 'liten rund stock eller träpinne'.
'Panna' (på människan).
Jfr T-M. drcel, Gagnef dren, 2,1cel 'slagit', tcp1 'tagit'.
Jfr Gagnef fort, M. fyry (se anm. 2 ovan), öV. fr, Ålvd.
fart°, fenol, Mora fe, fart, fferi (Nor. Ordl. s. 44), Orsa Pr?, (jfr
dock om dylika former Boöthius Orsam. § 36).
Jfr Gagnef grcevi sup. 'grävt' (jfr fsv. gramit ock Nor. Altschw. gr. § 540,3), mcdri sup. 'malt', mTkin ptc. 'malen'.
Jfr M. drceg, 'dragit' (fsv. drantit, fno. dregit), ske_ 'slagit'
(fsv. slteghit, fno. slagit) o. s. v. — däremot gnat 'gnagit' (fsv.
gnaghit, fno. gnagit!), gravt 'grävt' (fsv. gravit, fno. grafit) o. s. v.
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hen sg. — hgror pl. inbjuder visserligen till det antagandet, att
i hem ett fsv. fno. a givit ce på grund av dess ställning framför
(r +)ändelsevokalen i'. Även Boahius förmodat., att t. ex. orsamålets rj, r3 kan vara att förstå 8å 2. öV. kan ju synas stödja
detta förmodande. Emellertid vore det kanske tänkbart, att
motsättningen h.Trz. )( hctror här uppkommit enligt följande —
visserligen icke alldeles fullständiga — analogi: LIV. kro 'krage' :
krgor 'kragar' = öV, hen 'hare' : x 'harar'. Till uppkomsten
av hgror (med a) borde givetvis även rspr.-formerna medvärkat.
Det förhållandet, att Norets variant av Moram. har e i ber adj.
'bar', men ce i ert s. 'hare' (Bathius a. a. § 35, anm.), bevisar
ingenting i frågan.
Anm. 4. Oregelbundna former i nV. kunna bero på utjämning
mellan olika paradigmformer (jfr §§ 2 c, 3 e ock- 4 c), på inflytande
från andra resp. ord närstående former ock på inflytande utifrån. Ex.
på oregelbundna former äro bkesut Fl. s. 'bläs'; Nrcesuc ÅJ. adj. körr
sedd med bläs'; ficettak N. s. 'självväxta krokar i bakändan på en slädes
medar, medelst vilka slädtaket understödes; även annat stöd för slädtaket'; krovut Fl. s. 'kräsa'; leb.vre/ Å. s. 'djävel', -ml NFl. (9best.
pl. Icevicer Å., lceg'ar • N. med ljudlagsenligt ce; jfr t. ex. spreYckv
Fl. s. "sprakla, fräkne' Torp s. 696, sprekhr obest. pl. J.) m. fl.

Fsv. fno. i.

§ 5. Fsv. fno. i motsvaras i ord av typen bak av e
(a öV. 'som kort) T-M., e (e) nV. Ex.: bek s. 'beck'; fes
L-JF1. s. n. 'tes, ngt värdelöst'; le s, n. 'led (i gardesgård);
lem M-N. s. 'lem', tant 1.4; len TMF1. s. 'len, töväder', ce, Ä-N.;
steg T-JF1. s. 'steg', ce N.; sn M: s. '(eld)sken, fen ÄN.;
te4 , T-M. pep. ock adv. 'till'; ten s. 'tenn'; vet s. 'vett'. Talrika exempel givas i § 17, c.
Fsv. fno. i motsvaras i nV. i regel av e i ord av typen
bak; dock träffas här även -rätt många former med e. Jag
har antecknat följande: gncet JNFl. s. 'gnet, lusägg' (Torp s.
Jfr dock öV. fart s. ,'fara', skon s. 'skare', sva
malt sup. 'malt', grgm sup. 'grävt' o. s, y., o. s. v.
2)

Se Boöthius Orsam. § 35, anm.
e-ljudet är i detta mål som kort alltid a.
4) Jfr gkfcg M. e. 'tillfälle'.
3>

s. 'svale',
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Ä-N..8. 'len, töväder';
172)1; len N. adj.-, 'len' (fno.
s.
'spel'
(fsv. opp.); spet
sp(p/
2;
skri N. s. n. 'trollskred'
strcek
s.
'steg'
(fno.
stig);
N.
steg
N. s. 'spett' (fsv. spit);
(fsv.
strik);
t(e ÄJFI.4
s. 'streck, som ritas med pänna ete.'3
s. 'släp,
7
Å-N.
.2,1(p
Fl.
s.
'lem';
prep. 'till' (fno. ti1)5; lem6
.p
tungt arbete'.
Även M. har ca i smet s. 'smet, sånts: ock slep S. 'släp,
tungt arbete' (jfr llep ovan ock not 7 nedan).
M. har i kort stavelse fsv. fno. i --> (e i ställning . framför
fsv. fno. a i följande stavelse, s. k. tilljämning (se § 6, b).
Samma ljudlag har också en gång värkat i nV., ehuru åtminstone numera fsv. fao. i uti ord av typen baka i stor utsträckning där motsvaras av e (se § 6, e). I ord av typen bak
kan alltså (e-vokalen ha införts från former, där rotstavelsen
följes (I. följts) av fsv. fno. a. Så ha säkerligen M. smcet 2 (ock
step) (e-vokal från värben snueto 'smeta' (ock slepe
släpa') med enligt § 6, b ljudlagsenligt w. Däremot synas caformerna i. nV., tagna tillsammans, tyda på att där en ljudlag
en gång varit värksam, enligt vilken fsv. flo. i givit (e även i
ord av typen bak2. Enligt mina anteckningar förhåller sig i nV.
ca-formernas antal till e-formernas ungefär som 5: 29 Ä., 5: 24 J.,.
10: 19 N., 3: 31 Fl. ,
Man observerar också, att nV. har sporadiska exempel på
Eriksson har i sina uppteckningar från Floda (Björbo). gnet, pl.
däremot gneter; Bannbers (Holsåker) åter gnet sg. Från Nås upptar
Jonsson pl. gn«ar;'enl. förf:s uppteckningar (från Mellanborg, N.) piTt,
pl. gncktar.
Jfr nf3ts1are s. 'nattskred'. Hess. I och jr" s. 48.
Från Ä. har jag däremot antecknat strcek (med kort vokal) i
bet. 'klädstreck, streck 'att hänga kläder på'.
Ur Jonssons uppteckningar från N. har jag antecknat te. Jfr
däremot tekfcble, s. 'tillfälle'.
Om detta ord se Hess. '1.• och jr" s. 33.
Jfr dock Älvd. 4rft
. s. 'leni'. Fsv. fno. i skulle här ha mot•
svarats av /.
Formen är något osäker. Visserligen återgår v. alc§p0 Å-N.
'släpa, arbeta tungt' på fsv. slipa (jfr äv.en 3,/epv v. Fl- ock .2./gp B.
Fl.). Men — utom det att formen /Upp kan vara en ung bildning
till v. .2,/cppo — har inflytande utifrån (från rspr. ock dialekter) i särskilt hög grad i detta fall kunnat göra sig gällande.
och ji" s. 37 ff.
8) Jfr Hus.
Jfr smet nV. s. 'smet'.
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en utveckling i rakt motsatt riktning, en övergång av äldre il-3
till e (se § 2, c).
Anm. 1. Angående formerna mg, dg, sckg (trycksv. mce, dce,
see) M. pron. 'mig, dig, sig', mo, dcp, sce (trycksv. ma, da, sa) N,
dg Å., dce J., dce Fl. o. s. v. hänvisar jag till Hess. 1 och s. 34 if.
Anm. 2. Formerna van öV. s. 'vän', vceu M-Fl. äro lån från högsv.
Se Hess. I och Sr' s. 51 f.
Anm. 3. 2 motsvarande fsv. fno. i har antecknats i forfd N.
s. "förskel, skillnad' samt i b,gonbNic1 M. s. 'ögonblick' 2.

§ 6. Fsv. fno. i motsvaras i ord av typen baka av
e, a (a som kort) SV., ce M., ce ock e nV. Ex.:
SV. e, a (a som kort): firenei T. v. "flena, flina' (jfr frilla
Älvd.); leva T. sup. 'levat'; neon L. s. 'nedan' (jfr n309 Älvd.);
sekam T. best. sg. dat. av sth s. 'sele'; ilar obest. pl. av 33/e
s. '*slede, släde' (fsv.
strata T. v. 'streta', streta Lris;
vass v. 'viska, tala med låg röst' (jfr Dyn. kvisa, Torp s. 351);
vata v. 'veta'.
M. ce: breko v. 'becka'; hcefo s. 'hetta'; i&moks adj.
'lemlös, utan stadga' (fsv. Hma los); bevons adj. 'levande'; smcsetokell "smet-Karl, smutsgris'; scpko s. 'sele'; sikpo-see v. 'göra
fula miner, bete sig illa' (fsv. skipa sik); vckkast s. 'vedkast,
-trave' (fsv. vita kaster).
nV. ce, e: het() JN. s. 'hetta', -ce3 Fl.; knc_ego ÄN.. v.
'knoga, arbeta hårt, ..gå tungt ock med sviktande knän', knego
J., -v Fl. (jfr klaga Alvd.); kevo Ä-N. v. 'leva', -v Fl.; nedo J.
s. 'nedan', no X. (jfr n309 Älvd.); . steekor Ä-N. obest. pl.
'stegar', stekor Fl. (jfr she SV., stVp Älvd. o. s. v.); svep Ä. s.
'sveda, värk'; velar Ä. s. 'pelare', -vrce Fl., po.lore J., -or N.
(fsv. pilare, 'pilar, jfr Älvd. p'ildr); rTpt) Ä-N, v. 'rapa', -v Fl.
(jfr ripa Älvd.). Flera exempel i §§ 18, c ock 19, e.
Enligt mina anteckningar förhåller sig ce-formernas antal
till e-formernas som 16 :13 AJ., 17: 10 N., 5: 24 F1.4 e-vokal
Om detta ord se Hese. I och 5-"r s. 38.
Former somt M. prep. 'till' återgå här icke på fsv. fno, til
(jfr Hess. I och y s. 31 f.). tg. har uppkommit ur sammanst. bort i,
ut i o. s. v. Ex. M. h-sköpn (ack.) 'till (eg. bort i) skogen'; däremot te-sk6ks 'till skogen'. — Angående former som sht M. s. n.
'slit', nit JN. se Hese. I och Sr" s. 52 if.
3> Angående ändelsevokalen ce i Fl. se § 1, anm. 3.
4) Uppgifterna äro icke absolut tillförlitliga, då det i vissa fall är
svårt — för att icke säga omöjligt — att med full visshet avgöra,
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förekommer oftast i ord, som även i andra avseenden äro oregelbundna, t. ex. i beka Ä. v. 'becka', peta AJ. v. 'peta', lareta AN.
v. 'kleta', nea Ä. s. 'nedan', vilka ha ändelsevokalerna a, a i
stället för de ljudlagsenliga o, o. Bortser jag från dylika
exempel, blir förhållandet mellan (e- ock e-former i AJ. som
16 : 3 Å., 16: 6 J. (J. gnedo v. 'gnugga', fno. gniäa; ned° s. '(ny
ock) nedan', knego v. 'knega, knoga', stege v. 'stega (upp)',
beko v. 'becka', hett) s. 'hetta').
Att i nV. — i likhet med förhållandet i M. (se b ovan) —
en ljudlag en gång värkat, enligt vilken fsv. fno. i givit ce i ord
av typen baka, därom råder ju intet tvivel. Men huru bör man
hälst förstå det stora antalet e-former? Det ligger väl närmast
till hands att tänka på inflytande utifrån (från riksspråk ock dialekter). Att inflytande utifrån förskaffat nV. många e-former,
kan ju inte betvivlas. En tidigare w-form kan på grund av inflytande utifrån ha ersatts med e-form, ock vidare kan en e-form
vara direkt inlånad. Det senare är med all säkerhet förhållandet
Fl.; pato Ä-N., -n Fl. 'påta, peta' är den
med t. e. peta AJ.,
genuina formen. M. har endast pato'. Vidare kan man också
tänka på analogiska utjämningar mellan enstaviga (apokoperade)
ock tvåstaviga former. I nV. ha även gamla kortstaviga värb i
bl. a. infinitiv apokope i satssammanhanget (villkorlig apokope),
vilken däremot i M. ock öV. i regel endast tillkommer gamla långstaviga. Detta är också med all säkerhet en bidragande orsak
till att nV. (Ä-N.) — i motsats till M. ock öV. — i stor utsträckning infört de gamla långstaviga formernas ändelsevokaler
i hithörande gamla kortstaviga ord. I de genom apokope uppkomna enstaviga formerna kan en övergång av fsv. fno. i till e
ha ägt rum, varefter utjämning inträtt. Jfr t. ex. § 3, anm. 1.
Man observerar dock, att även i ord av typen bak förefinnes en växling mellan e- ock w-former, då rotvokalen återgår
på äldre 1 (se härom § 5), ock detta är även förhållandet, då
rotvokalen återgår på äldre 63 (se § 2, c). Dessa växlingar
kunna icke enbart förklaras bero på utjämningar mellan former
huruvida rotvokalen återgår på äldre I eller dia. Så kan ju rotvokalen
i t. ex. stceko M-N. (däremot she öV., stekce Fl., stika Mora-Vinäs,
st3fp Älvd.) återgå på äldre I eller ffi (jfr fno. stigi, stegi), även om
den med hänsyn till angränsande mål bör härledas ur äldre I.
1) Dock piptebg "peta-ball, -boll (en lek)', men även patobcil.
2 -220478. Sv. landsm. Sjödahl.

18

SJÖDAHL, KORT STAVELSE I VÄSTERDALM.

ock ord av olika typer ock på import av ord ock former utifrån. nV. är ett övergångsmål mellan övre dalmål å ena
sidan, bärgslagsmål ock götiska dialekter (värmländska) å den
andra. Det har mottagit impulser från olika håll. Olika ljudlagar ha här varit värksamma, vilka — jämte utjämningar mellan
former ock ord av olika typer ock import av ord ock former
utifrån — skapat en i det stora hela regellös växling mellan
ce- ock e-former.
Anm. 1. I några få former har även M. e mot regeln (se b ovan).
Ex.: vevor s. 'peppar', Nota v. 'förtenna', speta v. spetta, använda
järnspett', lena' v. 'töa'. Samtliga hithörande värb ha anslutit sig till
de gamla långstaviga värbens böjning ock ha liksom dessa i infinitiv
ändelsevokalen a (ej u).
Anm. 2. Angående erttna MÅ. v. 'glimma', -ce pres. J.,• -v F1.2
se Hess. och y. s. 80 if.
Anm. 3. N. har (enligt Jonsson) a i vatt, v. 'veta', pavor s.
'peppar'. Jfr även ban adv. "bära, bara'.
§ 7. Fsv. fno. i motsvaras i ord av typerna baki, -u

av 2, 2.( som kort) öV., t M-Fl. Ex.: blm L. ptc. 'biten',

bgtttöM., btbn yM.; b4ta1t öV. s. 'betsel (bett på betsel?)', bitud•
tu T. s. 'eda, bakvatten', -ta Ä., tclui MJ.; /tu öV. adj.
'ledig (till arbete)', -6 Ä., -ta NF1., ldut MJ.; n öV. sup. 'ridit',
na A.,
JM. (- riclt M.); sn öV. s. 'sele'; lltta öV. sup. 'slitit',
sittt M., Vita Ä., JNF1.; t/ur öV. obest. pl. 'veckor', vtipucr
M-FL; vridtabg§}n3 M. propr. 'Vridbäcken'; vriclialtt4rn3 Fl. s.
'skrymsle, skymundan'.
Anm. 1. En övergång av i till y föreligger i t. ex. criyvy 4 öM.
sup. 'givit': fyry (<- *fir1t 4) M. sup. 'farit': vyry
*virit4 ) M. sup.
'varit': lyra Lappheden, Ä. (däremot una Nyåkern, Ä.)8 adj. 'girig'
(se Nor. e4esch.3 § 145, a)8.
Den ljudlagsenliga formen har M.-målet i ic.020 v. 'göra mjuk
i lederna'.
Jfr gkanta öV.
8) Fsv. *vripu-, till ett subst. *vriPa. f. 'ngt som vrider sig, går i
krokar'.
.4) Se § 4, anm. 2.
5) M. har formen cherta adj. 'idog, flitig, arbetsam', men även i
förklenande betydelse: 'girig, närig'. e återgår helt säkert i denna form
på äldre ay
fsv. fno. a i dift. ja. Formen motsvarar ljudlagsenligt
ett fsv. *giarugher (se § 4, b). Jfr även Älvd. 40trug 'idog, flitig,
arbetsam' ock Hess.
och g.- s. 97. Någon övergång av fsv. fno. i
till e i ställning före r
u (1. i) känner jag ej från västerdalmålen,
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Anm. 2. På grund av nybildning, analog. utjämningar (ock inflytande
utifrån) ha västerdalmålen mot regeln e eller ce i en hel del former'.
Ex.: betyck MÄN. s. 'betsel, munstycke på betsel(?)' 2; gnetta3 M. s.
'liten smula' (jfr gnet s. n. 'liten smula'); vidare adj. som beko- öV.
'beckig', -tu MJ-Fl. (jfr Nk V. s.); dratu T. 'dretig, smutsig' (jfr
dratet-n v. 'smutsa ned'); gnetta Fl. "gnetig, som har gnetter; småaktig' (jfr gnet s. 'gnet, lusägg; liten smula?'); knegui N. adj.
lglut) M.
'knegig, knogig' (jfr kncpgo v. 'knega, knoga'); ledt
adj. 'ledig' (se Hess. och tr" s. 100 f.); smetu Lris. adj. 'smetig',
-0 Å., -ta J-Fl., smetm M. (jfr smet LÄ-Fl. s., smet M. s.);
stretta M. adj. 'mödosam, arbetsam' (jfr strceto v. streta). Jfr om
dessa adjektivformer § 11, anm. 1.

Fsv. fno. o ock u.
§ 8. Fsv. fno. o ock u behandlas här i ett sammanhang,
enär dessa vokaler i V., så vitt jag av mitt material kunnat
dömma, sammanfallit. Växlingar mellan öppnare ock slutnare
vokaler förekomma visserligen, men dessa växlingar synas icke
vara betingade av huruvida resp. vokal återgår på fsv. fno. o
eller på fsv. fno. u.
I området M-N. förefinnes en dylik växling mellan en öppnare vokal 8 ock en slutnare vokal e, vilket tecken återger ett
ljud, som ligger mellan 8 ock e ock har något olika ljudvärde
på olika håll. I ÖM. torde vokalen 8 endast förekomma i dillock en dylik övergång är här föga sannolik. Jfr däremot M. chirlbtalc
(enl. Bannbers) 'girigbuk, girig person', vilket ord dock torde vara ungt
inom målet; vidare pgpl propr. ett kattnamn (jfr loss. och j? s. 102
ock Torp s. 490).
Liksom iherta M. kan också för formens skull 2,truc (Lappheden
*giarÄ. ---> wre Nyåkern Ä.) Ä-Fl. härledas ur ett tidigare *giEer(se § 4, c).
6) Före fsv. fno. 1 + kons. i har y (+- fsv. fno. i) utvecklats
vidare till o i eökt M. pret. ock sup. 'ville, velat' (jfr fno. viljat ock
M. far, fökt v. 'följa', bort yM., bön öM. pret. ock sup. 'började, -at').
Även veN öV. sup. 'velat' är att härleda icke ur fsv. villt, utan ur fno.
viljat, antingen direkt eller event. ur ett ur fno. viljat utvecklat *vyljat.
Jfr målets tekla s. 'tilja', debr v. 'dölja' (fno. dylja), ben sup.
'börjat' (fno. byrjat) ock § 15.
Jfr Hem.
och jr" t. ex. under ripu (a. a. s. 103), snidig
(a. a. e. 104), spitu (a. a. s. 105).
loss. I och J/' s. 96.
Jfr nyn. plita f. (Torp. s. 173).
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ning framför r, men, så vitt jag vet, icke i ställning framför
kak. 1. Däremot har yM. 8 framför såväl r som kak. 1, o i
övriga fall'. I Ä. synes 8 liksom i yM. förekomma endast i
ställning framför r ock kak. 12, i J. dessutom åtminstone på
vissa håll i slutljudande ställning, t. ex. i be s. 'bud'.
Även N. har en liknande växling mellan öppnare vokal (e,
av Jonsson tecknad e) ock mera sluten vokal (o), ehuru här
förhållandet synes vara mera invecklat. Ex. (enl. Jonssons
gek adj. 'gul', lege v.
uppt.): be s. 'bud', f024 v. "fola,
'låga', /Qt s. 'lott, del', /evo v. 'lova', ftQ v. 'nåda, nita', sket@
v. 'skotta', spor adj. 'spår', SQV pret. 'sov' — däremot (med o):
dress s. 'dråse', fkete s. 'flotte' (men brete s. 'bråte'), foh s.
'fåle' (men feko v. "fola, föla'), lege s. 'låge, låga' (men loge
v.), men s. 'mån' (men pet-mon 'med flit'!), rog s. 'råg' (men
fog s. 'tjog'). I alla hithörande former med i målet kort vokal -iförlängd konsonant, som jag antecknat ur Jonssons uppteckningar, återges den korta vokalen med 0, t. ex. i lek s. 'lock'
(men strek s. n. 'slag, (slå ett) slag'), koms 'komma' v. I egna
uppteckningar från N. (huvudsakligen från Överborg, men också
från en hel del andra byar inom socknen) har jag, då jag ansett
mig icke kunna med någon säkerhet särhålla de olika vokalljuden% genomgående använt 8 (i äldre uppteckningar) eller o
Målet i byarna östra ock Västra Fors (nordligaste M.) skiljer
sig i vissa fall från målet i andra delar av socknen ock ansluter sig
till öV. Från Östra Fors har jag antecknat dr0p s. 'dropp', 414 (0
nära 0) s. 'skott', bt.38 (0. nära 19) s. 'boss', brot s. '(sten)brott' (jfr
öV. s. 21 f.). I uppteckningar från Västra Fors har jag skrivit, att
0-vokalen i bret s. '(sten)brott', sket s. 'skott', drOp s. 'dropp' varit
mera ii-färgad än Malungsmålets vanliga 0-vokal.
Här är åtminstone på sina håll den slutnare vokalen i vissa
former så ö-färgad, att den tecknats 0. I Bannbers' typordslista från Ä.
(Nyåkern, Bom) förekommer gel adj. 'gul', tecknat med 0-vokal; övriga
hithörande former ha i typordslistan 8 eller 0 (8 framför r ock kak. 1).
I Levanders uppteckningar från Å. har jag funnit t. ex. lek s.
'lock' (Lappheden, Sälen, Rågsveden), teg s. 'tåg, rep' (Lappheden,
Sälen, Rågsveden), hogr (obs. 0 trots följ. k) s. 'hål' (Rågsveden). I
egna uppteckningar (huvudsakligen från Nyåkern) har jag tyckt mig
kunna genomgående skriva den slutnare vokalen med 0, ehuru 0-ljudet
här i regel förefallit mig mera ö-haltigt än 0-ljudet i t. ex. M.
2) Jfr (enl. Levanders uppt.) hg s. 'håg' (Q
4), lege s. 'låga'
(02 --> 4), 9'4 s. 'röjning (9.
4), r4ge s. 'råge' (rotvok. mellan ock
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(i yngre uppteckningar) för att återge såväl det öppnare som
det slutnare vokalljudet. Att någon, åtminstone mera konstant,
skillnad skulle förefinnas mellan rotvokalerna i t. ex. (enl.
Jonsson) fob.° s. 'fåle' ock fkko v. "fola, föla', förefaller föga
sannolikt.
I Fl. synes däremot ingen dylik växling mellan öppnare
ock slutnare vokal finnas i hithörande ord. I ord av typerna
bak, -a skriver Bannbers i sina uppteckningar från Fl. (Fl. med
undantag av Björbo ock Floda finnmark) den av fsv. o, u uppkomna vokalen genomgående med e (även när vokalen följes av
r ock kak. 1). I Anders Erikssons uppteckningar från Björbo
(Fl.), gjorda år 1897, skrives motsvarande vokal genomgående
med o, som med all säkerhet skall återge samma eller ungefär
samma ljud, som Bannbers återger med o.
Av vokalerna 8 ock e, som i V. även motsvara andra vokaler
än fsv. fno. 0, u, är o den ojämförligt vanligaste. Jag återger
i detta arbete källornas 8 ock o (inkl. o i Jonssons uppteckningar
från N. ock o i Anders Erikssons uppteckningar från Björbo, Fl.)
med 0.
Även i öV. motsvaras fsv. fno. o, u i ord av typen bak av
öppnare vokal (o) i vissa ställningar ock slutnare vokal (o) i
bop, fno. bob), lok'
andra. Ex.: Ltorg. bp s. 'bud' (fsv. bu p
adj.
'gul' (fsv. gul
gok
luk, fno. lok),
s. 'lock' (fsv. lok
fno.
bol), koj. s. 'kol'
hul
«
hol,
fno. gulr), huk s. 'hål' (fsv.
s.
'spår' (fsv. fno.
spy
kul, fno. kol), bor s. 'borr',
(fsv. kol
brot,
brut
s.
'brott'
(fsv.
spor), bos s. 'boss' (fsv. bos), brot
s.
'flott'
fht
fno.
skot),
fno. brot), sht s. 'skott' (fsv. skot skut,
(fsv. fat — fot, fno. fiot) 2 — däremot (med g.) rgg s. 'råg' (fsv.
rugher rogher, fno. rugr)3, hg s. 'håg' (fsv. hugher hogher,
fno. hugr), trgg s. 'tråg' (fsv. trogh, fno. trog, fdan. tru.gh)4, sgn
.5!), ter pres. 'tål' (g -÷p)
hsk s. 'hål' (g --> p), spar s. 'spår' (g
0. 8. v.; bps s. 'boss', bogs B. 'båge', ger adj. 'gul' o. s. v. Även

i omr. M-J. kan det på sina håll vara svårt att strängt särhålla 8
ock e.
Jfr även lok T. (enl. Lundh) — däremot ifjk Tnbr. (meddelarens fader norrman), Lhed.
loter, fno. hlutr).
Jfr även kt Lris. 'lott, del' (fsv. later
rgg Tnbr. (meddelarens fader norrman) — rog T. (enl. Lundh).
trgg Tnbr. (f. norrman) — trog T. (Lundh).

22

SJÖDAHL, KORT STAVELSE I VÄSTERDALM.

S. 'son' (fsv. son n, sun, fno. son
sun), i0v s. 'lov' (fsv. lof
lut, fno.
sov pret. 'sov' (fsv. sof). En liknande växling mellan öppnare ock slutnare vokal har konstaterats på flera
håll inom öV., ehuru fördelningen mellan former med o ock
former med o delvis är olika på olika håll. I ställning framför
kak. 1, r, s ock t återges vokalen med a i såväl Lundhs som
mina egna uppteckningar2. På förbindelsen fsv. fno. o, u + p
har jag endast ett exempel: drop (med TLris.)3 s. 'dropp',
ock detsamma är även förhållandet, när det gäller förbindelsen fsv.
fno. o, u + p (ö): bo TLhedLris. s. 'bud's. I ställning framför kons.
g, k, n ock v skrives vokalen med a i uppteckningar från vissa
byar, o i uppteckningar från andra. Det är sålunda tydligt, att
växlingen o — ø här reglerats av de efter vokalen följande
konsonanternas kvalitet.
Såväl när det gäller öV. a som o, finnas inom målet smärre
skiftningar i vokalernas kvalitet. Så har hos mina meddelare
a kunnat närma sig to3; å andra sidan har o kunnat närma sig
igv Tnbr. (f. norrman) — /0/2 T. (Lundh).
I Levanders uppteckningar har jag däremot funnit or Lta. s.
'gorr, inälvsinnehåll' (men gr Lhed., 0 med tf -± Lbi.), bus Lhed. s.
'boss', fkot Lhed. s. 'flott'. u eller 0 bruka i Levanders uppteckningar
förekomma i former, som i Lundhs ock mina egna uppteckningar ha 0.
Det kan kanske framhållas, att målet har dropa v. 'drypa,
droppa'. Ett drfjp, bildat till drilpa liksom ropr. slit till slita, är
tänkbart.
Däremot (enl. Levander) b9. Lhed. — Jfr trd T. v. 'tråda,
trampa' (se § 10, anm. 1).
Stundom har vokalen fsv. fno. o, u även övergått till 0. I
Levand ers uppteckningar från öV. återges vokalen med 0 i t. ex. kok
(to
g) Lbi. s. 'kol',
LrisTgu. — men även (enl. Levander) kok
Lta., där vokalen följes av k; gr (o -+ g) Lbi. B. 'gorr, inälvsinnehåll', 0 Lris. — men även (enl. Levander) gr Lhed.,
Lta., där
-vokalen följes av r; bo Lhed. s. 'bud'. Själv har jag i egna uppt. i
dylika starktoniga former genomgående skrivit den öppnare vokalen
med 0 (framför k ock r i Ok Lhed. adj. 'gul', bor Lhed. s. 'borr',
vidare i b0 Lhed. s. 'bud' o. s. v.) liksom även Lundh i uppt. från T. ock
Ltorg. Däremot har jag tecknat vokalen med 0 i den korta (ock trycksvaga) formen 0 LhedLris. konj. ock adv. 'ock'. Även Levander har 0
Lta. ock dom-d4 Lhed. 'de där'. Jfr dantict T. 'de där', men om
T. konj., prop. o, adv. 'om', 00922 T. pron. o. konj. 'som'; 8 i Lundhs
uppteckningar från T. ock Ltorg. torde beteckna samma ljud som 0 i
uppt. från M. ock återges i det följande med t).
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eller övergå i n'. Dessa skiftningar har jag icke ansett mig
kunna med någon säkerhet särhålla, varför jag tecknat vokalen
med antingen s eller o. Det öppnare ock det slutnare ljudet
ha dock alltid synts mig vara hos mina meddelare tydligt
åtskiljda.
Fsv. fno. o ock u motsvaras i ord av typen bak
av s eller ø öV., o (e, 8) 2 M-Fl. Ex.: bo öV. s. 'bud', ö M-Fl.
bop, fno. bob); glt öV. adj. 'gul', ö MNF1., göl
(fsv. bup
rjig T. s. 'råg', g
AJ. (fsv. gul « gol, fno. gulr); rg
rogher, fno. rugr); skot
LtorgLhed., o M-Fl. (fsv. rugher
sgv
öV. s. 'skott', ö M-Fl. ((sv. skot -.. skut, fno. skot); sov
T. pret. 'sov', g LtorgLhed., ö M-Fl. (fsv. sof); spy öV. s. 'spår',
ö M-Fl. (fsv. fno. spor). Flera ex. finnas i § 17, d.
Anm. 1. öV. har o i lot Ltorg. 'lott' (lott i lotteri'?), som mot
regeln (se § 17) har lång kons. ock är att betrakta som en från rspr.
inlånad form. Nt Lris. 'lott, der är däremot en ljudlagsenlig form.
Se vidare föregående sida not 5.
Anm. 2. Vokalen i gift('s. gigcl, ren riksspråksform) M. beror
naturligtvis på högsv. inflytande. Jfr däremot gula M. s. 'gudfader'.
Anm. 3. Vokalen i ok M-Fl. s. 'ok' återgår på i fsv. fno. tid
genom tidig uddljndsförlängning uppkommet ö (Nor. Gesch.3 § 163, b).
Angående kQg J. s. 'håg (i uttr. kom-hg 'komma i håg') ock mon
M. s. 'mån, båtnad, jälp' se följande §, anm. 3.
Anm. 4. Fsv. fno. o, u motsvaras av 0 i he öM. (däremot hög
yM.) 'håg', i uttr. kom-i-heg 'komma i håg' (jfr att öV. har 0 — Ltorg.
itkig). Formen rkiv ÖM. (däremot röv yM. s. f., jfr fno. rof s. n.)
s. f. 'bakdel, podes' bör helt säkert härledas ur fno. rauf s. f. 'hol,
riva, opning', i vilket fall vokalen är regelbunden. Jfr SV. reyv (fno.
rauf) s. f. 'bakdel på människa ock djur'.
Anm. 5. Aug. former med 6t i Å. so s. 20, not 2.

Fsv. fno. o ock u motsvaras i ord av typen
baka av a T-M., o (o, 8)8 nV. Ex.: bado M. v. 'båda, ge bud',
bödo J (fsv. bua, fno. boöa); bret öV. v. 'borra', -o M., böro
Ä-N, -8 Fl. (fsv. fno. bora); bremon M. s. m. propr. 'Brånan' 4;
clgiget öV. v. 'duga', -o M., dögo Ä-N., -v Fl. (fsv. dugha dogha
39)
Lhed. s. 'dån', sgn (g
Jfr enl. Levander: dip (g -->
skov
LbiLris.
s.
lov',
lgv
Tgu.
s.
'lock',
Tsö.,
kk
LrisLta s. 'son',
Lhed. s. 'stund'.
3) Jfr § 8.
Jfr föreg. §.
4) Namn på en gård; eg. best. sg. obl. form av fsv. bruni broni,
fno. bruni.
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fno. duga); deiragcigg T. s. 'dörrgång' (fsv. dura- •••• dors-, fno.
dura-), eldtrogrdponi M. s. 'dörrgrepan, dörrhandtag'; pratar T.
obest. pl. av fkub s. 'flotte' (fsv. floti fiuti, fno. finti); firato

M. s. flotte', fköto Ä-N., -ce2 Fl.; getirosöt M. s. 'gulsot'; höga J.
pte. lågad'; kama öV. v. 'komma', komo Ä-N., -v Fl. (fsv.
korna ••••• kuma, fno. koma ,•-• kuma); mano M. v. 'öka, tilltaga' (fno. muna); speinoråk 'spinnrock' (jfr fsv. fno. spuni s.
'spånad').
Anm. 1. Mot regeln har öV.
eller 0, M. 0 (ej a)
i former, som genom apokope blivit enstaviga ock i vilka därför
rotvokalen behandlats på samma sätt som i ord av typen bak (se
föreg. §). Ex.: bs-n T. v 'bossa ned, skräpa ned', firbt-n T. v.
'flotta ned, göra flottig', trh T. v. 'tråda', hk-sce M. v. 'håga sig,
komma ihåg sig, tänka sig för, finna sig; erinra sig'.
I nV. existerar i regel ingen motsättning mellan ord av typerna
bak ock baka beträffande rotvokalens kvalitet (jfr dock anm. 2 nedan),
varför givetvis inga hithörande former från nV. kunna uppvisas.
i former, där den oregelbundna vokalen införts från ord av
typen bak (se föreg. §), ock i inlånade eller utifrån påvärkade former.
Ex.: /tita M. s. m. 'lott, del, parti i t. ex. åker' (jfr fsv. luti, fno.
hind), som förmodligen har 0 från den enstaviga formen töt s. m.
med samma betydelse (jfr även lot s. 'lott i lotteri', /0ta v. 'lotta, dra
lott', varom se nedan). Sedan formen löta fått rotvokalen c, har
den också skaffat sig en mot denna rotvokal svarande ändelsevokal (a),
som levererats av gamla långstaviga former som stoba s. 'stubbe',
kkoba s. 'klubba', speta v. 'spotta' o. s. v.
semor (pl. somorcer)M. s. 'sommar' kan ha 0 från urspr. synkoperade formers. tbmodincer M. 'tumfinger, tumme' (fno. immaleftngr) torde
möjligen även kunna förstås så. Märk dock, att 0 i ord av typen baka
är regel i det angränsande nV. — I v. konto M. 'komma' kan 0 vara
infört från den apokoperade formen kom (se a ovan) i t. ex. kom-leit
'komma hit' ock från pres. ock imp. kum 4.
Formen är dock numera (enl. Bannbers) utdöd.
Angående Fl. -ca se § 1, anm. 3.
Jfr o i t. ex. Semkce M. pron. 'somliga'.
Att i M. fsv. fno. o, u i ord av typen baka övergått till a
även i ställning framför m, framgår av tramo v. 'hugga (av en stock
i st. f. att såga av den); arbeta, besvära sig mycket' (fsv. fno. *pråma
Druma, jfr triimo JN. v. 'hugga av stockar, hugga milved' ock
Torp s. 808 under Trom), dumt> v. 'glamma, stoja, bråka' (jfr fno.
glumr s.). Jfr även rim v. 'ljuda dovt, avlägset ock otydligt, genljuda svagt' (jfr fno. hljåman s.), 2,t2m0 v. 'ljumma, stråla värme' (fno.
ljöma), vilka former — i motsats till 2.,0ga v. 'ljuga' ock andra —
egendomligt nog i målet behandlats som gamla kortstaviga.
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kokar T., kökar M. s. 'kolare' (jfr kok T., kg" M. s., kaka T.,
kako M. v.) torde väl snarast vara nybildningar till resp. kok, kök s,
Jfr Mora kok 'kol', kåkar 'kolare', men kihko 'kola'.
hapos) v. 'hoppas', iota v. 'lotta, dra lott' (med
M. hopos
även oregelbunden ändelsevokal), sporcer s. 'sporrar' (med även oregelbunden kvantitet ock oregelbunden ändelsevokal, jfr sprgro v. 'spåra,
sporra') torde samtliga vara rena riksspråkslån inom målet. Detsamma
hapos), luta
är även förhållandet med de mot värben hopos
svarande substantiven hop 'hopp', lot 'lott (i lotteri)', vilka -mot regeln
(se § 17) ha lång konsonant
Anm. 2. I uddljud har nV. t (ej 0) ia va' AJ. (däremot öva
NFL) prep. 'ovan, ovanför'. Jfr även no Ä-N. s. m. 'äga, omsorg,
oro, iver, intresse', ag14.92 AJ. adj. 'obekymrad (för), tanklös', agces
Å. v. 'ägas, dra försorg om, ha bekymmer för' (ock gom AJ. adj.
'orolig, bekymrad'), i vilka former a-vokalen med hänsyn till både
väster- ock österdalmål synes böra härledas ur fsv. fno. o, u (ej ur
fsv. fno. a)3.
Anm. 3. Ur äldre au har man väl att förklara 0 i fkota yM.4,
-v Fl. v. 'flotta (timmer)', fkotar yM. s. 'flottare'5. Jfr att äldre
au, som i regel övergått till 0 M-F1., sporadiskt motsvaras av 0,
t. ex i bokv Fl. v. 'böka' (om svin som bökar i jorden, fno.
banka); sprota M. s. f. 'spröt, vanligen rönntelning, varmed metspön
skarvas i smaländan', -ce Å., -a J. s. m. 'bågen i ett armborst', -v Fl.
(jfr nyn. sprauta s. f. Torp s. 696); sprQta M. v. 'sätta på spröt'.
I ett par av mig antecknade ord av typen bak (se föreg. §) synes
också föreligga en sporadisk övergång av fsv. fno. o, u till 0, nämligen
i h0g6 J. 'håg' (i uttr. kom-h4g 'komma i håg), mon M. s. 'mån,
båtnad, jälp', adj. 'mån (om)' 7. Jfr Mora (Vinäs) sod s. 'sid, ärtsoppa',
spor s. 'spår' o. s. v (men mun adj. 'mån (om)', kmk s. 'lock'
o. s. v.)8.
Obs. -a. Ljndlagsenligt vore -0 (E- nasal. å.-ljud). Jfr t. ex.
dc_eo Ä. 'dädan', kedo J. s. 'nedan'.
Jfr dtgolim M.
8)

Jfr dock Geijer Tilljämning ock apokope s. 36 f.
ÖM. har fkgta. Motsvarar yM. tota äldre *flauta, kan detta
även vara förhållandet med öM. firkfta, i vilket fall formen med 0 vore
fullt regelbunden. öM. Nia kan dock även återgå på fno. fieyta. Jfr

fircelta öV. v.
Jfr Boöthius Orsam. § 75.
Jfr däremot hg LöM. (se föreg. §, anm. 4), hög yMÄNFL
mon ÖNT., mön nV. (se föreg. §) ock nyn. mun
Jfr mgn
(Torp s. 438).
I mon M. följes vokalen av nasal. Man kan därför även lägga
märke till att M. har 0 framför nasal i gamla långstaviga former som
t. ex. mona s. 'månad', stond öM. (men stund yM.) s. 'stund',
komp s. 'klump'.
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11. Fsv fno. o ock u motsvaras i ord av typerna
ffi M-F1.1 Ex.: brybn L. ptc. 'bruten',
briatti öM., bruebri, yM., brzuttz ÄFl. (fsv. brutin, fno. brotinn);
byn öV. sup. 'burit', brun MJ-Fl., -a Ä. (fsv. borit
burit,
fno. borit); fidh (jfr pl. far, se föreg. §) iiV. s. 'fåle' (fsv.
fno. fon); fyru L. s. 'fur(a)', furuc M-N. (fsv. foru, fno. furu);
kryp öV. sup. 'krupit', knap MJ-Fl., -a Ä. (fsv. krupit, fno.
kropit); kym (jfr pl. havar 2, se föres. §) öV. s. 'kåve, kammare' (fsv. kovi, fno. kofi); lify,a3 A. best. dat. sg. av lök s.
'lock' (fsv. loki-nu
luki-nu); skyru öV. s. 'skåra', skutruc
M-Fl. (fsv. skoru); surnuc JN. prou. 'samme, -a' (fsv. somu 4);
sym öV. sup. 'sovit', siym M-Fl. (fsv. sovit, fno. sofit); trigas;
Å. best. dat. sg. av trög s. 'tråg' (fsv. troghi-nu); tyku öV. adj.
'tålig' (fsv. polugher
pulu.gher).
§

baki, -u av y öV.,

Anm. 1. Oregelbundna former bero på nybildning, analogisk utjämning ock i enstaka fall inflytande utifrån.
Adj. på -ugher (-igher) äro, bom jag förut framhållit, levande
bildningar inom målen ock ha därför i regel samma rotvokal som de
ord, av vilka de äro avledda. Ex.: bOstik T. 'bossig', -U L., bösta
M-N. (jfr s. 4.9 öV., 0 M-Fl.); fhtu öV. 'flottig', fktitui M-J. (jfr
s. fot öV, 6 M-Fl.); htsik6t, -u T. 'hålig', höhit MJ., -6( Ä. (jfr s.
hg. L., 6 M-Fl.); Utta M., -6 Å. 'småväxt' (jfr s. köt M-JF1. 'någonting litet, t. ex. ett djur, som stannat i växten ock blivit litet');
twista M. 'mossig', nt5Sut Ä. (jfr s. meliso M., möso Ä. 'mossa');
snoru T. 'snorig', snarm MJ., -6k Å. (jfr snor T., 6 M-JF1.); töhu
MJ-F1., -61 Ä. 'tålig' (jfr v. töko Å-N., -12 Fl., tök M. pres., toid M.
pret., men inf. to) — däremot ttfiru öV. 'tålig', som här är den
ljudlagsenliga formen. Jfr § 1, anm. 2 ock § 7, anm. 2.
Till de ovan anförda adjektivformerna behöva icke höra röh öm.,
rotk yM. (men ruttti Å-Fl.) adj. 'rutten' (jfr dock s. röt M-JF1. s. n.
Jfr t. ex. Lindquist Ref. bibelsv. s. 62 11. ock där citerad litt.,
Beckman Outg. fsv. handskr. s. 34 tf.
Jfr även best. dat. sg. ketvam "kavam (fsv. kova-).
3)1 4/9a ock trisula (best. dat. sg. av trög 'tråg') följes rotvokalen av förmjukat äldre k, gh. I § 1, anm. 2 har uppvisats, att
äldre ä i ställning framför åtminstone förmjukat äldre gh undergått ett
slags 'palatalomljud', t. ex. i dc4an A. best. sg. av dqg s. 'dag'. Dock
synes man icke kunna antaga, att förmjukat äldre gh (eller k) i västerdalmålen invärkat likformigt på äldre 6, ä eller därav uppkomna ljud.
Jfr t. ex., att Å. hitya ock trina i best. (nom. ock ack.) sg. ha
formerna löbsce, tr6Ice.
4) Se om denna form Nor. Altschw. gr. § 510,s ock Beckman
Outg. fsv. handskr. s. 95.
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'odåga, lat person'). Formerna r8h, ro h kunna ha o även från urspr.
synkoperade former ock från v. röka 'ruttna'. Jfr roll öV. adj. 'rutten',
/ön MJFI. adj. 'luden', där även tt, n (<--- resp. tn, än) införts från de
synkoperade formerna.
dggsut (med a) JN. adj. 'dåsig' är en från rspr. överflyttad form.
Anm. 2. Vokalen o (g) i brytningsdift.. jo (ig) har utvecklats på
samma sätt som fsv. fno. o (u) i de fall, då progressivt i-omljud uteblivit
i diftongen. Ex.: '1.gidgl4 öV. räkn. 'tjugu', t§tygtu M., jtgut Ä-F1.;
tg T. s. 'tjog', igr3g M-Fl. (jfr § 9); ?,,e_iNsti L. v. 'prata', -o M.,
N., -v Fl., -or Ä. pres., -0 J. pres. (jfr föreg. §). Jfr vidare §§ 12-14.
Märk dock följande former, i vilka vokalen q (u-ornljutt a) utvecklats på annat sätt än fsv. fno. o (u): drg Lhed. s. f. 'timmerkälke' (fno. *cirgg) 2, sgtg TM. s. 'såg' (fno. sgg)3. Formen honk L.
'huvud' (men hucr2ur M-Fl.) har helt säkert o från urspr. synkoperade
former. Jfr .411z6vde T. '%illhuvud'. Jfr även Nor. Gesch.3 § 142, b.

(Fsv. fno. o ock) yfsv.

o i dift. lo.

o i dift. jo mot§ 12. (Fsv. fno. Is ock) yfsv.
svaras i ord av typen bak av ce eller a (a som kort)4 öV.,
0, 6, 65 M-Fl. Ex.: figik MJN. s. f. 'fjöl, sittbräde på avträde'
(fsv. fiol); myp?r öV. s. 'mjöl', g M-Fl.; smer öV. s. 'smör' (fsv.
smior? smor?); i"§cd• öV. s. 'köl, myr med kölform, högmosse',
Ä-F1.; igar,6 öV. s. f. 'tjära', fm. JF1., §, N. (fno. tjgr i
g M.,
(fsv. kiot? Mat?).
i§cet
öV. s. 'kött', Uot M., fot
tj2r-viar);
M.,
N.
(fsv.
01, fno.
cpb•
öV.
s.
'öl',
g
ÄJF1.,
n
Jfr även
*higlva, i vilken form v tidigt på analogisk väg avE- *Mola
lägnats. Bugge i Nor. Ordl. s. 78, not 2.
Se vFriesen i Nord. studier s. 277 f. ock Torp s. 73. — drgg
*drö3iö-.
MF1. s. f. 'drög, timmerkälke' återgår väl på fsv. drogh
Se Olsson App. subst. s. 168.
Se vFriesen i Nord, studier s. 278 IT.
öV:s korta ä-ljud är alltid a.
Aug. 0-19-0 se under ljudbet. i• inledningen.
M. har i§er s. f. Återgår denna form på ett tidigare *tiar Efsv. fno. *tiar, som den på grund av rotvokalens kvalitet synes göra
(jfr § 2, b), är det också tänkbart, att iär TLtorg., f',§cpr(?) Lhed.
återgå på samma form, ty i öV. motsvaras i ord av typen bak såväl
o i dift. lo)
äldre m (inkl. re E-- a i dift. ia) som äldre la (inkl. o
äldre 83 är dock icke uppav (e, a (a som kort). Någon kort vokal
visad från öV. i ord av typen bak (jfr § 2, a), ock även i i§ar skulle
vokalen ljudlagsenligt vara förlängd (jfr § 17).
Jfr däremot o i den trycksvaga formen -0?/' i ordet spOoir s.
''spisöl, dryck'.
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Anm. 0 har antecknats i smör M-Fl. s. 'smör' (fsv. smior?
mor?) ock jor Ä. s. 'tjära' (jfr Mr JF1., t.? N. ovan). Jfr stör
MÅ. komp. 'större', stora N. Jfr även, att öM. alltid, när vokalen
följes av r, har 0 (8), motsvarande 0, 8, 8, 0 (äldre 6,
i området
yM-F1.1 bsör Å. kan (fock ha o från v. /Oro 'tjära', varom se följ. §.

§ 13. Typen baka. Fsv. fno. sa saknas i ord av typen
baka, ock även när det gäller brytningsdiftongen fsv. jo, fno.
i2 är materialet relativt torftigt ock delvis motstridigt, varför
jag ansett lämpligast att här icke uppställa någon regel.
Från nV. har jag visserligen antecknat några former, i
vilka yfsv.
o i dift. jo) motsvaras av 39., o, nämligen
orv N. v. 'göra', .,0*.rv Fl.; jpgrce 2 Fl. s. 'tjäle'l; Miro JN. v.
'tjära', -v F1.3 Dock synes här i åtminstone nedan nämnda
former av typen baka progressivt i-omljud i dift. jo ljudlagsenligt ha uteblivit: /gro N. v. "hjåla, prata', -v Fl., -or Ä. pres.,
-o J. pres.4; jpöko Ä-N. s. 'tjäle' (jfr jpike Fl. ovan); »öm Ä.
'tjära' (jfr dock s. jor Ä., smör M-Fl. 'smör', varom se föreg. §,
anm.; jfr »gro, -v ovan). Detta är även förhållandet i M.,
vilket framgår av oh v. 'småprata', mggko v. 'mjöla (ned),
smula (sönder), prata otydligt (som om man hade mjöl i munnen)'.
Jfr även M. gtmo v. 'ljumma, stråla värme' (men lom adj.
'ljum'), eimo v. 'ljuda dovt, avlägset ock otydligt' (men lom s.
'svagt ljud'), vilka äro gamla långstaviga former (jfr fno. kiöma v.,
h1j6man s.), som i målet egendomligt nog behandlats som kortstaviga. Vokalen fsv. o (fno. 2) i dift. fsv. jo (fno. 12) har i dylika former utvecklats på samma sätt som fsv. fmk o, u (se § 10).
Även i öV. synes progressivt i-omljud i denna brytningsdiftong ljudlagsenligt ha uteblivit i ord av typen baka. Åtminstone
har jag därifrån antecknat formen ga'a L. v. 'prata' (jfr oh, -v
nV., obt) M. ock y?Zo3 Älvd.). Målets Jaro T. v. 'göra' (jfr v.
cikro M., ,cert) Ä., jr- J., tår() Älvd.6) motsvarar fsv. girera
giara (se § 3, a). Även ig'aro7 L. v. 'tjära' (jfr Ucero M.)
kan återgå på fsv. timra ock 2nlako L. v. 'mjöla' på fsv.
*rniala. Sannolikt är dock, att mpko motsvarats av ett
Jfr § 15, anm.
Angående Fl. -ce se § 1, anm. 3.
Jfr motsv. former i österdalmål, Nor. Ordl. s. 194.
Se Bugga i Nor. Ordl. s. 78, not 2.
Nor. Ordl. s. 78.
6) Se vidare Nor. Ordl. s. 72.
7 ) Angående i§ gro T. v. 'tjära' se § 3, anm. 2.
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tidigare *miola (jfr mutko M.), ock man får väl i så fall tänka
sig följande utveckling: *miola —> *miealal (med ea-vokal från
t. ex. s. myek, se föreg. §) mIciko, d. v. s. att även ett ur yfsv.
o uppkommet Le (w) tilljämnats till a i ord av typen baka (jfr
§ 3, a). Exemplet är ju icke absolut bevisande; dock synes mig
en dylik utveckling sannolik. Härav följer ock, att det ovan
anförda i§ccro L. v. 'tjära' blir tvetydigt 2.
§ 14. Typerna baku (-i). När det gäller fsv. fno. o i ord
av typerna baku, -i saknas säkra exempel. Någon övergång
av fsv. jo (fno. 12) till io synes icke häller ha inträtt i V. i
hithörande ord. De former, som numera innehålla på yfsv.
(+- o i dift. jo) återgående vokaler, synas samtliga bero på nybildning ock utjämning mellan olika paradigmformer, varför de
icke häller kunna tillerkännas någon beviskraft.
Till adjektivformer på -ugher (-igher), t. ex. mgeka T., -u
L. (jfr s. mypk) 'mjölig', mIggla MJ-Fl. (jfr s. mok) ock i§a920
T. (jfr s. igar) 'tjärig', Mina JF1. (jfr s. j,,sfyy JFI.), Jona Ä.
(jfr s. jpör), kan man givetvis icke taga någon som hälst hänsyn, då dylika adjektivformer i V. nästan genomgående ha
oregelbunden rotvokal ock samma rotvokal som de ord, av
vilka de äro avledda (jfr § 11, anm. 1).
Jag har i det föreg. (se § 11) sökt uppvisa, att i V. fsv. fno. o
givit y öV., zu M-Fl. i ord av typerna baki, -u. Härmed kan jämföras, att fsv. o (fno. 9) övergår 'bald nach 1300' (se Nor. Gesch.,
§ 142, b) till u, då u står i följande stavelse, t. ex. fsv. huvup
hovup, fno. h9fu5)3, samt att i östnord. (ock i (öst)norskan)
dift. jo (i9) blivit ju redan i samn. tid före g, k, 3 + u 2(und
wohl auch vor einem i der folgenden silbe)» 4, t. ex. fm,. tiughu5.
I V. skulle man gärna vänta, att o i dill. fsv. jo (fno. 19)
— liksom fsv. fno. o — genomgående övergått till u framför
u (ock i) i följande stavelse, så vida fsv. fno. o övergått till u
Jfr nt2A...n,e: T. v. 'mjöla ned'. Angående motsättningen myzko :
jfr §3, anm. 1.
Jfr s. i§ar 'tjära', varom se s. 27, not 6. Jfr vidare 00re, -v,
jon> nV. v. 'tjära' (se ovan) ock motsvarande former i österdalmäl
(Nor. Ordl. B. 194).
8) Jfr hyn* M-Fl. Angående hevu L. se § 11, anm. 2.
Nor. Gesch.3 § 28, c.
Jfr. ih/gt4 öV., i§iffigta M., j§tyguk Ä-Fl.
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i dylik ställning före inträdandet av progressivt i-omljud i dift.
jo. Från J. har jag antecknat formen pycliur s. 'tjäder', som
synes visa, att åtminstone där följande utveckling ägt rum:
.piopur (germ. *pedura) -± *piuDur jyydutri. Nu är det möjligen tänkbart, att Lsychur icke direkt återgår på *piuhur; ändelsevokalen u kan möjligen tänkas ha hindrat inträdandet av progressivt i-omljud genom att värka bevarande tilljämning på rotv0ka1en 2. I så fall finge målets ly förklaras ur synkoperade
former Os
"iu i •Nupr-, med ju från *piupur).
Även när det gäller övriga västerdalmål, har man väl skäl
förmoda, att i ord av typerna baku (-i) dift. jo blivit *iu före
överg. jo
io (jfr § 12) i resp. mål. De faktiska former, som
av mig antecknats, äro emellertid från N. ',sidan från Fl. Lsovrce
s. 'tjäder', där ø med all sannolikhet införts från synkoperade
former. Även i andra avseenden äro <bildar, Mivrce analogiskt
ombildade. — Från T-M. saknar jag likaledes beviskraftiga
exempel på förbindelsen jo ± u (i). Formerna Jr Ä., fiediur
M. s. 'tjäder' synas kunna härledas endast ur a-brutna former.
Däremot kunna hceur L., i§(kdar (pl. i.'slchlrar) T. s. 'tjäder'
härledas ur såväl a-brutna (jfr § 4, a) som u-brutna former; i
senare fallet får man dock sannolikt förklara e-vokalen ur
(Do i synkoperade former.

Fsv. fno. y3.
§ 15. Fsv. fno. y motsvaras i ord av typen bak av
e4 ÖV., 13,«, 19, & M -FL°. Ex.: bgr yM. pres. 'bör', bor N. (fsv.
Jfr målets lyr s. 'djur', lys s. 'ljus' o. s. v.
Dock har ändelsevokalen icke hindrat den sporadiska övergången
i --> y i ställning intill vissa kons., som föreligger i t. ex. ers Å.
(Lapph., men urta J.) adj. 'girig', ckyvy öM. sup. 'givit' (se § 7,
anm. 1).
Jag saknar av lätt insedda skäl exempel av typen baka.
e-ljudet är i öV som kort alltid a. Något ex. på kort vokal
(E- fsv. fno. y) i ord av typen bak har dock ej antecknats; i dylika
ord skall vokalen ljudlagsenligt förlängas (se § 17). Jfr emellertid
nalskar obest. pl. 'nycklar o. s. v.
b) Angående växlingen 0-i3 se under ljudbet. i inledningen.
6) Från J. saknar jag dock säkra hithörande exempel.
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byr); ack öV. s. 'göl', (4 M., ok N.1; fe öV. prep. o. konj. 'för;
ty', (42 ÖM. (fno. fyr); fkr L. prep. 'före'; Ickev L. s. 'klövjebörda', 19 M., (4 N., (4. Fl. (fno. klyf).
Anm. öM. har o (8) i ställning framför r : bör pres. 'bör' (men

fig prep. o. konj. 'för; ty', se ovan) 3. Huruvida även utanför öM. i
området M-Fl. någon övergång av fsv. fno. y till O (8, 0) ägt rum i
ställning framför r (eller ev. annan konsonant) kan jag, när det gäller
ord av typen bak, icke med bestämdhet avgöra på grund av mateterialets torftighet ock mångtydighet. Jfr dock för N. prep. 'för, (ta)
för (sig); före, framför', för M. (även yM.) ÅJF1. prep. 'före', fö
yM. (jfr fg öM., se ovan) prep. o. konj. 'för; ty', i vilka former o
kan, liksom e i fe öV., fr L. (se ovan), vara att härleda ur fsv. fno.
y, men också ur fsv. fno. o (se § 9) eller o (se § 12, anm., jfr fsv.
for, fyr, for).
g 16. Fsv. fno. y motsvaras i ord av typerna baki,

som kort)4 ÖV., y M-J 5F1., z N. Ex.: im öV.
-u av z,
prep. 'över', yvy MJ., -er Ä., -cer Fl., unr N.; mo° Ä. s. 'vassla',
-.y J., -ta F1.6; mxtg2.7 L. adv. 'mycket', myPy M., mylsy (-o Ä.)
AJF1., rnitp7 N.; n4h1 öV. s. 'nyckel', nysyl M., nybsyl (-el
Ä.) ÄJF1., ni/pil N.; yr, -an Ä. adj. 'Öppen', -en, -in Fl., Ttn Ns.
Anm. 1. Angående övergången av y till i i fsv. fLrir, ivir, ipin
o. s. v. se Nor. Altschw. gr. § 101, Gesch.3 § 153, a ock där citerad
litt. I öV. ock N. (liksom också i målet i byn Uppsälje i J., se not 5)
Hess. I och 'P"- s. 42.
Beträffande formen fo förtjänar det anmärkas, att fsv. jämte
även
har for (Nor. Altschw. gr. § 473).
fyr
Jfr att öM. även har sor adj. 'södra' o. s. v. liksom också
snör s. 'snöre', ititir (yM. ar) s. 'djur' o. s. v.
Målets i-ljud är alltid i som långt, som kort. Jfr § 7.
Åtminstone byn Uppsälje i J. har dock z liksom N.
Hit bör väl även snarast räknas mima N.; ock även 7/22824 öV.
kan höra hit, ehuru dessa former äro tvetydiga: vokalerna 2, 2, kunna
återgå på fsv. fno. i eller y (se Nor. Altisl. gr.3 § 74,5, b). Jfr de ovan
anförda formerna från ÅJF1., mgSO Ålvd., mPSuk Mora (Vinäs) o. s. v.;
däremot har M. M2,52[4, MiSlä s. 'vassla', mismor (även mP.smor på
något håll) s. 'mesost, eg. messmör', där åtminstone vokalen i med
full säkerhet återgår på fsv. fno. i.
Åven den labialisering av äldre i till y, som förekommer inom V.
(se § 7, anm. 1, jfr Nor. Gesch.3 § 145, a, a), gör, att vissa former
kunna vara tvetydiga.
Formen kan givetvis också återgå på fsv. fno. mikit. Jfr
m3jp8 Ålvd. (<-• fsv. fno. mikit).
Fsv.,ypin (yppin?). Jfr Hese. och jr" s. 110.
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är övergången av y till i däremot åtminstone i regel av relativt
sent datum. Här saknas helt ock hållet y-vokal. Äldre y (även SO
har här genomgående ersatts med 2, öV., i N., så vida vokalen vid
tiden för denna övergång kvarstod som y (jfr föreg. §). Ex.: öV.
dir adj. 'dyr', ni adj. ny', bita v. 'byta', Int sup. 'bytt' o. s. v.;
N. bitv v. 'byta', friSt? v. 'frysa', Igr (jfr 1,yr Fl.) s. 'djur' o.
(se vidare exempelsamlingen ovan).
Anm. 2. Angående formen bsyclutr J. s. 'tjäder' se §: 14.
Anm. 3. Den analogiskt ombildade formen lika T. (jfr hyvyl
MJ.,
F1.1) s. 'hyvel' har e (‹- äldre y) liksom pl. kvkar. Jfr
föreg. § ock /arena v. 'klövja' (fno. klyfja), smeria v. 'smörja' (fno.

smyrja) o. s. v.

Beträffande vokalismen i gammal kort stavelse i V. kan
här sammanfattande följande framhållas:
Vokalen i gammal kort stavelse har i V. i regel utvecklats olika i ord av olika typer: i enstaviga former (typen
bak) har utvecklingen i regel varit en annan än i två- ock
flerstaviga former (typerna baka, -i, -u), ock i de senare har
vokalen utvecklats på annat sätt i ställning framför ändelsevokalen fsv. fno. a (typen baka) än i ställning framför ändelsevokalerna fsv. fno. i, u (typerna baki, -u)2.
De rika möjligheter till utjämning mellan former av
olika typer, som här sålunda funnits, ha givetvis utnyttjats, ehuru
i olika utsträckning på olika håll. Inom ett ock samma paradigm skulle rotvokalerna ljudlagsenligt växla i former av olika
typer. Denna växling har bäst upprätthållits i öV. Ex.: inca
s. 'mage' (§ 1, b): nuitom best. sg. dat. "magam', ~or obest. pl.
(§ 1, a); vcpg s. 'väg' (§ 2, a) : vggor obest. pl. (§ 3, a); sgl s.
'sele' (§ 7): seMin best. sg. dat. "selam', skar obest. pl. (§ 6, a);
ftch s. 'fåle' (§ 11) : &Nir obest. pl. (§ 10). Även från Ä. ha
antecknats några dylika växelformer, t. ex. vqg s. 'väg' (§ 2, c) :
viom best. sg. dat. (§ 4, c); -lök s. 'lock' (§ 9) : Wypa, best. sg.
dat. (§ 11). I M. ock J-Fl. synes däremot dylik växling inom
Jfr pina Älvd.
I det följande skall jag uppvisa, att även kvantitetsutvecklingen
i gammal kort stavelse delvis varit en annan i enstaviga former än i
två- ock flerstaviga ock att i de senare ändelsevokalens kvalitet icke
allenast indirekt, genom den s. k. tilljämningen, utan även mera direkt
varit av betydelse för resultatet av stavelseförlängningarna.
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ett ock samma paradigm mellan olika rotvokaler i former av
här behandlade typer vara på olika sätt upphävd — jag bortser då från växlingen a : a, v, framkallad av ett omedelbart
efter rotvokalen följande, till
förmjukat (ock sedan event.
bortfallet) fsv. gh (varom se mom. 3 nedan). Även när det
gäller den följande undersökningen av kvantitetsutvecklingen i
gammal kort stavelse i V., kan det vara av vikt att här betona,
att i de fall, då inom t. ex. olika subst.-paradigm utjämning
mellan olika rotvokaler ägt rum, den rotvokal, som ljudlagsenligt tillkommer målens obest. sg., inträngt i övriga former
inom resp. paradigm. Endast i undantagsfall har utjämningen
gått eller kan antagas ha gått i motsatt riktning.
3. Även intill rotvokalen stående konsonanter ha i vissa
fall haft betydelse för vokalens kvalitativa utveckling. Särskilt
gäller detta konsonanterna r ock kak. 1. I ställning framför
(möjligen även i ställning efter) dessa konsonanter har vokalen
i vissa fall ock på vissa håll antagit ett öppnare uttal än i
annan ställning. Vokalen fsv. fno. a i ord av typerna bak, -a
motsvaras i regel av a. i V., men i ställning framför (ock möjligen även efter) r ock kak. 1 har den sporadiskt övergått till
fno. e i ord av typen bak motsvaras i ÖV. av ce,
a, v1; fsv.
dock i ställning framför r ock kak. 1 i några få ord av a2 ;
ä-vokalen är åtminstone på sina håll i ÖM. a i ställning framför r, ce i övriga ställningar (även framför kak. 1), i yM-J. a
framför såväl r som kak. 1, dock i olika utsträckning på olika
håll, ce i Övriga ställningar 3; o-vokalen är åtminstone på sina
håll i ÖM. 8 i ställning framför r, e i Övriga ställningar (även
framför kak. 1), i yM-J. 8 i regel framför såväl r som kak. 1,
o i regel i andra ställningar (jfr § 8); o. s. v.
Anm. Angående växlingen 0-0 i öV. i ord av typen bak, vilken
växling reglerats av de efter vokalen följande konsonanterna, hänvisar jag
till § 8; angående labialiseringen av äldre se till 0 (i Ngn, J. v.
'bära') ock av äldre i till y i ställning intill labiala konsonanter se §
3, anm. 3, resp. § 7, anm. 1.
Vidare förtjänar här framhållas den intressanta övergång av fsv.
fno. a till a, v i ställning framför förbind. äldre gh + i, i vilken
förbind. gh övergått till /, ock sedan event. bortfallit. Övergången fsv.
fno. a till a, v i dylik ställning har inträtt i åtminstone området T-N.
1)
3)

Jfr härom § 1, anm. 1.
2) Se § 2, anm. 2.
Jfr under ljudbeteckningen i inledningen.

3-220478. Sv. landm. Sjödahl.
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ock skapat växlingar sådana som t. ex. M. skg obest. ag. o. pl. 'slag',
s14gona best. pl. dat. — slenn best., sg. dat., shiye best. sg., -a

best. p1.1
Ang. äldre Ee i ställning framför 2, i området T-M. se § 4.

4. I öV. göres i de flästa fall en bestämd skillnad mellan
korta ock långa vokaler: under det att t. ex. a-ljudet tecknas a eller
a både som långt ock kort 2, tecknas ä-ljudet cc som långt, a
som kort (utom framför ) 3, e-ljudet e som långt, a som kott4,
i-ljudet i som långt, i som kort5.
Se härom vidare § 1, anm. 2.
Se t. ex. § 1.
Se t. ex. § 6, a.

3)

Se t. ex. § 4, a.
Se t. ex. § 7.

Kap. II. Kvantiteten i gammal kort
stavelse (typerna bak, -a, -1, -u).
Den gamla kortstavigheten kan sägas numera vara upphävd i V., ock detta icke allenast i enstaviga former, utan
också — i motsats till förhållandet i vissa österdalmål — i
två- ock flerstaviga'. Bortsett från former som drcek T-M. sup.
'dragit', /tala Ä., J-Fl. sup. 'ljugit', varom se § 18, anm. 1, a, har i
gamla korta tryckstarka stavelser antingen vokalen eller den
efter vokalen följande konsonanten förlängts, men enligt delvis
olika regler på olika håll.
I »Skiss öfver nysvensk kvantitetsutveckling» (SoS. I, s. 10 ff.)2
har Hesselman formulerat följande två 'ljudlagar':
Som senare sammansättningsled kan dock i enstaka fall ett ord
vara fullt kortstavigt, men i dylika fall har ordet som sammansättningsled svagt bitryck, ock sammansättningen i sin helhet akcentueras
åtminstone ofta precis som ett motsvarande osammansatt ord, t. ex.
vcötu M. s. 'vedbod', tivtiagut Ä. s. 'torkstuga', nstiagiu J. '*nystuga, den nyare delen av parstuga', bräkykut N. s. 'brödkaka'.
Denna kortstavighet behöver dock ej, åtminstone icke alltid, ha samband
med den gamla kortstavigheten. Jfr sådana former som t. ex. M.
nbschak s. 'näsduk', svist§ta s. 'svinstia', där senare sammansättningsleden har gammal lång vokal.
Men även icke sammansatta tvåstaviga (ej enstaviga) ord kunna
sporadiskt, åtminstone i öV. ock nV., i tryckstark ställning i
satssammanhanget (även före paus?) ha ett uttal, som närmast
påminner om kortstavighet, i nV. särskilt vad akcenten beträffar. I
Levanders uppteckningar har jag funnit t. ex. ikal N. s. 'kittar;
makt N. adj. 'mulet' (--> mCdrt); snärta N. 'snorig'; grin J. sup.
'grävt'; skinna J. s. 'skåra', i satssinh. sk4,rw; Idgvi Lta. s. 'kove';
Lta. sup. 'jäst'.
Utom till detta för frågan om kvantitetsutvecklingen i gammal
kort stavelse så ytterst värdefulla arbete hänvisar jag redan här även
till Hesa. i Nord, studier s. 375 if.
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Vid i språken inträdande kvantitetsändringar i
förbindelser av vokal ock följande konsonant ha de
vidare vokalerna större benägenhet att förlängas (resp.
bibehålla gammal längd) än de trängre.
Framför tonlösa konsonanter (i synnerhet explosivor) ha de korta vokalerna företräde, framför tonande
de långa.
Hesselman betraktar dessa satser såsom allmängiltiga, tils
han funnit en dialekt, där »antingen 1) trånga vokaler förlängts,
under det att vida bibehållit korthet eller 2) vokaler förlängts
framför tonlösa, men kvarstå som korta framför tonande konsonanter». Hesselman framhåller (a. a. s. 10 f.), att han i sin
uppsats helt ock hållet bortser från förbind. vokal + m.
I det följande torde jag kunna uppvisa, att även i V. »vidare» vokaler under i övrigt lika förhållanden ha större benägenhet att förlängas än »trängre» ock att även där — om jag i
likhet med Hesselman bortser från förbind. vokal + m1 — vokal
under i övrigt lika förhållanden har större benägenhet att förlängas framför tonande konsonant än framför tonlös (i synnerhet explosiva). Men det torde av det följande även framgå, att
icke enbart rotvokalens ock den efter rotvokalen följande konsonantens beskaffenhet varit bestämmande för resultatet av
stavelseförlängningarna i V.

Hesselman talar i a. a. om »vidare» (»vida») ock »trängre»
(»trånga») vokaler, men lämnar ingen direkt uppgift om vad
han avser med tärmerna »vidare» (»vid») ock »trängre» (»trång»).
Till »vida» vokaler räknar han dock vokaler av sådan kvalitet
som a, ä, till »trånga» åter vokaler av sådan kvalitet som t. ex.
i, y, u. Jag bibehåller här de av Hesselman använda tärmerna
»vidare», »trängre» ock använder dem kanske även i samma —
eller ungefär samma — betydelse som liesselman. Med vidare
ock trängre vokaler avser jag i första hand sådana vokaler, som i jämförelse med andra ha vidare, resp. trängre pass
mellan tunga ock gom, d. v. s. tärmerna avse i första hand
att ange samma motsättning, för vilken t. ex. Noreen (VSpr.
Jag bortser här även från förbind. vokal + kons. i CD.
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I, s. 389 if.) använder tärmerna »hög» ock blåg». Men tärmerna

torde också kunna ock kanske även böra fattas i en mera vid
betydelse (se härom nedan).
Hur kommer det sig då, att vidare vokaler (i ovan angivna
betydelse) ha större benägenhet att förlängas (resp. bibehålla
gammal längd) än trängre? På denna fråga ger E. Meyer ett,
som det synes mig, fullt tillfredsställande svar i sina uppsatser
»Englische lautdauer», ock »Zur vokaldauer im deutschen».2
Meyer framlägger där på experimentell väg ernådda resultat
rörande olika språkljuds tidsvarighet i en del engelska ock
tyska dialekter. Beträffande vokalernas tidsvarighet i sydengelska dialekter kommer han till bl. a. det resultatet, att vokalernas tidsvarighet är under i övrigt lika förhållanden beroende
av den för resp. vokal erforderliga tunghöjden: ju högre tungställningen är, desto kortare är vokalen. Till samma resultat
kommer Meyer också . vid undersökning av vokalernas tidsvarighet i nordtyska dialekter. Han uppvisar, att i de av honom
undersökta dialekterna »die daner des vokals abhängt von der
höhe der zungenstellung: am kiirzesten sind die höchsten vokale
i und u, länger ist e, am längsten o und a» (Nord. studier s.
354). Meyer fortsätter: »Das material, das ich ftir andere
deutsche mundarten besitze, weist darauf hin, dass diese erscheinung nicht nur auf den sprachbezirk beschränkt ist, dem ich
angehöre. — -- Ich babe dieselbe erscheinung schon ftir das
stidenglische nachgewiesen und weiss aus rneinen materialsamlungen, dass sie noch ftir eine reihe anderer sprachen gilt. Es
scheint sich hier also nicht um etwas zufälliges, nur ftir eine
mundart oder gar nur ftir ein individuum giltiges, sondern um
eine allgemeine, offenbar in der natur der laute begriindete erscheinung zu handeln. Physiologisch leicht erklärlich (vgl.
meine ausfithrungen dazu Engl. lautdauer s. 39 f.), wird sie vor
allem den sprachhistoriker nicht befremden. Aus der geschichte
so manchu sprachen wissen wir, das zu zeiten, da die quantität der vokale in stärkere bewegung geriet, die ho hen vokale
eine ausgesprochene neigung zur kiirzung bzw. beibehaltung der ursprtinglichen kiirze zeigten, die niedI Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i
Uppsala, VIII. 3.
I Nord. studier s. 347 if.
K-220478. Sv. landsm. Sj ö d ahl.
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rigeren vokale dagegen die entgegengesetze neigung
zur aufgabe der urspriinglichen ktirze», (Nord. studier s.
354 f.).
Meyer kommer här alltså till samma resultat som Hesselman, ehuru på en annan väg än denne: lägre (enl. H. vidare)
vokaler ha större benägenhet att förlängas än högre
(enl. H. trängre). Båda anse sina resultat vara av allmängiltig natur.
Varför lägre (vidare) vokaler under i övrigt lika förhållanden ha längre tidsvarighet (ock alltså även vid inträdande
kvantitetsändringar större benägenhet att »förlängas» resp. bibehålla gammal »längd») än högre (trängre), förklaras av Meyer så
(Engl. lautdauer s. 39): »Es ist klar, dass es mit einer grösseren
energieausgabe verbunden ist, vokale mit hoher zungenstellung
hervorzubringen als solche mit niedriger. In der längung der
vokale mit niedriger zungenstellung bzw. der kiirzung der
vokale mit hoher zungenstellung &iden wir demnach wold mit
recht das natiirliche bestreben erblicken, die energieausgabe
fiir die verschiedenen vokalqualitäten gleichzugestalten»2.
Enligt Meyer skulle alltså den yttersta orsaken till att
de vidare (lägre) vokalerna under i övrigt lika förhållanden
äro längre (ock följaktligen också vid inträdande kvantitetsändringar böra ha större förutsättningar att förlängas resp.
bibehålla gammal längd) än de trängre (högre), vara att söka i
en naturlig strävan efter att uttala vokaler av olika kvalitet med
samma energiförbrukning. Men energiförbrukningen vid producerandet av en vokal beror givetvis icke allenast på tungställningen, utan på samtliga vid vokalens producerande medvärkande talvärktygs funktion, liksom också talapparaten i sin
helhet invärkar på vokalens kvalitet, tidsvarighet ock större eller
mindre benägenhet att förlängas resp. bibehålla gammal längd,
även om vissa talvärktyg i ena eller andra fallet äro av större
eller mindre betydelse.
De av Hesselman tidigare ock av mig här använda tärmerna vidare (vid) ock trängre (trång) torde sålunda även
få en betydelse, som åtminstone i stort sett blir identisk med
Spärrningen av mig.
Se vidare Engl. lautdauer s. 39 f.
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den, som i regel tillkommer tärmerna öppnare (öppen) ock
slutnare (sluten)', varmed vokaler i så stor utsträckning
bruka bestämmas.

Å. Resultat av stavelsercirlängningarna.
1. Gammal kort sluten stavelse (typen bak).

§ 17. 1 gammal kort sluten stavelse (typen bak)
förlänges i V. vokalen. Ex.:
Stavelser innehållande fsv. fno. a (se § 1,a): bkg,
s. 'blad'; syo NFI. s. n. "evad, sankt ställe, myrsänka med rinnande vatten' (fno. sva5 'gliding, glat sted', Torp s. 748 ock
-Rz. s. 701); dag s. 'dag'; lag TMÄFI. s. 'lag, vätska, avkok av
ngt'; frak Fl. adj. 'duktig, snäll' (jfr fno. frekr, Torp s. 133
ock 134); rak adj. 'rak'; tak s. 'tak'; skak s. 'skal'; smal adj.
'smal'; kram M-Fl. adj. 'kram'; lam adj. 'lam'; ram s. 'ram (på
tavla)'; stam J. adj. 'stammande' (fno. statur); stram L-N. adj.
'stram'; tam L-Fl. adj. 'tam'; man s. 'man (på häst)'; van adj.
'van'; gap s. 'gap'; pap2 M-Fl. s. 'papp'; skap MÅN.3 s. n.
'hanliga könsdelar, hästens könsdelar' (fno. skap, i pl. med bet.
'avIelem'); skrap T-M. s. 'skräp' (Torp s. 614); bar pret. 'bar';
svar s. 'svar'; bas M-Fl. s. 'bas, stryk' (jfr fsv. basa v. 'smörja,
stryka'); gkas T-MJ-Fl. s. 'glas', q Ä.; gras T-M. s. 'gräs', q
Ä. (fno. gras); lcs T-M. pret. 'läste' (fno. las); fat s. 'fat'; fkat
adj. 'flat'; mat s. 'mat'; grav s. 'grav'; kav LMÄNFI. (fno.
kaf n.)4.

Stavelser innehållande fsv. te fno. e ock fsv.
te E- a i dift. la (se § 2): ske öVJ-Fl. s. 'städ', e Ä.; vcpg s.
'väg'; kr«k s. 'kräk'; U.45 M. s. 'käk', jolt .Ä-Fl.; njcpb• T. s.
'skäl, orsak', si'Sscek M., J7t AJ.; vak öV. adv. väl, (e. M-F1.;
Om begreppen öppen ock sluten vokal se Geijer i Nysv. studier
1921, s. 145 fE.
Formen förutsätter ett tidigare kortstavigt
Jfr skapa L. best. sg.
an-for-i-kb M. 'han for i kav, under vattenytan' (fno. hann
f6r i kaf).
Fav. *kiaker. Jfr däremot kgrdta M. s. 'käkråtta, näbbmus'
(fsv. "Inek-). Se § 2, anm. 1.
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gren J-Fl. s. 'gran' (fsv. gram); skrep Ä-N. s. 'skräp' ; ber
.
K. 'bär', e M.; sker L. s. '(klippor ock) skär', e MA., fcpr
J-F1.; gres J-Fl. s. 'gräs'; nces TNF1. s. 'näs', e M-J.; ncet
öVNF1. s. 'nät', e M-J.; nev öV. s. 'näsa', e M. (fao. nef); rev
öVnV. s. 'räv', e M.
c) Stavelser innehållande fsv. fno. i (se § 5)1: sme
s. 'smed'; sve MÄNF1. s. ii. "aved' 2; steg T-JF1. s. 'steg',
bek s. 'beck'; bkek LF1. s. n. Värn-)bläck', bkek- TM.8 ; bkek
T-M. s. '(skriv-)bläck'4 ; svek LAF1. s.
(fno. spik, jfr
Älvd. spik); strek T-MJF1. s. 'streck', ce AN.5; vek s. 'veck';
spel T-MF1. s. 'spel; musikinstrument', re Ä-N.; len T-M. adj.
'len, mjuk, mild', ce N.; len TMF1. s. 'len, töväder', ce
ten s. 'tenn'6 ; begrep LN. s. 'begrepp, förstånd' (jfr Älvd. blgrkp); grep L. s. n. :grepp, tag'; fes s. n. L-JF1. 'fes; någonting
värdelöst'; gkes L-Ä. s. n. 'glänta, ställe i skogen där träden
stå glest'; res TM-N. s. n. 'res, milvedsres, sats"; bet s. n.
'bett, skärpa på äggvärktyg, bett (på betsel)'; dret T. s. n.
'lort'; gnet MF1. s. f. 'gnet, lusägg', e N., gnet LM. s. n. 'liten
smula'; slet M. s. n. 'slit, slitning, nötning, mödosamt arbete';
smet LnV. s. 'smet, smuts', ce M.; spet JFI. s. 'spett', cp N.;
vet T-ÄNF1. s. 'vett'; drev s. 'drev, drev vid jakt, drev att

dikta med'; kkey M. s. n. 'pass, ställe där en bärgsklyfta kan
övergås' (jfr fno. klif 'brant backe'); rev M-Fl. s. '(mag)rev'.
1)

Beträffande de flästa här citerade ord jfr Hess. och t", s. 27 if.
'Småmygg, knott, envis person som oupphörligt ber om samma
sak, som aldrig ger sig (mäst om små barn)'.
Jfr Älvd. bZ2-k 'järnbläck', fno. blik 'glans'. Här citerade
former visa, att även dial. bleck, bläck i vissa fall kan återgå på ett
tidigare Mik, som kan vara en inhemsk form. Jfr däremot t. ex.
Torp s. 28, Hese. I och Jr" s. 38 f.
Jfi Alvd. bhk s. 'skrivbläck', Mora (Vinäs) bbiket v. 'bläcka (ned)'.
6) Från Ä. har jag antecknat strcek (med lång kons.) i bet. 'klädstreck, snöre att hänga kläder på'; samme meddelare, som hade strcek
(med lång kons.) i ovan angivna bet., hade stra,k (med lång vokal) i
bet. 'streck, som ritas med t. ex. en pänna'.
Däremot (med förlängd kons.) van. L. s. 'vän', ven M-Fl.
Den ljudlagsenliga formen vore här *ven, *vcen. Jfr Hese. och
8. 51 f.: »Formen vänn är sannolikt överallt lån från högsv. (skriftspråket). Ett kulturord! Jfr S. o. S. VI, s. 66 f. I Vgl. heter det
nu endast vett., men på Hofs tid ännu ven (wen): jfr /en E- lin».
1 uttr. ta-res M. 'ta sats (vid hopp etc.)'.
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Stavelser innehållande fsv. fno o eller u (se§ 9):
bo öV. s. 'bud', ö M-Fl.; nö nV. s. n. 'nåd, nit som uppkommer
genom att spetsen av söm I. spik vikes' (jfr fno. hnoasaumr);
ö M-Fl.; bok
rog, öV. s. 'råg', ö M-Fl.; trog, g öV. s.
J-Fl.
s. n.2; gok
strök
JN. s. n.1; lok, d öV. s. 'lock', ö M-Fl.;
öV. adj. 'gul', ö M-Fl.; kok öV. s. 'kol', ö M-Fl.; tröm J-Fl.
s. n.3; don, öV. s. n. 'dån, dunder', ö M-JF1.; man, g öV. s.
'mån, jälp, båtnad', Q (§ 10, antn. 3) M., ö Ä-F1.; drgp4 öV. s.
'(tak-)dropp', 0 M-Fl.; gköp nV. s. '(snö-)glopp'; bor L. s.
'borr', ö MÄNF1.; gr öV. s. 'gorr, tarminnehåll', ö M-Fl.; snor
öV. s. 'snor, flytning från nässlemhinnan', ö M-JF1. (jfr Nor.,
Sv. etym. s. 67); bos öV. s. 'boss', ö M-Fl.; dos L. s. n. khalm)*dos, boss, sänghalm', ö M-J.; gös Ä. s. n. 'lukt, dunst' (Torp
s. 176); broyt L. s. 'brott (ben-, sten- etc.)', ö M-Fl.; fkot öV. s.
'flott', ö M-Fl.; köt M-JFI. s. n. 'någonting litet, förkrympt' (jfr
f'sy. kotkarl); rot L. s. n. 'krake, odåga etc.', ö M-JF1. (jfr
rspr. rutten); skot öV. s. 'skott', ö M-Fl.; /ov, 9 öV. s. 'lov', ö
M-Fl.; röv yMÄN. s. f. 'bakdel, podex' (jfr fno. rof s. n. 'klovning, opning', rauf s. f. 'hel, riva, opning').
o
Stavelser innehållande fsv. (fno.) o, yfsv.
i dift. lo (se § 12) ock fsv. fno. y (se § 15): .5120 öV. s. f.
'göl', g. M., lok N.; inwk öV. s. 'mjöl', g M-Fl.; cek öV. s. 'öl',
ÄJFI., g — M., o N.; bgr yM. pres. 'bör', ö öM., o N.; for L.
prep. 'före' (fno. fyr); smcer öV. s. 'smör', ö M-Fl.; jr JFI.
s. f. 'tjära', a N. (jfr fno. tiQr i tj2r -viär); t:§cft öV. s. 'kött';
kkey L. s. f. 'klöv, klövjebörda', M., p N., g Fl.
Av ovanstående exempelsamling synes framgå, att i V.
vokalen i gammal kort sluten stavelse (typen bak) ljudlagsenligt förlängts oberoende av vokalens eller den efter vokalen
följande konsonantens beskaffenhet 3. Även fsv. fno. slutna vokaler i ställning framför tonlösa konsonanter ha här förlängts.
'Någonting stort ock oformligt, (sten-)block, person som
arbetar våldsamt, med stor kraft'. Jfr WIR) v. 'arbeta hårt ock med
synnerlig fart'.
'Slag', i bet. '(få ett) slag (med käpp 1. annat tillhygge)', 'prat,
sladder'. Jfr no. dial. strök (Torp s. 728).
'Ett av en stock avhugget (på sina håll även avsågat) stycke'.
Jfr om denna form s. 22, not 3.
Jfr att detta även är förhållandet i bl. a. övre österdalmålet.
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På förbind. fsv. fno. y + tonlös kons. saknar jag dock hithörande
exempel, ock detta är även fallet, när det gäller förbind. äldre
+ tonlös kons., om jag undantar ordet tt öV. s. 'kött', Utit
M., fot nV.i Formerna med förlängd kons. ("tkut, jpt) äro
givetvis att förstå antingen på samma sätt som be,k etc. (se
nedan) eller ev. som de i anm. 5 nedan upptagna formerna.
Även i stavelser innehållande fsv. fno. i, o, u förekommer nämligen mot regeln förlängd tonlös kons. (åtm. explosiva). Så ha antecknats t. ex. bg. Rommarheden (M.) s.
'beck', bels (även bek) Ä.; bkels2 Ä. s. 'järnbläck'; spek M 3J. s.
'späck'; strek (även strek) MJ.4 s. 'streck'; vek (även vek) J. s.
'veck'; begrep (även -grep) L. s. 'begrepp', begrep MÄFI.;
cp L. s. 'skepp', step M., fez) ÄNF1.5 ; bet. (även bet) A. s. 'bett';
spet. MÅ. s. 'spett'; vet- (även vet) Ä. s. 'vett'; lok (även lök) Ä. s.
'lock'; bryt Å. s. 'brott'6; /ot L-JFI. s. 'lott'; skot (även sköt)
Ä. s. 'skott'. Bortsett från jijap s. 'skepp', bagrei) (jämte -grep)
L. s. 'begrepp', lot Ltorg. s. 'lott (i lotteri?)', vilka utan vidare
kunna anses som rena riksspråkslån, äro dylika oregelbundna
former antecknade endast från M. ock nV. Tonlös expl. förekommer här oftare som lång i stavelse innehållande fsv. fno. i
än i stavelse innehållande fsv. fno. o eller ii, ock de oregelbundna
Jfr (med förlängd vokal) övre österdalmålets tsg, Jet o. s. v.
(se Nor. Ordl. s. 110 f.).
Formen torde få räknas hit. Jfr bkek ovan ock s. 40, not 3.
spels, best. form Speikce M. (enl. Bannbers ords.). Jfr spek ovan.
Jfr även s. 40, not 5.
Någon form med förlängd vokal har icke antecknats ock torde
väl knappast kunna uppletas i V. (jfr dock slskp Älvd.); ordet torde
här snarast vara att anse som rent lånord (från rspr.).
Så enl. typordslistan. Har bror (med för!. kons.) betyd. 'brott,
crimen'? I så fall vore ordet att betrakta som rent lånord (från rspr.).
Jfr dock även målets lok 'lock', Skut 'skott'. — Själv har jag från Å.
antecknat -bröt (som senare sammansättningsled) i bet. '(ben)brott,
(sten)brott, ställe där sten brytes.
/ut (med förlängd kons.) förekommer framför allt i bet. 'lott
(vid lottkastning)', i vilken betydelse ordet snarast är att betrakta som
rent lånord (från rspr.). Dessutom förekommer tut
åtminstone
på sina håll — även i bet. 'del, stycke, andel'. Så t. ex. har Fl. lot
i bet. 'lott (vid lottkastning); lott, andel; de två bröststyckena på
skinnliv ock skinntröjor'. Jfr däremot iet Lris. 'del, andel', rpglåt M.
'ryggstycke i en väst'.
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formernas antal skulle — åtminstone när det gäller sådana,
som innehålla fsv. f no. i — med lätthet ytterligare kunna ökas,
särskilt om man toge hänsyn till yngre personers uttal.
Att dylika oregelbundna former i enstaka fall kunna bero
på utjämning mellan olika paradigmformer, torde väl icke kunna
absolut förnekas, ty i V. förlänges i öppen stavelse, i större
ock mindre utsträckning på olika håll, tonlös konsonant, vilket
i det följande skall uppvisas. Dock ha i V. böjningsformer av
hithörande ord åtminstone i regel icke invärkat på grund formens kvantitet, men väl har en utjämning i motsatt riktning ägt rum.
Snarare är det tänkbart, att i en del fall former med förlängd kons. äro lösgjorda ur sammansättningar. Användes
ett ord som första sammansättningsled, kan vokalen förkortas
eller bibehålla gammal korthet' ock den efter vokalen följande konsonanten förlängas, när första sammansättningsleden
slutar ock den andra börjar på kons., t. ex. i nbsettuk M.
s. 'näsduk' (jfr nes s. 'näs'); bårfåt M. s. 'barfota', bOrfåta Ä.,
bårftit J. (men bor M-J. adj. 'bar'); Wkc'el M. s. 'bläckkärl
(men bNkpktit s. 'bläckplåt'); vbtlIsIs Fl. adj. 'vettlös' (men vet
s. 'vett'). Även kan i enstaka fall konsonantförlängningen
tänkas ha inträtt, när ordet använts som senare sammansättningsled'. Så skulle t. ex. gkop M. s. 'starkt snöfall' kunna ha
förlängd konsonant på grund därav, att ordet lösgjorts ur sammansättningen syinhip s. 'snöglopp'. Jfr att ett ord som senare
sammansättningsled lian ha förlängd kons. även i det fall, att
ordet som icke-sammansättningsled har förlängd vokal, t. ex.
beMt MF1. s. 'ovett', fiikkva Fl. s. 'folkvett' (men vet s. 'vett').
En dylik motsättning som den i (ftark)vU : vet, där associationen
mellan sammansättningsled ock simplex väl ännu får anses fullt
levande, torde dock endast i sällsynta undantagsfall kunna uppletas ock behöver ej, åtminstone icke alltid, vara av ljudlagsenlig
natur. I regel är sammansättningsledens kvantitet likartad med
den, som tillkommer ordet som icke-sammansättningsled.
I stort sett bero ovan anförda ock liknande oregelbundna
former på inflytande utifrån (från rspr.). Detta framgår bl. a.
av fördelningen mellan former med förlängd vokal ock sådana
1)

Jfr Nor. Gesch.3 § 185, d.
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med förlängd kons.: det är framför allt hos yngre personer de
senare påträffas. Dessa intränglingar hota redan på sina håll
att uttränga de genuina formerna, detta framför allt när det
gäller sådana, som innehålla fsv. fno. i + tonlös expl. När
det äter gäller former innehållande fsv. fno. o, u, har inflytandet utifrån (från rspr.) tydligen svårare att göra sig
gällande. Detta torde väl bero därpå, att ljudlikheten mellan
t. ex. rspr. skott (med å-ljud) ock V. sköt (sk«) är mindre än
mellan t. ex. rspr. beck ock V. bek.
öV., som ju också har ett mera avskilt läge, synes i detta
fall så gott som fullständigt ha undgått såväl riksspråkligt som
dialektalt inflytande.
Angående oregelbundna former se vidare anm. 1-5 nedan.
Anm. 1. Huruvida ovan formulerade regel, att i gammal kort
sluten stavelse (typen bak) voluten i V. förlänges, alltid gäller för
förbind. vokal + m, torde möjligen kunna anses osäkert. På förbind.
fsv. fno. i + m har jag endast ett exempel, nämligen /am L. s. 'lem',
lem M-N., kem F1.1, som har förlängd kons.2 När det gäller
andra hithörande former med förlängd kons., kan denna med lätthet
förklaras bero på termernas ofta trycksvaga ställning (t. ex. i 86tM T.
pron. o. konj. 'som', SOM M.-F1., jfr anm. 2 nedan) eller på analogiska inflytanden (t. ex. i kam TM. pret. 'korn', kafp ANF1., jfr
.anin. 3 nedan), ock även när det gäller den förlängda konsonanten i
lagt, lem vore flera specialförklaringar tänkbara.
Innehåller stavelsen fsv. fno. a + in, är det dock tydligt, att vokalen
i tryckstark ställning ljudlagsenligt förlängts 3. Ordet tröm J-Fl. s. n.
''tre,m'4 torde visa, att så även varit förhållande åtminstone i nV., när
stavelsen innehåller fsv. fno. o, u
Vokalförlängningen i dessa
former jämte kvantitetsutvecklingen i sin helhet i V. i ord av typen
bak ock en jämförelse med förhållandet i övre österdalmål 5 göra det
mindre sannolikt, att förbind. vokal + IM i ord av typen bak vid tiden
för kvantitetsförändringarnas genomförande skulle ha intagit någon sorts
särställning. Däremot har i gammal kort öppen stavelse (ord av typerna
baka, -i, -u) kons. in (liksom även tonlösa kons.) i stor utsträckning
förlängts i V., ock även en tendens att utbyta förbind. gammal lång
1) Detta ord uppvisar oregelbundna former även i österdalmål. Jfr
t. ex. Zgn Älvd. ock s. 15, not. 6.
1. ) På förbind. fsv. m fno. e ock fsv. fno. y, fa + ra antingen
saknar jag exempel eller ock äro de osäkra.
Se inom. a ovan.
Se mom. d ovan.
Jfr Älvd. gm s. n. 'ngt som glimmar' (grimo v.), Orsa sipm
s. n. 'norrsken' (Nor. Ordl. s. 159).
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vokal + m mot förbind. kort vokal + förlängt m har här, som det
synes i mycket sen tid, gjort sig gällande, i större ock mindre utsträckning på olika håll (se härom § 24).
Anm. 2. Vid uppflyttning från trycksvag till tryckstark ställning har konsonanten förlängts' i t. ex. 0 M. konj. 'att', vt N. (fno.
at)2, sem T. prom o. konj. 'som', som M-FI. 3
tce ÅJF1.
Däremot har målet förlängd vokal i te öVM. prep.
(fno. til) 4, ska T. pres. 'skall', ska M., she J., sky N. (fno. skal),
där f. ö. slutkonsonanten i trycksvag ställning fallit.
Anm. 3. På analogisk väg har lång kons. införts i några hithörande former. Detta är förhållandet i t. ex. sat uV. pret. 'satt' (fno.
sat)5, som kan ha lång kons. från bl. a. infinitiv- ock presensformerna 6.
Men även 3:e klassen starka värb ha åtminstone medvärkat vid uppkomsten av formen sat7 . Jfr Sttv 'sitta', sa, mitts NFI. ock sprity
'spritta', sprat, sprutt Fl., synt? 'spinna', spar, spont NFL o. s.
Även formerna kam TM. pret. 'kom', kant A NF1.16 bero helt eller delvis
på anslutning till pret.-formerna av 3:e klassims starka värb.
Anm. 4. Av för mig dunkel anledning har t:§ar TLtorg. s.
'tjära' (jfs s. 27 not• 6) lång kons.
Anm. 5. I kvak11 T. adj. 'kvick', kmk M-J.; skro& M-Fl. s.
'skrock'; i§ok T-M. adj. 'tjock'," »ok ÅNF1.12 har konsonanten tidigt
förlängts i ställning framför kons. U.13 Otänkbart vore ju inte häller,
att kons.-förlängning i 'kött' (t.§0t. M. pot Å-Fl., jfr s. 42, däremot
ikscet öV.) på sina håll vore att förstå på samma sätt."
Nor. Gesch.3 § 185, f.
Jfr om dessa former även § 1, anm. 1.
Jfr anm. 1 ovan.
Jfr den tryckstarka formen i Wich/ M. s. 'tillfälle', ti.e.kfcble,14.
öV. har den ljudlagsenliga formen sat (jämte sett T.). Ang.
sett TM. se § 1, anm. 4.
•Se Nor. Altschw. gr. § 296,1 ock 4 ock VSpr. IV, s. 35.
Jfr Hus. I och Si s. 79.
Jfr stuart sup. 'stulit', briatt sup. 'brutit', skutt) sup. 'skutie
(med tu enl. § 11).
3) 'Aven värbet fsv. skina (skön, skinit) har i nV. helt eller
delvis ombildats efter 3:e klassens starka värb: (fln pres.) skan pret.,
skont sup. Å.; skav (även fgn) pret., skont J.; (hmv inf.) skan
(med lång vokal), skont N.; My, skatt, skont Fl.
Jfr anm. 1 ovan.
Fsv. fno. i motsvaras i öV. ljudlagsenligt av a i ställning
framför geminatan fsv. fno. kk.
Några former av dessa ord med förlängd vokal ha icke antecknats från V.
Nor. Gesch.3 § 79 ock Altschw. gr. § 240.
Jfr Larsen Den solsrske dialekt s. 49.
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Angående de gamla långstav. formerna kran T. (obs. a, ej g)
adj. 'kram', 'som motsvarar fno. krammr (jfr got. qrammipa, Torp
s. 315), ock Mak öV. adj. 'slak' (Falk-Torp s. 1054) jfr § 1, anm. 5.

Il. Gammal kort öppen stavelse (typerna baka, -1, -u).

1. Vokal + annan tonande kons. än m.1
§ 18. I gammal kort öppen stavelse innehållande
vo kal + annan tonande kons. än m (äldre ö, gh, 1, n, r
ock v) är i regel vokalen förlängd.2 Ex.:
a) Stavelser innehållande fsv. fno. a:3 lao V. v. 'ta
in säden i ladan', -o ÄN., -92 Fl., lado MJ. (fno. Maka); lau
öV. s. 'lada', -ut Ä., lyut NFI., ladut MJ.; spao ÄN. s. 'spade',
-2 Fl.; skat öV. 'skade, skada'; statt öV. adj. 'stadig', -a Ä.,
stvut NF1., stadut M.; titt.thc'q T. s. 'ängshö' (jfr fno. ta5a s. f.);
cigo M. s. o. v. 'aga', ag- J. v., ago Ä. pret. ptc,; drau öV. s. 'kälke
(att dra)', dragut öM. (jfr fno. dr9gur s. pl.); flau L. s. 'flaga,
flisa', fkagut M., -t3 Å., fh2gut N.; gnao öV. v. 'gnaga; gnat
öVM. sup. 'gnagit'; kkgo MN. v. 'klaga'; lago MA. v. 'laga',
-n Fl.; .2,lau L. s. 'slaga', slagut M., Mag Ä., -o (best. sg.) J.,
-zu M., -o Ä., v?fla Fl., -ut(n) N.;
31Vgut NF1.; alru öV. s.
glo L. v. 'gala', -o MÄN.; gaktn T-M. adj. 'galen', ggh, Ä.
adv. 'galet, på tok', gvIrt NFI.; ngtj-o T. v. 'mala', -o M-N., -v
Fl., mal.o (§ 1, anm. 1) L.; sval-u öV. s. 'svala', -ut MJ., -a
,s9A21i'za NF1.; ano öV. v. 'ana'; ,ggnu T. s. 'gäle', -on (best. pl.)
L., -ut M.; kant L. s. 'hane (på gevär)', hano M-N.,
Fl.;
kam T. s. 'skål, träskål'4 ; lant öV. s. "lana, förstuga', iano M.;
tanu L. s. 'tana, redskap att sträcka ut rävskinn på', -ut M.
(jfr fno. p9n s. f. ock Torp s. 770); tranu L. s. 'trana', -ut
M-J., trnnut NF1.; vant öV. s. 'vana', vano M-N., -ce Fl.; faro
öV. v. 'fara', -o M-N., -n Fl.; fart öV. s. m. 'fara', -ta (s. f.)
MA.; haror M-Fl. obest. pl . 'harar'; maru öV. s. 'mara, ett
andeväsen, elak människa, säck att bära på ryggen', -ut M.,
Ä., -or (best. pl.) J., ninrut NF1.; skart öV. s. 'skare', skaro
MÄN., -on (best. sg.) J.; avu öV. adj. 'avig, avog', -ut MJ.,
1)

Angående vokal + ra se § 24.
2) Jfr dock s. 49 ff.
Se § 1,a ock b.
Torp s. 257; Hess. Västn. stud. 1, s. 25, not 3.
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vm NFI.; grgvo öV. v. 'gräva', -o M-N.; grav} T-M. sup.
'grävt', -a Ä.; kavo T. v 'fäkta med armarna vid simning' (jfr fno.
kafa); navor öV. s. 'navare, borr', - or M-N., -nr Fl.; st4vo öV.
v. 'stava', -o M-J., -v Fl.
Stavelser innehållande fsv. EC fno. e ock fsv.
.4- a i dift. la': t.cado MJ. adv. 'hädan', t_cpo ÄN.; mao T. konj.
'medan' (fno. me8an); dra Ä. sup. 'dragit', 4 NF1., dn- J. (fno.
dregit); lago öV. v. ''jäga, jaga' (i bet. 'ivrigt mana på, driva
på', i öV. även i bet. 'jaga, gå på jakt'), Ic.e.go M.2; lcpga L. s.
'liggande, sätt att ligga, tid man ligger, husrum man lånar över
en natt', lggzu MF1. (fao. lega); Via Ä. sup. 'slagit', -b NF1.
(fno. slagit); alns J. sup. 'slagits, varit i slagsmål'; vag° öV.
vTgo M-N., -v Fl.; jtjoko öV. v. 'stjäla', sikh M.,
v.
fTko A-N., -tt Fl.; bro öV. v. 'bära', /nem MA., bro (§ 3,
anm. 3) J., b-ero N., -v Fl.; kgral öV. s. n. 'kärl (av trä)";
snceru L. s. 'snara', snerut M.. sninu ÄN., -o (best. sg.) J. (fsv.
snara Da. MEL., jfr snår° Älvd. s. f.); War° öV. v. 'skära',
siker° M., fkro ÄN., -n Fl.; Menu M. s. 'skära', fina ÄNF1.,
-ur (obest. pl.) J.; vc§ro M-N. v. 'vara' (fno. vera); vcer T. sup.
'varit', vyry (§ 4, anm. 2) M. (fno: verit); (ml T. s. 'äril', era
M.; chckval T., (akc.?) L. s. 'djävel, -al', cUctvt/ M., t.stvt/
J., ,k.epvcel A. =ml NF1.;. krceva L. s. 'kräva (på fågel)', -ta
Fl., krevtu M., knyta ÅN., -o (best. sg.) J.; ncem öV. s.
-o MÄN., -cc Fl., -on (best. sg.) J.; 3,lavo L. v. 'dregla',
ske.vo M., .2/evo AJ. (fno. sla(a); vavo öV. v, 'väva', }mem M-N.,
-72 Fl.; vcev} T. sup. 'vävt', vem M., vv Ä-Fl.
Stavelser innehållande fsv. fno. i 4: gnea L. v. 'gnida
sig oupphörligt mot ngt', gnc_edo M., gnedo J. (fao. gni6a); u T.
s. 'eda, bakvatten', -ut, -a Ä., «lut MJ.; /tu öV. adj. 'ledig till
arbete, ha tid (att göra ngt', ofta med bibet. 'böra göra ngt'),
-a Ä., -ta NF1., Hut MJ. (fno. li5ugr); 2,lle (pl. Mar) öV. s.
sloclo M., 1/To ÄN., -ce Fl. (fsv. slip., resp. slespi?);
vrtn L. ptc. 'vriden', -et Fl., -tn Ä., vrid}rt M.; &pg.() M., (pres.)
Ä. v. 'dega (ned sig), smeta ned sig med deg, vara långsam';
knega öV. 'knega, knoga, streta, arbeta hårt, gå tungt ock med
sviktande knän', -o (pres.) J., -v Fl., knTgo MÄN. (jfr Älvd.
1)
3)

Se §§ 3 ock 4.
Fao. kerald, fsv. kffiralde.

2) Iless. Västn. stud. 1, s. 23 f.
4) Se §§ 6 ock 7.
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knlgo v. 'knega, knoga'); stega öV. v. 'stega', (upp, ut o. s. v.),
-o J., shoge MN.; she (pl. stegar) öV. s. 'stege'; polar Ä. s.
'Pelare', -vrce Fl., pceler N., -öre J.; sir (pl. sar) öV. s. 'sele',
sceke M-N. (fno. sin, resp. seli?); spela öV. v. 'spela', -v Fl.,
spcple Ä-N.; spgru L. s. 'spjäla', spikukerg T. 'spjälkorg, korg
gjord av spjälor' (fno. spila); lena T. v. 'lena, töa', lceno MN.
'göra mjuk i lederna" (fno. lina); snu öV. s. 'sena',
MÅ.;
ditru öV. adj. 'som är tidigt uppe ock i arbete, idog, flitig: (fsv.
girugher); pgra M. prop. 'Piril', ett kattnamn 2 ; dna« L-A. ptc.
'driven'; levet öV. v. 'leva', kevo M-N., -v Fl.; ron T-MNFl. sup.
'rivit', -a Ä., riv- J.; mu T. s. 'reva, rispa', -6 Ä., -ut NFl.
d) Stavelser innehållande fsv. fno. o eller u (§§ 10
ock 11): bp öV. sup. 'bjudit', 442,, bu M., ht. NFL; bade
M. v. 'båda, ge bud', bado J.; na ÄJN. v. 'nåda, nita', nav Fl.
(jfr fno. hnoäsaumr); rgdo M. s. 'rodnad, i synnerhet morgonock aftonrodnad' (jfr fno. roai); trade M. v. 'tråda, trampa',
trO AJ., hön Fl.; triktdut 1VIJ. s. 'vävstolstrampa', try_tut NF1.;
by (pl. be_tgar) öV. s. 'båge',.bage M., böge Ä-N., -ce Fl.; daga
öV. v.
-o M., dago Å-N., -v Fl.; tv öV. s. 'låge', lago
M., loge Å., -on (best. sg.)- N., -ce Fl.; laga L. v. 'låga, blossa
upp', -o M., loge N.; fkap öV. sup; 'flugit'; fkaagta M-N. s. 'fluga';
rap L. s. 'råge', rar M., rago A-N., -ca Fl.; fyh öV. s. 'fåle',
fetkar (obest. pl.) T., -e M., fako Ä-N., -ce Fl.; kala öV. v.
'kola', -o M., köko Ä-N.; synyku öV. s.
snmckut L-Fl.;
smaka L. v. 'smula (sönder)', -e M., smtikstadh sup.
'stulit', stmh MJ-Fl., -a Ä.; taka öV. v. 'tåla', -e M., Wo Ä-N.,
-v Fl., tyku öV. adj. 'tålig'; brant) M. s. 'brand, eld som
brinner starkt' (fsv. bruni
broni); dt3na öV. v. 'dåna, dundra',
-e M., dano Ä., (pres.) JN.; mano M. v. 'vara till fördel, båtnad,
hjälp, göra sitt till, förbättra saken, underlätta ngt, öka, tilltaga', mano Ä., (pres.) J., -v Fl. (jfr fno. muna); blyn öV.
sup. 'burit', bafflan MJF1., -a. Ä.; bara öV v. 'borra', -e M., baro
-v Fl.; fyru L. s. 'fura, fur', fruc N., -mr (obest. pl.)
M-J.; oro M. v. 'gorra, varas, öppna tarmarna ock ha ut tarminnehållet (ofta av våda) vid slakt', garv AJ., (pres.) N.; metro
M. v. 'brinna sakta ock trögt, glöda under askan, arbeta makÅtminstone i N. även i bet. 'lindra'.
Jfr Torp s. 490 ock Hese. 1 och gr s. 102.
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ligt ock långsamt men träget, värka lindrigt men utan avbrott';
skyrit öV. s. 'skåra', skutruc M-Fl.; skyr) öV. sup. 'skurit',
skutrz. MNF1., -a Ä., skir- J.; spi3ro ÄN. s. 'sporre', -or (obest.
pl.) Fl.; snara L. v. "snora, harskla ut snor', -o M., snört) ÄN.
(jfr Älvd. snDro v. 'ha snuva', no. dial. snör s.2); t.aras öV v.
'töras', -os M. (fsv. thoras); dvmn L. adj. 'duven', dininn
MJF1., -an Ä.; kkvvi öV. sup. 'kluvit', kkutvk MJ-Fl., -a Ä.;
kkymn L. ptc. 'kluven', lokumn MJN., -en ÄFI.; lalavut M-Fl.
s. 'kluven stock' (jfr fno. klofa); kvm (pl. kqvar) T. s. 'kove,
kammare', kavo M., kövon (best. sg.) J.; lava öV. v. 'lova', -o
M., /övo Ä-N., -n Fl.; syn öV. sup. 'sovit', stum M-Fl.; sva
öV. v. 'sova', -o M., sövo Å-N., -v Fl.
Stavelser innehållande yfsv.
o i dift.
?Is& ye4 Fl. s. 'tjäle'; orv N. v. 'göra', irv Fl.; bsfyro JN. v.
'tjära', -72 Fl.
Stavelser innehållande fsv. fno. y 5: im öV. prep.
'över', -2,r N., yvy MJ., -or Ä., -cer Fl. (fsv. yvir). Jfr hyvyl
yvy M. sup. 'givit', fyry M.
MJ. s. 'hyvel', -g Fl. Jfr även
sup. 'farit', vyry M. sup. 'varit', lyra Lappheden, Å. adj.
'girig'.6
Anm. 1. Av den föregående exempelsamlingen framgår, att även
i fråga om förbindelsen gammal kort vokal + gh som huvudregel gäller,
att vokalen förlängts. Emellertid finnas härifrån vissa undantag, som
här nedan behandlas.
a) Gammal kort vokal i ställning framför förbind. gh + i.
Konsonanten gh har i V. ljudlagsenligt i ställning framför fsv.
fno. i förmjukats ock kvarstår som 2, eller har bortfallit. Har i förbind. gh + i kons. gh bortfallit, uppträder en föregående vokal som
lång. Ex.: gnab T-M. sup. 'gnagit'; drga, Å. sup. 'dragit', -2. NF1.;
3,/ns J. sup. 'slagits, varit i slagsmål'; stte öV s. 'stege'; finp öV.
M. Se vidare exempelsamlingen ovan.
sup. 'flugit', f
Kvarstår åter kons. gh i förbind. gh + i som 2,, uppträder en föregående vokal ljudlagsenligt som kort. Ex.:
drcq T-M. sup.
gnak Rommarheden (öM.) sup. 'gnagit', gnala

c3-metro-o-v(etp 'det gnor ock värker'. Jfr no. dial. möra,
miira; Torp s. 432.
Torp s. 674, Nor. Sv. etym. s. 67.
Se § 13.
Om denna form jämför Levander Dalmålet I, s. 266.
Se § 16.
Jfr om dessa former § 7, anm. 1 ock § 4, anm. 2.
4-220478. Sv. landsm. Sj öd a hl.
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'dragit'; fcetzt L. adj. "fägen'1, fcepn m.; Plata Å. sup. 'flugit', .4
JF1.; /w/a Å. sup. 'ljugit', -4 J-Fl.; typ' Fl. s. "tygel' 2.
Åven böjningsformer av subst. med lång vokal ha i området yMt. ex. dåpum, -om Å., dc'qam
Fl. kort vokal, när vokalen följes av
yM. best. sg. dat. av dctg s. m. 'dag'; dråla Å. best. sg. dat. av drg
n. 'drag'; inka Å., trbpn yM. best. sg. dat. av trög s. ii. 'tråg';
vidare 1c4a yM., 14ar N., let/a Fl. best. pl. av lcig s. n. 'lag, sällskap'; kufen Fl. best. sg. av /ag s. m. 'lag, vätska'; valen J., -8,n
N. best. sg. av vceg s. m. 'väg'; röpn yMÅ., -cen JF1., -an N. best.
sg. av rög s. in. 'råg'; tråge yM., -a N. best. sg. av trög s. n.
'tråg' 3.
I annan ställning än framför z, rätta sig i regel substantivens böjningsformer kvantitativt efter obest. sg. Detta är i området T-öM. i
regel fallet, även när rotvokalen följes av /. Ex.: sleige, -a öM.,
-a T. best. sg., resp. pl. av 8/gg, Vag s. n. 'slag'; triipn öM.
best. dat. sg. av trög s. n. 'tråg'.
Åven i andra fall ha V. på grund av analogiska utjämningar lång
vokal i hithörande former. Supin- ock participformer på äldre -ghiäro ofta oregelbundna, särskilt vad konsonantismen beträffar. Så ha
ex. gny N. sup. 'vägt', stly Fl. sup. 'stigit', mg T. sup. 'nigit'
fått expl. g införd från andra former av resp. värb med ljudlagsenligt g4.
På samma sätt ha firtyp N. sup. 'flugit', sucy N. sup. 'sugit' fått g
JF1. 'flugit'; Släp Fl.
(jfr däremot itap N. 'ljugit'; friala
'sugit').5 I M:s st/ctiå sup.' 'stigit', gitclh sup. 'nigit', sjåt sup.
"sigit 6, ffriachz, (även firm) sup. 'flugit', 206N sup. 'ljugit', S'ifficlb
(även sutp) sup. 'sugit' har a helt säkert uppkommit av ett på analogisk väg infört eller event. bevarat g (gh), som genom en senare
förmjukning övergått till d. Enstaka former med lång, vokal + 2, äro
även antecknade, t. ex. sa Å. sup. 'sigit' (jfr dna Å. sup. 'dragit'
etc.), även de beroende på analogiska utjämningar.
Av det föregående framgår, att / utövar en stark förkortande invärken på en föregående vokal. På grund av sin egen natur kan / ej
förlängas. Ersättes / vid långsamt ock distinkt uttal med j, får
konsonanten längd.
Angående ordets betydelse i målet jfr s. 12, not 1.
Åven i de enstaka fall, då 2, icke återgår på äldre gh, är
en före / gående vokal kort, t. ex. i orden Ula Fl. adv. 'dädan',
hcela Fl. adv. 'hädan' (med /-inskott efter ä-bortfallet) ock bcek öV,
sup. 'bedit'.
Jfr även (med gammal lång vokal) t. ex. b6pn yM. best. sg.
av kg s. m. 'bog'; sk6z,cen Fl., -an N. best. sg. av skQg s. m.
'skog'.
Jfr däremot dm- NFL sup. 'dragit', stze öV. e. 'stege' o. s. v.
Jfr även motsättningen fkgap 'flugit', men firmg-ei 'flugit av,
flugit sin väg', som antecknats från J.
'Runnit sakta, sjunkit (ned), sipprat (fram)'.
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u.
b) Förbindelsen ugh- (n, ogh-)
n har i öV. konsonanten förlängts
I förbind. ngh- (n. ogh-)
i samtliga av mig antecknade former, nämligen i firtgga s. 'fluga',
st/nu s. 'stuga' (fsv. stnghn, med gh w b)1, i§tjg2t räkn. 'tjugu'.
M-N. har däremot förlängd vokal i firtagut s. 'fluga', Ntgut M.,
Mygla Å-N. räkn. 'tjugu', bug-tu s. 'ett slags bärinrättning, en båge i
en mes' 2, JN. (ock alt. Å.) dessutom i sttitguk s. 'stuga', under det
att M. (ock alt. Å.) i detta senare ord har — i likhet med öV. —
förlängd konsonant (stinta).
Fl. överensstämmer med M-N. genom vokalförlängning i b2ftgta s.
(se ovan) ock j§tagut räkn., men ansluter sig närmast till det angränsande nedre österdalmålet (se § 27) genom konsonantförlägning i
Prittgta s. ock skapa s.
Med konsonantförlängningen i de ovan anförda formerna kan jämföras konsonantförlängningen i huru° L. s. 'huvud', hunut M-F1. 4
Angående konsonantförlängningen i här upptagna former se §§ 27
ock 28.
c) Enligt Lundhs uppteckningar är konsonanten förlängd i lago
TLtorg. v. 'laga' ock i lånordet 2ago T. v. 'jaga' (däremot med förfsv. iaaga enl. § 3). Själv har jag iaktlängd vokal 2ago Ltorg.5
LhedTnbrTsäl.;
tagit endast lång vokal i dessa ord: /aga Lta.,
2c,,tget Lta., -0 Lhed. Emellertid äro mina egna undersökningar, när
det gäller området Ltorg.-T. ytterst ytliga, varför jag givetvis icke har
skäl att betvivla riktigheten av Lundhs uppgifter. Konsonantförlängningen i lago ock 2,ago kan dock icke vara på något sätt ljudlagsenlig.° Jfr även, att gh i förbind. agha ljudlagsenligt bortfallit i öV.
Ex.: kkao T. v. 'klaga', daor obest. pl. av dag s. 'dag' o. s. v.
Anm. 2. Konsonantförlängningen i de tryckstarka formerna bene
(även btErce) Ä. adv. 'bara', barn N., baro T.7 beror på ordets ofta
trycksvaga ställning (se Nor. Gesch.3 § 185, f.). Förlängd vokal ha
däremot bro L., bcpro M., bra J., byn Fl.
Se Nor. Altschw. gr. § 273,2 ock Hess. Stav.-förl. s. 45 ock där
cit. Ett. samt nedan § 27.
Användes, när man vill lägga stora bördor i mesen. Jfr Gagnef
Nagla s. 'höhållare av vidjor, som användes på vinterfärder (är ungefär
som ett par knytbara pärmar)'.
Angående rotvokalens kvalitet se § 11, anm. 2.
Jfr (med förlängd vokal) t. ex. htitvtakktb, (även hum-) M. s.
'huvudkläde, -duk'.
Enligt egna uppteckningar 2(1/go LhedTnbrTsäl. såväl i bet.
'jaga, mana på' som i bet. 'jaga, gå på jakt'. Ordet 2ago synes vara
det vanliga i öV. även i den senare betydelsen. M. har däremot ger
endast i den förra betydelsen.
Jfr (med förlängd vokal) öV. knega v. 'knega, knoga', Steget
v. 'stega (upp)', daga v. 'duga' o. s. v.
Angående formen bar° T. se § 3, anm. 2.
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Anm. 3. Supinformerna skotia (pret. skan) Ä.,
(pret. skan
JF1., skan N.) J-Fl. 'skinit' ha lång konsonant (ock e), enär värbet
helt eller delvis ombildats efter 3:e klassens starka värb (jfr s. 45,
not 9).
sprence Fl. s. 'spene' (fsv. spini?, fno. speni?) kan möjligen ha
fått förlängd konsonant från ställning som senare sammansättningsled.
Jfr N114~ T. 'farbrors 1. morbrors hustru', bblkOno M. 'moster eller
faster' med n (se Nor. Gesch.3 § 185, d).
Angående hvna, N. s. 'hanne' (men hano s. 'hane, hane på gevär')
se Hellquist s. 225. Mycel Å. s. 'hyvel"- har lång konsonant från
synk. former. Jfr Å. hovla v. 'hyvla', nav ra s. 'navle', yevicer, -ar
obest. pl. 'djävlar' (men sg.
vtel) o. s. v. baru T. adj. 'tjärig'
har lång konsonant i likhet med i§ar s. 'tjära', varav det är avlett.
Jfr § 23, anm. 3.
Anm. 4. Förlängd konsonant har slutligen antecknats i följande
ord med avledningsändelserna -ni, -al, -ur, -ar (-are): guk 2 (pl. -ar)
T. s. 'igel', tcenok M. s. n. 'trä som växt på konvexa sidan av en
krokig tall eller gran ock som därför är hårdare än vanligt', tanar T.
'tjärved (glider lätt å snö)'3, jpycliar J. s. 'tjäder' (se § 14), palar 4
Lris. 'pelare'. Angående konsonantförlängningen i dessa ord se § 30.
Även konsonantförlängningen i hanes (jämte anes) Å., as J. s.
'anis' 5 kan vara att förstå på samma sätt som konsonantförlängningen i
ovan anförda former, ehuru ordet i äldre tid haft huvudtryckig ultima.
Se härom vidare § 30.

2. Vokal + tonlös konsonant.
a) Nedre västerdalmålet.

§ 19. I öppen stavelse innehållande vokal + tonlös konsonant är i nV. vokalen förlängd, när stavelsen
följes (1. följts) av den vidare ändelsevokalen fsv. fno.
a (typen baka). Ex.:
a) Stavelser innehållande fsv fno. a (se § 1,a); bah,
Ä-N. v. 'baka', -n Fl.; brako Ä-N. v. 'braka', -n Fl.; hako A-N.
Jfr däremot med lång vokal hdval T. (akc.?) L. (Jfr § 16,
anm. 3), hpyyl M., hp_ml Fl.
Hör formen direkt hit?
Jfr no. dial. tinar, -al (jfr fno. Dinurr), Torp s. 786.
Jfr Älvd. p6Z4r s. rn. a) 'pelare (i kyrkan)', b) 'smal säng, smal
lår' o. d. (skämts.); däremot pgar Älvd. s. m. 'pelare (t. ex. under älvbron)', intar TM. (M. i bet. 'den upprättstående delen av muren, som
bär spiselkupan från ena sidan'), fno.
Förlängd vokal ha formerna oms T-M., hyn4.9 Fl. Jfr 4ros Älvd.
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s. 'hake', -el- Fl; khcko Ä. s. "klake, tjäle', -ce Fl.; krako Ä-N.
s. 'krake', -e Fl.; lalcon Ä. s. 'lakan', -an JF1.; smako Ä-N. v.
'smaka', -v Fl.; vako Ä-N. v. 'vaka', -v Fl.; ggpo Ä-N. v. 'gapa,
gäspa', -v Fl.; rapo N. v. 'rapa'; skapo Ä. pte. 'skapad', -v Fl.;
skrap" Ä-N. v. 'skrapa', -v Fl.; bast, Ä. v. 'basa, ge stryk', -v
Fl., bas- JN. (fsv. basa); hast, Ä-N. v. 'kliva, klättra'; maso
ÄN. v. 'uträtta ngt långsamt ock trögt' (Torp s. 413); rast) JN. v.
'rasa'; faton Ä-N. s. 'grytgrepe', -an Fl. (jfr fsv. fata v. 'fatta,
vipa'); hato N. v. 'hata', -v Fl.; mato Ä-N. v. 'mata'; nato
v. 'prata'; skatt, ÄN. s. 'skate,
A-N. s. 'nate', -ce Fl.; prato
.)
avhuggen trädtopp', -on (best. sg J., -e Fl.
fno. e ock fsv. ce <Stavelser innehållande fsv.
v.
'vräka',
-v Fl.; drcppo
Ä-N.
vrceko
a i dift. ja (se § 3, b):
/e.so Ä-N. v.
v.
'jäsa',
-v
Fl.;
Ä-N.
N. v. 'dräpa', -v Fl.; le.so
to
e
v.
o.
s.
'äta',
resp.
'mat',
_ N., -v Fl.;
'läsa', -v Fl.; Keto AJ.
met° N. v. 'mäta'.
Stavelser innehållande fsv. fno. i (se § 6, 0: beka
Ä. v. 'becka', -o J., -v Fl., bak- N.; stceko (även steko A.) Ä-N.
s. 'stege', stekce Fl.; strceko AJ: `streke, strömdrag', -on (best.
sg.) N., strekce F1..; strceko Ä-N. v. '*streka (om strömdrag),
strekv Fl.; strceko A. v. 'strecka, göra streck'; vek- N. v. 'vecka';
grep«, ÄFl. s. 'handtag' (jfr gr'ipan Mora [Vinäs] ock Hess. i och
s. 64)2 ; rcepo Ä-N.3 v. 'rapa', Fl. (jfr Älvd. lip°, Mora [Vinäs]
Apa); 21cepo Ä-N. v. 'släpa', 3,1epit Fl. (fsv. slipa; jfr Mora
[Vinäs] 214,pa); heto J-N. s. m. 'hetta', -ce Fl.; kketa Å-N. v.
'kleta, smeta'; smeta AJ. v. 'smeta', -v Fl., stnet- N.; stroto Ä. v.
'streta', streta J., -v Fl., stret- N.4
• Stavelser innehållande fsv. fno. 0, u (se § 10):
bh-ko Ä.-N. v. 'arbeta hårt ock med fart'5 ; döko J. v. 'arbeta
hårt ock med fart'6; ströko Ä-N. v. 'prata', -v F1.7 ; strök() A-N.
Angående -ce se § 1, anm. 3.
Från JN. har ordet antecknats som senare sammansättningsled
i ditrgrpan B. 'dörrhandtag'.
Enligt Jonsson rqpo N. (fsv. rapa).
Något exempel på förbind. fsv fno. isa har ej antecknats.
Jfr bkUtica Mora (Vinäs) 'springa tungt'.
Jfr dekv Gagnef 'springa ock stampa, så att det •ger ljud',
dticka Mora (Vinäs) 'springa tungt', duko Ålvd. v. 'bullra, fara häftigt
fram' (se Nor. Ordl. se 38 med not 2).
Jfr no. dial. ströka v. 'sva5rme, stoie', Torp s. 728.

54

SJÖDAHL, KORT STAVELSE I VÄSTERDALM.

s. 'stråke' (Nor. Sv. etym. s. 70); trökv Fl. v. 'trampa, stampa'
(Torp s. 807); dröpo Å-N. s. 'droppe', -cc Fl.; ghipo Ä-N. v.
'gloppa, snöa i stora flingor', -v Fl. (Torp s. 166 ock Nor. Sv.
etym. s. 31); bös- nV. v. 'bossa (ned)'; drös° Ä-N. s. 'dråse',
-ce Fl.; osv Fl. v. 'dunsta' (om stark lukt eller värme)1; knöso
J. v. "knåsa, knaka, braka', -or (pres.) Ä., -v Fl.; krama Fl. v.
'krossa'; iöso AJ. v. 'lossa'; möso Å-N. s. 'mossa, torvströ', -ce
Fl.; pbso Ä-N. s. 'påse', -w Fl.; bröt() Ä-N.2 s. 'bråte', -ce Fl.;
brötos JN. v. 'brottas', -ces Fl.; fröto Ä-N. s. 'flotte', -ce Fl.; höto
Ä-N. v. 'tala backigt (stamma), icke läsa flytande innantill';
köto Ä-N. v. 'kåta, tälja', -v Fl.; pöto Ä-N. v. 'påta, peta', -v
Fl. (Torp s. 497); röto Ä. v. 'rota, böka i jorden' (om t. ex.
svin)4; sköt() N. v. 'skotta'; stöto N. v. 'tala hackigt (stamma),
icke läsa flytande innantill', •72 FI.5.
Anm. Målet har mot regeln lång kons. i en del hithörande ord.
Detta är fallet i följande av mig antecknade former:
1. fatos J. v. 'fattas' (<--- äldre filtas)6; bkelpa Å. v. 'bläcka,
göra bläckor (i träd)', -v Fl., N*4- J.7; heta Å. s. 'hetta' ; pcepor
ÅJ. s. 'peppar', -nr Fl., papor N.; brotces Ä. v. 'brottas'; hopoi J.
v. 'hoppas', -ces ÅF1.,
(pres.) N.9; korr nV. s. 'koppar' ; iota
J. v. 'lotta, dra lott', -v Fl.
Dessa former, av vilka bkelsa Ä. v., heta Ä. s., Mal° J. v. även
mot regeln ha ändelsevokalen a, ej 0, kunna samtliga ha lång kons.
på grund av riksspråkligt (ock dialektalt) inflytande eller, i en del fall,
på grund av inflytande från sidoformer med även i fsv. fno. tid lång
konsonant. När det gäller nV:s former för fsv. pipar ock kopar, förtjänar det dock här påpekas, att konsonantförlängning är mera utbredd

brötor.

Torp s. 176.
Enligt Jonsson använda äldre personer i N. ordet endast i pl.:

Nor. Sv. etym. s. 50.
Jfr lat. mo v. 'riva upp, gräva upp'.
b) Jfr no. dial. stöta, Torp s. 722.
Jfr t. ex. fbto sj Älvd., fkas Mora (Vinäs). — ÅFI. ha fatces,
som lika gärna kan motsvara en fsv. kortstavig som en fsv. långstavig
form. N. har fvtv.9 (jämte fvts), som måste kärledas ur en fsv. långstavig form. Jfr fsv. fatas, fattas (se Hellquist s. 131 f.).
Däremot med förlängd vokal bkekv N. v. ock s. 'göra bläckor
(i träd), resp. bläcka (i träd)'. Jfr bråk° Ålvd. v. ock s. med samma
betydelse. Se Torp s. 29 ock Hese. och y s. 62.
9) Däremot hetcer Å. pres. 'hettar'.
9 ) Jfr vad i § 10, anm. 1 anmärkts om hors M. v. ock hop M. s.
19) Jfr s. 42, not 7.
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i ord på avleduingsändelsen -ar (liksom också i de på -ar, -al, -.al) än
i ord, där rotstavelsen följes av t. ex. slutljudande vokal (se härom
§ 30). Givet är dock, att de dialektala formerna för fsv. pipar ock
kopar' varit särskilt utsatta för påvärkan utifrån (från rspr.).
2. VCetp ÅJ. v. 'veta', veto N., vev Fl.; moko Ä-N. v. 'mocka,
skotta', -12 2 Fl. Dessa ord ha även i en hel del andra dialekter mot
regeln i resp. dialekter lång konsonant. Konsonantförlängningen beror
i dylika fall i första hand på ordens ofta trycksvaga ställning (t. ex. i"
sammanställningarna veta-ziv, mocka-ned, -tipp etc.).

§20. I öppen stavelse innehållande vokal + tonlös konsonant är i nV. konsonanten — med vissa undantag — förlängd, när stavelsen följes (1. följts) av
de trängre ändelsevokalerna fsv. fno. i eller u (typerna
baki, -u). Ex.:
a) Stavelser innehållande fsv. fno. a (se §1, b): halszu
AJ. s. 'haka'; nalsza AJ. adj. 'naken'; valp* AJ. adj. 'vaken';
skalsuar J. s. 'skakel', skvbak N.; krvvzak Fl. s. 'skräp';. stapuck
J. s. 'stapel', skenar Fl.; masut J. s. 'masur'; Mut AJ. s.
'gata', Mut Fl.; skata Ä. s. 'skata', -ta J., skntitc F1.3.
Förlängd vokal har däremot antecknats i t. ex. Valeaddg
Ä. s. 'bakdag', bakut- J.; kvkm NFl. s. 'haka'; kaka Ä. s. 'kaka',
-ta J., kvkm NF1.4 ; nykut NFLa dj. 'naken'; skakut Ä. s. 'skäktträ';
skyklak (även shvisuck) N. s. 'skakel'; vqfpn (även vabsbn) Ä.
adj. 'vaken', vyjpn N., -en FL; skrua Ä. s. 'skrapa, hästskrapa',
-tu J., skr92pu4 NF1.5 ; stund- N. s. 'stapel'; basa A. s. 'brasa',
-tu J., km NF1.; frosta Ä. s. 'masur', mysut N.; nasut AJ. s.
'näsa'; gytut N. s. 'gata'; rvtut Fl. s. 'värktyg, varmed skävorna
frånskiljas vid linskäktningen'; skvtia N. s. 'skata'.
Av denna exempelsamling framgår, att även vokalen (a,
fsv. fno. a) i stor utsträckning är förlängd i hithörande
v
ord, något som ju var att vänta. Vokalförlängning har inträtt
i större utsträckning i Fl. än i AJ. I N. är vokalen t. o. m.
Fsv. har även en långstavig form: koppar, från mit. koppar
(Nor. VSpr. III, s. 316).
Så enligt Erikssons typordsl. (från Björbo). Bannbers (Holsåker) uppger däremot Makv (med förlängd vokal).
va- nV. 'vatten' (som första sammansättningsled) ‹- vatn
kons. Jfr Kallat. Värml. bärgsl. s. 76, not 5.
Jfr om detta ord § 29.
Angående detta ord jfr § 29.
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genomgående förlängd i av mig antecknade ord, om jag bortser från skytudr 1 (jämte skykud.) s. 'lös skakel (t. ex. på en
drög)'.
Det är helt säkert ingen tillfällighet, att i N. konsonantförlängning i hithörande ord just uppträder i sky/Lottar. Det
framgår av dialekterna, att ord med bl. a. avledningsändelserna
-ni, -ur i kvantitativt avseende icke alltid behandlats lika som
ord med t. ex. slutljudande ändelsevokal (fsv. haku, gatu o. s. v.).
I de förra är konsonantförlängning mera utbredd än i de senare
(se härom § 30). Bortser man alltså från ord på
(skalsu4'
J., skukudr jämte skykudr N.; krvpud• Fl. s. 'skräp'; stapudr J.,
stvpiuk Fl.) ock -ur (masia J. s. 'masur'), .saknar man från nV.
exempel på förlängning av kons. p ock s i gammal kort stavelse innehållande fsv. fno. a ock följd av trängre ändelsevokal. Att man helt saknar exempel på förlängning av kons. p
i dylika stavelser, bortsett från ord på
beror dock helt säkert
på materialets torftighet. Av vokalförlängningen i s. skrgpo,
-ut etc. (se ovan) kunna inga slutsatser dragas, i all synnerhet
som detta ord i en hel del dialekter visar sig vara både kvalitativt ock kvantitativt oregelbundet ock förmodligen såväl i
rspr. som i dialekterna är ett lånord (från mIty. schrape, se
Hellquist s. 746 ock nedan s. 67). Däremot är det ett från
mänga dialekter känt förhållande, att vokalen i ställning framför kons. s har större benägenhet att förlängas än i ställning
framför tonlösa explosivor (k, p, t). Jfr härom vidare § 29.
b) Stavelser innehållande fsv. e fno. e ock fsv.
a
i di ft. la (se § 4, c): Vrist« N.2 s. "blitsa, panna (på människa)',
-o (best. sg.) J.3; zsz, J. sup. 'jäst'; 1zs2 Ä. sup. 'läst'; da Ä. sup.
'ätit',
J-Fl. Angående kons.-förlängningen i ficetud-4 N. s.
'stöd föl' slädtaket' jfr om ord på ui under mom. a ovan.
Anm. 1. Lång vokal har — utom i bkisut (jämte Nrksza N.)
ÅN. s. "basa, panna (på människa)' — antecknats i några enstaka
former med kvalitativt oregelbunden rotvokal (jfr § 4, anm. 4): bbYesuk
'Lös skakel (t. ex. på drög)', plur. skykudrar. Jfr däremot
(med förlängd vokal) skakha s. rn. 'skakel i allmänhet', pl. skakar
(enl. Jonsson yngre ord).
Även lg•isia.
3) Ä. har V•isut.
4) Pl. ncetudrar. Angående rotvokalens kvalitet jfr § 4, anm. 4.
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Fl. s. "bläsa, bläs'; bkcpstu ÄJ. "bläsig, försedd med bläs'; nem
N. s. 'näsa'; 2.4ka2 Å. s. 'djävul', -tal J-F1.1.
c) Stavelser innehållande fsv. fno. i, o, u ock y (se

§§ 7, 11 ock 16): halsut s. 'lucka'; mytpy ÄJF1. adv. 'mycket',
mitp} N.; nyyyl ÄJF1. s. 'nyckel', ntyxl N.; strutya Å. sup.
'strukit', -x J., stnalcx2 NF1.; Inbar obest. pl. 'veckor'; druwa
Ä. sup. 'drupit', -x J-Fl.; krtapa, Ä. sup. 'krupit', -x J-F1.; naiva
-an Ä. adj. 'öppen', -en -}n Fl.,
Ä. sup. 'nupit', -x NF1.; ypz
ktsixn N.3; but..s.t44 s. 'svinläffer, kyffe'; fisa Ä. sup. 'fisit', -x J-F1.;
frutnt adj. 'frusen'; my,59 A. s. 'vassla', -y J., -ut Fl., 91124U6 N.;
We, Å. sup. 'bitit', -x NF1.; bructa Ä. sup. 'brutit', 4 NF1.; Nita
Ä. sup. 'flutit', -x J-F1.; gnu4ut 5 Ä. s. 'liten bit, litet stycke';
natt NF1. sup. av v. ryta; Vita Ä. sup. 'slitit', -b J-Fl.
Anm. 2. Lång vokal förekommer mot regeln i en del fall (jfr
även inom. a ock anm. 1 ovan).
Adjektivformer på -ugher (-igher) rätta sig kvantitativt (liksom även kvalitativt 6) efter de ord i målet, av vilka de äro avledda.
Ex.: bekta J-Fl. 'beckig' (jfr bek s.), fkötta Ä. 'flottig' (jfr fkiit s.),
bösta Å-N. 'bossig' (jfr Ms s.), masat Ä. 'mossig' (jfr niöso s. 'mossa').
Hithörande böjningsformer inom olika paradigm rätta sig kvantitativt efter grundformen.
Substantiven skrikta NFI. s. 'nötskrika, (N) snöskata'7, ghpla
NF1. s. 'spricka, ngt som glipar'8, soltptu JN. 'kvast, hopbuntade vidjor att ge stryk med'9, sktuttu J-Fl. s. "skuta'19 ha ändelsevokalen tu
i likhet med gamla kortstaviga svaga fem. subst.11, men — mot regeln
i dylika ord — lång vokal.
vklya, -x A. sup. 'vikit'. Jfr § 22, anm. 2, mom. 1.
1) Pl. tcp,klcer Ä., -or Fl., tgkkcer J. Jfr sprcekkv Fl. s.
"spräkla, fräkne', -or (obest. pl.) J.; spr(pkba JFI. adj. 'spräcklig'
(men sprcelOta N.).
Expl. k är på analogisk väg införd. Ljudlagsenligt vore D.
4) Torp s. 35 (under Bos).
5) Fsv. ypin, yppin (?).
5) Jfr gnisattu Mora (Vinäs). Se Torp s. 173.
8) Se t. ex. § 11, anm. 1.
Jfr no. dial. skrikn (se Torp s. 619, under skrikja f. 1); däremot Zovoskrcqka (<-• -skrika) Älvd. s. "lava-skrika, garrulus infaustus'
(Nor. Ordl. s. 110).
9) Jfr Svti9u L.
Jfr gkxvu L., gnpo Älvd.
»Tvåkload trägaffel, med vilken sädeskärvarna tagas av snesarna». Jfr skuttut M. s. 'stång att skjuta fram båt med'.
Jfr dock även katYria N. f. 'kula', BOM har gammal lång stamvokal. Detsamma gäller kanske också stukut N. f. 'sula'.
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Motsättningen i nV. mellan å ena sidan vokalförlängning i
ord som faton, -an s. 'grytgrepe'; lceso, -v v. 'läsa'; streko, -ce s.
'*streke, strömdrag'; rom -v v. '*repa, rapa'; heto,
s. 'hetta';
sköte v. 'skotta'; dröpo, -ce s. 'droppe' o. s. v.; å andra sidan konsonantförlängning i ord som Ulma s. "basa, panna (på människa)';
ita, -x sup. 'ätit'; vtkta s. 'vecka'; drucpa, -x sup. 'drupit' o. s. v.
torde tillräckligt kunna förklaras enligt regeln, att en vidare
vokal har större förutsättningar att förlängas än en trängre,
ock detta även när det gäller t. ex. motsättningen z (<-- äldre it)
fsv. fno. i), ty det är givetvis icke vokalernas kva-- e, ce
litet i fsv. fno. tid som är bestämmande för resultatet av stavelseförlängningarna, utan deras kvalitet vid tiden för stavelseförlängningarnas genomförande i de olika målen.
Om emellertid enbart rotvokalens ock den efter rotvokalen
följande konsonantens beskaffenhet här varit av avgörande betydelse för resultatet av stavelseförlängningarna, skulle man
snarast vänta, att av vokalerna målets a, v
fsv. fno. a) i
första hand förlängts, ty dessa vokaler äro, så vitt jag kan
förstå, målets vidaste, vare sig man då fattar tärmerna »vid—
trång» i bet. »låg—hög» eller i bet. »öppen—sluten» (se härom
s. 36 if). Så är dock ej förhållandet. Bortsett från N., där v
fsv. fno. a i ställning före ändelsevokalerna fsv. fno i, u) är
förlängd i likhet med a, ce, e ock o (<--- resp. fsv. fno. a, äldre tfie
ock fsv. fao. i, o ock u i ställning före ändelsevokalen fsv. fno.
a), äro i nV. vokalerna a, cv, e ock e förlängda i större utsträckning än vokalerna a, v. Den motsättning, som sålunda
här finnes, mellan å ena sidan förlängd vokal i t. ex. AJ.
hako s. 'hake', skate Ä. s. 'skate', Icao v. 'äta', strceko Ä. v.
'strecka, rita streck', heto J. s. 'hetta', fköto s. 'flotte' o. s. v.,
där rotstavelsen följes av vidare ändelsevokal (fsv. fno. a), ock å
andra sidan förlängd konsonant i t. ex. AJ. haha s. 'haka', nakta
adj. 'naken', gatuc s. 'gata', skatta s. 'skata', där rotstavelsen följes
av trängre ändelsevokal (fsv. fno. u), synes mig böra förstås så,
att ändelsevokalens kvalitet icke allenast indirekt (genom den
s. k. tilljämningen), utan även mera direkt, eller, som jag också
kommer att uttrycka mig, direkt haft betydelse för resultatet
av stavelseförlängningarna: vidare ändelsevokal gynnar förlängning av rotstavelsens vokal, trängre ändelsevokal
gynnar förlängning av den efter rotvokalen följande
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konsonanten. I § 29 skall jag söka uppvisa, att denna kvantitetsregel är av mera allmän — kanske allmängiltig — natur.
Att i hela nV. även rotvokalens kvalitet spelat en viktig
roll för vokalens eller konsonantens förlängning, är tydligt (jfr
mom. a, b ock c ovan).
b) Malungsmålet.

§ 21. I gammal kort öppen stavelse innehållande
vokal + tonlös konsonant förlänges i M. vokalen,
när den motsvarar fsv. fno. a ock fsv. te fno. e
a i dift. ia),
(inkl. fsv. se
när den motsvarar fsv. fno. i ock stavelsen följes
av vidare ändelsevokal (fsv. fno. a), samt
e) när den motsvarar fsv. fno. 0 eller u ock följes av
kons. s + vidare ändelsevokal (fsv. fno. a). Eller med
andra ord:
vokalen är förlängd,
när den är målets a, a ock ce, e (<— rsp. fsv. fno.
fno. e ock fsv. m -• a i dift. ia),
a, fsv.
fsv. fno. i), samt
när den är målets w
när den är målets a (<-- fsv. fno. o eller u) ock
följes av kons. s. Ex.:
a) Stavelser innehållande fsv. fno. a ock fsv. m fno.
e (inkl. fsv. te <--• a i dift. ia), målets a, a, ce, e': bqko v.
'baka', haha s. 'haka', NrcItko v. 'tjäla', krceko v. 'kräka,
gå sakta ock med möda, krypa, kräla', nal= adj. 'naken',
rwko v. 'ligga kringspritt, ligga ock skräpa, gå öck driva ock
ingenting göra', .rekia s. 'skovel, skyffel av trä' (fno. reka),
tcekos sv. v. 'gnabbas, småträta' 2, vcti§m adj. 'vaken'; mon
pres. ptc. 'gapande', shrgpo v. 'skrapa', skr ciput s. 'skrapa, hästskrapa', skropo v. 'skräpa'; km, v. 'basa, ge stryk', bastu s.
'brasa', Usum s. "bläsa, bläs', gaso v. 'rasa i lek' (Torp s. 148),
gest) v. 'jäsa', le.s sup. 'jäst', kraso v. 'krossa' (Torp s. 317),
keso v. 'läsa', lest sup. 'läst'; frato ÖM. v. 'pedere' (fno. frata),
gatia s. 'gata', hato v. 'hata', mato v. 'mata', nato s. 'nate',
prato y. 'prata', rato v. 'rata, försmå', skatta s. 'skata'.
Se §§ 1, 3, b ock 4, b.
Jfr Älvd. tåkos sv. v. 'gnabbas, småträta'.
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Stavelser innehållande fsv. fno. i, målets (el: bceko
v. 'becka', strceko s. "streke, strömdrag', stceko s. 'stege', syeko2
v. 'rinna eller flyta långsamt, arbeta eller röra sig långsamt';
rcepo3 v. 'rapa', slcepo v.
(fsv. slipa), si§cepo-sce v. 'göra
fula miner ock åthävor, bete sig illa' (fsv. skipa sik); hett) v.
'beta, sönderdela i småbitar', kkceto v. 'kleta, smeta', lceto v.
'färga' (fsv.
smeeto v. 'smeta', strceto v. 'streta'.
Stavelser innehållande fsv. fno. o eller u, målets
+ kons. å: draso s. 'dråse, tröskad men .oränsad säd', firas°
v. 'flåsa', gaso v. 'dunsta' (om stark lukt eller värme)5, knaso
v. 'krossa, mosa sönder ngt i småsmulor', kraso v. 'krossa',
laso v. 'lossa', maso s. m. 'mossa ock lav, spec. torv samt husmossa', paso s. 'påse'.
Anm. Mot regeln är konsonanten, dock endast tonlös explosiva,
förlängd i en hel del hithörande former.
natta- 'vattu-, vatten-' (såsom första sammansättningsled),
varom se § 29.
Ord på -u1(-): apiakce adj. "apuligt, som är „galet', skakuar s.
'skakel', staptak s. 'stapel', varom se § 30.
Ord- på -ar: papor s. 'papper', som synes förutsätta ett äldre
*phar med huvudtryckig penultima, ock pepor s. 'peppar', vilken
form dock på grund av riksspråkligt inflytande är åtminstone kvalitativt
oregelbunden: rotvokalen är e, ej ce, som här vore den ljudlagsenliga
(se § 6, b). Angående kvantitetsutvecklingen i ord på -ar se längre
fram § 30.
faton s. 'grytgrepe', fatos v. 'fattas' (jfr s. 54, not 6),
sato s. 'sate'. skato s. skate', yeto v. 'äta' 6, «do v. 'veta', hceto v.
o. s. 'hetta'.
Av de här upptagna formerna kunna ,ceto7 ock vceto8 ha lång
kons. på grund av deras ofta trycksvaga ställning i t. ex. sammani) Se § 6, b.
2) Jfr no. dial. ska, Torp s. 578.
Jfr Älvd. ripa.
4) Se § 10.
Jfr no. dial. gosa 'darnpe, dunsts' (Torp s. 176).
Konsonantförlängningen i is sup.,
pret. ptc. bör givetvis
förstås på samma sätt som konsonantförl. i inb sup. 'bitit', -ni, ptc.
'biten' etc. (se § 22, b). Angående rotvokalens kvalitet i pb,
jfr § 4, anm. 2.
Redan Dalalagen har pres. iwttir, där konsonanten (enl. Nor.
Altschw. gr. § 296,4) förlängts i ställning framför r. M. 1,ceto kan
dock ej ha lång kons. från presens, enär målets presensform har lång
vokal: jet.
Jfr att även nV. har förlängd konsonant i detta ord (se § 19,
anm., inom. 2).
3)
3)
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ställningarna yet-ictp 'äta upp', vcet-ei 'veta av'1, där även ändelsevokalen i trycksvag ställning fallit. — Uh> v. o. s. 'hetta' kan ha
lång kons, bl. a. på grund av riksspråkligt (ock dialektalt) inflytande2.
fatos3 v. 'fattas' kan ha lång kons. från former, som motsvara
fsv. fattas. Jfr rspr. fattas.
faton s. har även i en hel del andra dialekter mot regeln lång
kons., t. ex. fatalt Husby (Dalarna), fatan Haverö ock Holm (Medelpad),
fatan Trehörningsjö (Ångermanland); däremot med förlängd vokal:
faton, -an nV., fatan Alfta (Hälsingland), fatan Selånger ock Attmar
(Medelpad), Man Resele (Ångermanland) o. s. v. Jag framhåller här
endast, att det är tänkbart, att konsonantens ställning framför avledningsändelsen -an icke varit utan betydelse för konsonantförlängningen
(se härom § 30).
skatt) s. kan ha fått förlängd kons, såsom senare sammansättningsled (tallskate, granskate etc.). Aven nedre L. har mot regeln (se
§ 23, b) förlängd kons. i skatt, vilken form dock i övre L. ock T. är
fullt regelbunden (se a. st.). Förlängd kons. ha också skata Husby
(Dalarna), skata Högbo, Ockelbo (Gästrikland), i båda fallen mot regeln
i resp:dialekt4.
Aven sate) s. skulle kunna vara en ur sammansättning lösgjord
form (t. ex. giabsetto s. 'gubbsate'), ehuru här även andra specialförklaringar vore tänkbara. Aven nedre L. har mot regeln (se a. st.) förlängd kons. i satt (n, riksspråksformen sate). Formen satt vore dock
i övre L. ock T. fullt regelbunden.3
I föregående § har uppvisats, att i nV. (ÅJF1.) tonlös explosiva
ljudlagsenligt kunnat förlängas även i huvudtryckig stavelse, innefsv. fno. a) ock följd av trängre änhållande vidare vokal (a, v
delsevokal. Särskilt visade sig detta vara förhållandet i Ä. ock J.,
således i gränsområdet till M. I § 23 skall dessutom uppvisas, att i
öV. (med vissa undantag i nedre L.) tonlös kons. i ord av här behandlade typer så gott som genomgående förlängts. Enklast hade
därför varit att låta de ovan under mom. 4 diskuterade formerna med
i M. mot regeln förlängd kons, enbart visa, att även i M. en ljudlag
sporadiskt värkat, enligt vilken tonlös explosiva (t) förlängts även i
huvudtryckiga stavelser innehållande målets vidare vokaler (a, ce).
Givetvis är det icke häller enbart en tillfällighet, att just M. uppvisar
Jfr konsonantförlängningen i /at v. 'låta' i bet. 'tillåta' (‹tryckst. läta). Jfr la-vro 'låta vara, låta bli', med
tryckev. läta
trycksv lät(a), trycket. låta.
trycksv. *laö
/a
Jfr även heta Ä. s. (§ 19, anm., mom. 1). I int.2 öV. s. ock
hata T. v. är konsonanten ljudlagsenligt förlängd (se § 23).
Jfr fatos J. (§ 19, anm., mom. 1) ock s. 54, not 6.
Förlängd vokal ha däremot t. ex. skatt) ÄN., -on (best. sg.)
J., -ce Fl., skytt2 Djurs (Dalarna), -a Resele (Ångermanland).
5)1 Lundhs ordsamling från T. upptas endast formen sqte.
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så relalivt många hithörande former med mot regeln i målet förlängd
konsonant, liksom det icke häller kan anses enbart som en tillfällighet,
att samtliga i inom. 4 ovan anförda former innehålla kons. t, d. v. s.
den kons. som av de tonlösa konsonanterna synes ha de största förutsättningarna att förlängas (se härom särskilt § 29).1 Å andra sidan
har jag sökt göra sannolikt, att det icke häller är enbart någon tillfällighet, att av hithörande ord innehållande målets a, ce + t konsonantförlängning träffat just de i mom. 4 ovan anförda. M. har, när det
gäller förbind. fsv. fno. ata (med ,slutljudande ändelsevokal), förlängd
kons. i samtliga de ord, som jag funnit även i vissa andra mål ha,
mot regeln i resp. mål, förlängd konsonant, men också (med viss reservation beträffande satte s.) endast i sådana.
Om konsonantförlängningen i de mom. 1-3 ovan upptagna orden
se §§ 29 ock 30.
Av det föregående torde alltså framgå, att flera faktorer medvärkat
till eller värkat uppkomsten inom målet av hithörande oregelbundna
former. Vilken faktor som i varje särskilt fall varit av avgörande betydelse, är givetvis omöjligt att alltid med någon bestämdhet avgöra.

§ 21. I gammal kort öppen stavelse innehållande
vokal + tonlös konsonant förlängas i M. konsonanten,
när rotvokalen motsvarar fsv. fno. o eller u ock
följes av konsonanterna k, p eller t + vidare ändelsevokal (fsv. fno. a), samt
när rotvokalen motsvarar fsv. fno. o, u, i eller y 2
ock stavelsen följes av trängre ändelsevokal (fsv.
fno. i, u).
Eller med andra ord: konsonanten är förlängd, a) när
rotvokalen är målets a, i detta fall dock endast konsonanterna k, p ock t (men ej s, jfr föreg. §), samt b) när
rotvokalen är målets za, z eller y. Ex.:
a) Stavelser innehållande fsv. fno. o, u, målets a 3 +
k, p eller t: bkako4 v. 'arbeta hårt, duktigt, våldsamt etc.',
bato5 v. 'arbeta med tungt arbete, arbeta med fart, våldsamt
Motsättningen Iceto v. 'äta' — pres. ock imp. let; veto v.
'veta' — pres. ock imp. vet kan också vara anmärkningsvärd (jfr
§ 250).
Endast ett par av mig antecknade hithörande ord ha rotvokalen
fsv. fno. y, nämligen myt§y adj. ock adv. 'mycken, -et', nyyl s.
'nyckel'. Åldra ø saknas helt ock hållet i hithörande ord.
4) Jfr bköko ÅN. v. (§ 19, d).
Se § 10.
5) Jfr no. dia.l. böka, böka (Torp s. 32 ock 47 f.), i avljudsförh. till fno. banka, nysv. böka.
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etc.', <MU v. med ungef. bet. 'hoppa, taga skutt' (med bibet.

'så att buller uppstår')', mab v. 'mocka, skotta (snö etc.)',
talco- ue v. 'maka på sig, flytta sig litet åt sidan' 2 , tralso v.
'trampa, stampa på samma ställe'3; drar s. 'droppe', gketpo
v. 'snöa i stora flingor'3, kavor s. 'koppar', slav() v. *sloppa'. 4 ;
brettos v. 'brottas', brett° s. 'bråte', firat° s. 'flotte', hatt) v.
'stamma, tala hackigt'3, /sto v. 'böka, rota i jorden' (om t. ex.
5vin)3, skett() v. 'skotta'.
Anm. 1. I några få ord har M. förlängd vokal i likhet med nV.
(se § 19, d): strak() s. 'stråke', bto v. 'kåta, tälja (t. ex. med kniv)',
peitto v. 'påta, peta'. Angående det även kvalitativt oregelbundna /Eda
s.in. 'lott, del, parti i t. ex. en åker' jfr § 10, anm. 1, b.
b) Stavelser innehållande fsv. fno. o, u, i eller y,
målets to, t, y (se §§ 11, 7 ock 16): lonlsta s. "kvicka, triticum

repens' (Torp s. 349), /tulsuc s. 'lucka', mytg'y adv. 'mycket',
nyyl s. 'nyckel', structh yM. sup. 'strukit', akut s. 'vecka';
drukm yM. syp. 'drupit', knip, yM. sup. 'knipit', krue yM.
sup. 'krupit', stop yM. sup. 'supit'; btu,5zu s. 'svinläger, kyffe,
litet krypin'5, friapn yM. ptc. 'frusen', fia yM. sup. 'fisit', n/myt
(jämte Imma) s. 'ostvassle'; bza yM. sup. 'bitit', brutbn yM.
ptc. 'bruten', drib yM. sup. 'gjort sitt tarv', fkuch yM. sup. 'flutit',
gnuttuc s. 'liten smula, någonting mycket litet'6, liutut s. 'lutning, sluttning'', skuchn yM. ptc. 'skjuten', sitta yM. sup. 'slitit'.
Anm. 2. Mot regeln är vokalen förlängd i en del fall.
1. 6M. överensstämmer i regel kvantitativt med yM., men avviker dock därifrån så till vida, att det alltid — åtminstone gäller detta
målet i de mera centralt belägna byarna — har förlängd vokal i hithörande supin- ock participformer av starka värb. Ex.: strucigni
Jfr s. 53, not 6.
Fno. Doka. Jfr töko J. 'trampa ned gräs etc.', no. dial. toka
(se Torp s. 793).
Jfr motsvarande ord i § 19, d.
»Säges om folk el. djur, när de gå i blöt, dyig mark, så att
det bär ned för fötterna ock dy ock vatten följa med fötterna, när
de lyftas upp igän, ock stänka omkring; i synnerhet användes ordet
om djur, som arbeta med fötterna för att ej sjunka ner i dyn ock därvid
stänka omkring dy ock vatten».
Jfr Torp s. 35, under Bos.
Jfr s. 57, not 5.
Jfr Ziito Ålvd. f. 'lutning, t. ex. lutande vägstycke, utförsbacke'.
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'struken', drucpt 'drupit', itapnt 'koagulerad' (om mjölk), ftSt 'flsit',
frtustt 'frusen', fkuit; 'flutit', statt 'sliten' o. s. v.
Att öM. genomgående har lång vokal i dylika former, beror helt
säkert på inflytande från resp. värbs konjugationsformer med ljudlags.
enligt lång vokal, såsom inflnitivformerna, presensformerna etc., ock
även från supin- ock participformer, i vilka rotvokalen följes av tonande
konsonant, t. ex. blar; 'burit', sktynn 'skuren', Stuth 'stulit', vrid;
'vridit' o. s. v. (se § 18).1 Huruvida participens i målet en gång
synkoperade former, vilka ljudlagsenligt synas bort undergå vokalförlängning 2 , även i någon mån medvärkat till uppkomsten av här behandlade oregelbundna former, är ovisst redan av det skäl, att de
synkoperade formerna numera utträngts av de osynkoperade, något som
kan ha ägt rum redan före stavelseförlängningarnas genomförande i målet.
rött öM. adj. "ruttig, rutten' har såväl kvalitativt som kvantitativt oregelbunden rotvokal. Denna borde, i ställning före ändelsevokalen fsv. fno. i, ha kvaliteten ut (ej 0).3 0-vokalen är här införd
från adjektivets en gång synkoperade former eller från värbet röta
'ruttna' 4, varifrån även rött kan ha fått lång vokal. Då emellertid
yM. har rob (med lång konsonant liksom skirat»; 'skjuten' etc., trots 0
från t. ex. v. röka), är det väl sannolikt, att motsättningen rött. öM.
— rot; yM. i första hand beror därpå, att dessa former kvantitativt
anslutit sig till resp. öM:s itaptu lupen, koagulerad (om mjölk)', sAtuk
'skjuten' etc. -- yM:s lwpn , skirat»; etc.
Även från yM. har jag antecknat lång vokal i hak adj. 'hågad,
benägen för' (eg. pret. ptc. av v. luta) ock dessutonm i vti.b sup.
'vikit', vit§m ptc. 'viken'. Om dessa senare former jfr § 23, anm. 46.
2. Lång vokal ha en "del substantiv med ändelsevokalen -ut,
vilken i målet tillkommer gamla kortstaviga svaga fem. subst., t. ex.
ghpira 'spricka, ngt som glipar'6, sinput 'hopbuntade vidjor att ge
stryk med' 7, firista 'flisa' 8, M2.524 (jämte mtsta) 'ostvassle'. Jfr § 20,
anm. 2., mom. 3.
,Jfr Hese. i Nord, studier s. 390, not 2.
Jfr t. ex. böka v. 'bottna', slökina v. 'slockna', si§epna s.
'skepnad'.
Jfr § 11.
4) Jfr § 11, anm. 1.
Det kan här förtjäna påpekas, att även rspr. genomgående har
lång vokal i gamla kortstaviga supin- ock participformer av starka värb.
Att så genomgående är förhållandet, beror givetvis till stor del på det
starka inflytande, som konjugationsformerna med gammal lång vokal
(ock diftong) utövat på supin- ock participformerna.
Jfr gkipu L., Opo Ålvd.; gkgpira NFl.
Jfr fno: svipa, no. dial. svIpa (Torp s. 758), L. sinpu 'kvast'
ock Hess. och
s. 107; stnptu JN.
Åven fkgsa, motsvarande att fsv. *Illsa. — Jfr Ålvd. f3,s0 f.
'flisa som far av', mindre än Raga f. 'flisa (hud-, bark-, sten- o. s. v.),
blemma'. Jfr även Torp s. 119, under Fles.
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ÅM». 3. Adjektiv på -ugher (-igher) ha samma kvantitet som
de ord, av vilka de äro avledda (jfr § 20, anm. 2, mom. 1). Ex.:
beim 'beckig' (jfr s. bak), fkötta 'flottig' (jfr s. fköt). Angående
rotvokalens kvalitet i dylika adjektiv se t. ex. § 7, anm. 2 ock § 11,
anm. 1.
Lång (ock även kvalitativt oregelbunden) rotvokal ha vidare böjningsformer som driipm best. sg. dat. (med ö från obest. sg. dröp
'dropp'), skötom best. pl. dat. (med ö från obest. sg. ock pl. Sköt
'skott') o. s. v.

Av det föregående torde framgå, att i M. i här behandlade
ord ändelsevokalernas kvalitet icke direkt — i motsats till vad
som antagits gälla för nV. (se s. 58 f.)— spelat någon påtaglig roll
för resultatet av stavelseförlängningarna. 'Däremot har i M. —
ändelsevokalernas kvalitet
liksom i så mänga andra mäl
indirekt, genom den s. k. tilljämningen, varit av stor betydelse för resultatet av förlängningsprocessen. Tilljämningen
resulterar ju åtminstone i regel i vidare rotvokal före vidare
ändelsevokal ock trängre rotvokal före trängre ändelsevokal.
Som jag redan förut framhållit, får man givetvis icke vid bedömmandet av kvantitetsutvecklingen i olika former utgå från
resp. rotvokals fsv. fno. kvalitet utan från den kvalitet, vokalen
kan tänkas ha haft vid tiden för kvantitetsförändringarnas
genomförande i de olika målen. Tilljämning visar sig i regel
endast i gamla kortstaviga former, ock redan härav blir det
tydligt, att tilljämningsprocessen bör ha inträtt före kvantitetsförändringarnas genomförande i resp. mål, något som f. ö. ytterligare styrkes av kvantitetsförskjutningens resultat i dialekter
med s. k. tilljämning.
Den kvantitativa motsättningen i M. mellan å ena sidan
c),
t. ex. beko y. 'becka' (se § 21, b), mast) s. 'mossa' (se §
å andra sidan t. ex. vikta s. 'vecka', blusat s. 'svinläger, kyffe,
litet krypin' (se mom. b ovan) förklaras alltså enligt regeln,
att en vidare vokal har större förutsättningar att förlängas än en trängre.
Även kan det redan här framhållas, att i M. — liksom i
så många andra dialekter — av de tonlösa konsonanterna (k,
p, t ock s) explosivorna visa sig ha de största förutsättningarna
att förlängas (jfr § 21, c ock mom. a ovan), ock att expl. t
5-220478. Sv. landsra. Sjö d ahl.
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synes ha något större benägenhet att förlängas än expl. k ock
p (se § 21, anm., mom. 4).
e) Övre västerdalmålet.
§ 23. I öppen stavelse innehållande vokal + tonlös
konsonant förlänges i öV. i regel konsonanten (se dock
särskilt b ock d nedan). Ex.:
Stavelser innehållande målets a (±- fsv. fno. a enl.
§ 1, a): laisor T. obest. pl. 'lakar', malso v. 'maka, flytta (ngt)',
skako v. 'skaka'; k9o-ett. T. v. 'apa efter', gav° v. 'gapa',
skavon L. ptc. 'skapad', skrap() v. 'skrapa'; fraso L. v. 'frasa',
haso L. v. 'hasa, klättra', rago v. 'rasa'; frato v. 'pedere' (fno.
frata), fatol L. s. 'grytgrepe, handtag på gryta', mato v. 'mata'.
Anm. 1. Lång vokal har antecknats i några även kvalitativt
oregelbundna former samt dessutom i baka Lta. v. 'baka' (men bak_o
TLtorgLhusLhed.), kaso T. v. 'svepa (om)", sprgle0 T. v. 'spraka'
(men sprak° LrisLhed.). Dylika former kunna samtliga vara i rel.
sen tid importerade eller påvärkade utifrån (från rspr. eller angränsande
dialekter). Så t. ex. synes baka v. (med lång vokal) förekomma endast i sydligaste Lima (i Tandö), d. v. s. i gränsområdet mot Malung,
där vokalförlängning i dylika former är regel (se § 21, a).
Lång vokal i t. ex. makar Lta. (pl. av ma"th s. 'make'), stg kor
Lhed. (pl. av stats s. 'stake') är införd från sg.-formerna (se b nedan).
Jfr däremot t. ex. ktkor T. pl. av hidg• s. 'lake'.

Stavelser innehållande målets a:
1. Stavelser innehållande a +- fsv. fno. a (se § 1, b):
baku- LhedLris. (jämte a Lris.) 'bak(dag)'; Path T. (men
LhedLris.) s. 'flake'; ha-t'S' (jämte q) Lhed. s. 'hake'; haku
TLtorgLhed. (men
LrisLta.) s. 'haka'; Prath TLhed.2 (men
a Lris.) s. "klake, tjäle'; mai.b Lhus. (men a LhedLrisLta.) s.
'make'; naku TLtorgLhed. (men a Lta.) adj. 'naken'; stath
TLhusLhed.2 (men a LrisLölillm.) s. 'stake'; gaty T. (men a
LtorgLhusLrisLta.) s. 'gata'; nat} T. (men a LhedLris.) s. 'nate'.
Av exempelsamlingen ovan framgår, att som regel här
gäller, att i stavelser innehållande målets a (<-- fsv. fno. a enl.
§ 1, b) + kons. fsv. fno. k, (p) ock t, konsonanten förlängts i
Jfr fno. kasa 'begrava' ock Torp s. 260.
Lhed även a.
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T. ock övre L., vokalen däremot i nedre L. (jfr härom s. 70 if.)
Denna regel är dock icke undantagslös. Ord på -ni synas ha
förlängd kons. även i nedre L.: skalcuk Lris. s. 'skakel', ståpgar
Lris. obest. pl. 'staplar', apulan Lhed. adj. "tpulig, retlig,
retsam' (jfr § 21, anm., MOM. 2 ock § 30). Detsamma är
även förhållandet med sah LhedLris. s. 'sate' ock skah Lhed
LrisLta. s. 'skate' (jfr § 21, anm., mom. 4). Å andra sidan har
endast lång vokal antecknats i kaku TnbrLhedLris. s. 'kaka',
van TLtorgLhedLta. adj. 'vaken', skgtu LtorgLhusLrisLta. s.
'skata'. Lång vokal har även otu LtorgLhusLrisLta. s. 'gata'
(men gatu T.). Då nedre L. i regel har lång vokal i dylika
former, är det ju förklarligt, om enstaka former med lång vokal,
som även haft stöd i rspr.-formerna, trängt in i övre L. ock T.
Så får man väl åtminstone förklara vai.bn TLtorg., som här
icke kan ha lång vokal från synkoperade former (jfr vanna v.
'vakna'). Subst. kaku 'kaka' i ock skatu 'skata' äro förmodligen båda rel. sena lånord i målet. Ordet skata förekommer
f. ö. icke i T., utan detta har 'nkr 'skata' (fno. skj år).
i vilka konsonanten i en mängd
Bortsett från ord på
dialekter visar sig ha haft särskilda förutsättningar att förlängas,
har jag från öV. endast ett exempel på förbind. a (÷- fsv. fno.
a) + p, nämligen skrqpu TnbrLhedLris. s. 'skrapa'. I hela öV.
synes detta ord ha förlängd vokal. Detta är även förhållandet
i nV. (se § 20, a). Något inflytande från värbet kan icke ifrågasättas, när det gäller öV., då värbet där har förlängd kons.:
skrap 'skrapa'. Icke häller har man skäl att antaga, att expl.
p skulle haft mindre förutsättningar att förlängas än expl. k.
Subst. skrgpu är sannolikt ett rel. sent lånord i målet. Jfr om
detta ord ytterligare § 29.
Även när det gäller förbind. a (‹-• fsv. fno. a) + s, är materialet ytterst torftigt. Förlängd kons. har mitsigr 2 Lbi. s.
'masur'. Ord på bl. a. avledningsändelsen -ur inta dock i kvantitativt avseende en särställning, varom se § 30. Däremot synes
bgsu TLhedLris. s. 'brasa' ha lång vokal i hela öV. Denna form
kan — i motsats till förhållandet med skrgpu — tillmätas viss
beviskraft. Dock är det även möjligt, att formen basu (med lång
Jfr om detta ord § 29.
Enligt Levanders uppteckningar.
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vok.) trängt utanför sitt egentliga geografiska område — i nedre
L. ock M. är ju vokalförlängning i en dylik form det regelbundna. Jfr emellertid §§ 20, a ock 29.
2. Stavelser innehållande a
äldre sel (se § 3, a):
afo v. 'äta', lat° T. s. 'mat'.
Förlängd vokal (även i övre L. ock T.) ha däremot krako
v. 'kräka, gå sakta ock med möda, krypa, kräla', rako T. v. "räka,
flyta', giso v. 'jäsa', laso v. 'läsa'. Beträffande konsonantförlängningen i ..ato (även nedre L.) jfr, att M. mot regeln har
förlängd kons. i Iceto v. ock s. (se härom § 21, anm., mom. 4).
Jfr vidare s. 70 if.
e) Stavelser innehållande målets (e, a 2
äldre as (se
§ 4, a)3 : ralsy4 LbiLhed. s. "räka, spade'; i."§alpu T. s. 'käke';
fiatur 5 Lris. s. (fsv. ligatur); aP TLtorg. sup. 'ätit'; kahl TLris.
s. 'kittel'; satk TLris. sup. 'suttit' (fno. setit).
Lång vokal ha /okul Lris. s. 'djäliel, djävul', rakv 4 LrisLta.
s. "räka, spade' (jfr ralsy ovan), baby'. Lta. s. 'käke' (jfr 7:§a1su
ovan); vidare följande former: bkosu Lris.6 s. 'bläs', kg.% TLtorg.
sup. av his° v. 'läsa', /cps} T. sup. av lqso v. 'jäsa'.
d) Stavelser innehållande a, e7
fsv. fno. i (se § 6, a):
balsa Lhus. (men e LhedLrisLta.8) v. 'becka'; bke,ka TLhedLta. y.
'bläcka, göra bläckor (i träd)'; papar TLris. s. 'peppar'; va,5a 2
T. v. 'viska, tala med låg röst'; dråta-4 T. (men g LölillmLta.)
v. 'smutsa ned'"; pata TLhus. v. 'peta'; smata TLhusLkyrkbLhed.
1) Något hithörande ord med efter rotvokalen följande p har ej
antecknats. Värbet .21cipa 'släpa' motsvarar fsv. s1pa, mlt. slöpen.
g) ä-ljudet i öV. tecknas av Lundh ock mig genomgående med
ce som långt, a som kort.
8) Något hithörande ord med efter rotvokalen följande p har ej
antecknats.
4) Enligt Levanders uppteckningar.
6) 'Namn på bojor, vilka anbragtes på hästarnas fötter (när hästarna släpptes på bete) ock vilka hindrade hästarna att komma iväg så
fort. Förr allmänt, när hästarna släpptes till skogen'.
Jfr även b(tent T. Jfr dock om denna form § 4, anm. 1.
e-ljudet är här a som kort, e som långt.
Avon balsa LhedLta.
T. har mot regeln beka, med e förmodligen från bgk s. (se § 17) ock bgko adj. (se anm. 3 nedan).
g) Jfr no. dig. kylsa, Torp s. 351.
10) Jfr dr3to Älvd., dr1ta Mora (Vinäs) 'smutsa ned'.
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(men e LlimedsfLrisLölillm.) v. 'smeta'; strata TLhed. (men e

Lris.) v. 'streta'; 1§atal T. v. 'kittla'; Uatan2 T. adj. 'kittlig'.
Av exempelsamlingen framgår, att i hithörande ord vokalen i regel förlängts i nedre L.,3 konsonanten däremot i
övre L. ock T. Se härom s. 70 if.
e) Stavelser innehållande målets } (+- fsv. fno. i eller
y enl. §§ 7 ock 16), a ock y (<— fsv. fno. o eller u enl. §§ 10
ock 11): /y1su s. 'lucka', mgh L. adv. 'mycket', mezka v. 'mocka,
skotta (snö)', nrUbl s. 'nyckel', mkur obest. pl. 'veckor'; dryp
s. 'droppe', g7ipu4 L. s. 'spricka, ngt som glipar', kapar s. 'koppar', rava v. 'rapa' (fno. ropa), syp} sup. 'supit', svkpu3 L. s.
'kvast'; by4i4 L. 5.6, drys, s. 'dråse, tröskad men orensad säd',
fisx sup. 'fisit', Prayi L. v. 'flåsa", gasa8 L. v. 'dunsta (om stark
lukt eller värme)', krasa T. v. 'krossa' (fsv. krosa), M2•224 5. 'ostvassle'; bihn ptc. 'biten', bryb s. 'bråte', bryn L. ptc. 'bruten',
bratas v. 'brottas', dnh, sup. '`dritit, gjort sitt tarv', gnytu L.
s. 'liten bit, litet stycke', hxt2, s. 'hetta', kata8 v. 'tälja (med t. ex.
kniv)', pata v. 'påta, peta', skyb sup. 'skjutit'.
Anm. 2. Apokoperade former som k9.9(-ne) T. v. 'bossa (ned)',
fir.bten0 T. v. 'flotta (ned), göra flottig' ha kvalitativt (se § 10, anm.

1, mom. a) ock kvantitativt (jfr § 17) behandlats som enstaviga ord.
Anm. 3. Adjektiv på -ugher (-igher) ha samma kvantitet som de
ord, av vilka de äro avledda. Ex.: betit T., -U L. adj. 'bossig' (jfr
s. bry), fhtu adj. 'flottig' (jfr s. fht),beka adj. 'beckig' (jfr s. bek).
'smutsa ned', men ciret
Märk dratu T. adj. 'smutsig' (jfr v. dratas.
Anm. 4. Supin- ock participformer av starka värb, vilkas rotstavelser innehålla vokal + fsv. fno. k, ha på analogisk väg antagit
lång vokal, t. ex. stry-th sup. 'strukit', stryr.bn ptc. struken', vt§
sup. 'vikit', vli§nz L. ptc. 'viken'. Lång vokal är här införd från
2) Jfr Ålvd. 'Stol 'kittlig'.
Torp s. 269.
Utom ovan anförda former har jag från nedre L. antecknat
med lång vokal: beta Lris. v. 'sönderdela i småbitar', kketa Lta. v.
'kleta, smeta'.
Jfr Älvd. gnpo 'liten öppning'.
2) Fsv. fno. svipa f. 'piska', no. dial. slipa f. 'beiielig kvist, ris,
svea' (Torp. s. 758).
'Svinläger dålig liggplats (t. ex. slarvigt uppbäddad säng)'; Torp
'
s. 35 (under Bos).
Nor. Sv. etyra. s. 19, Hellquist s. 147.
19 Jfr get,e0 M. med samma bet. (§ 21, c).
2) Jfr Nor. Sv. etym. s. 50.
1)
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konjugationsformer med gammal lång vokal 1 (jfr § 22, anm. 2, mom. 1).
Växlingen mellan konjugationsformer med förmjukad ock sådana med
oförmjukad konsonant synes ha gynnat denna utjämning. Jfr § 18,
anm. 1, mom. a.
Anm. 5. Böjningsformer av enstaviga ord ha lång vokal i likhet
med de enstaviga formerna, t. ex. t4,aa TLtorg., takum TLtorg. best.
dat. sg., resp. best. dat. pl. av tak s. 'tak'.

Av det föregående framgår, att i övre L. ock T. tonlös
kons. i hithörande ord så gott som genomgående är förlängd.
Kons.-förlängningen har, åtminstone i stort sett, inträtt oberoende
av rotvokalens kvalitet. Även nedre L. har kons.-förlängning i stor utsträckning, men skiljer sig dock från övre L. ock
T i följande fall: innehåller rotstavelsen a (4- fsv. fno. a) eller
e (<-- fsv. fno. i), är i nedre L. i regel vokalen förlängd, i övre
L. ock T. däremot i regel konsonanten.2 Detsamma är även i
viss utsträckning förhållandet, när rotstavelsen innehåller er, a
(<- äldre 93). 3
Nedre L. har sålunda vokalförlängning i t. ex. haku s.
'haka', stab s. 'stake', nah s. 'nate', raky 4 LrisLta. s. "räka,
spade', beka v. 'becka', beta v. 'sönderdela i småbitar' o. s. v.;
konsonantförlängning däremot i t. ex. mak o,
v. 'maka, flytta
(ngt)', gal»,
v. 'gapa', mato, -a v. 'mata' o. s. v. Hur skall
nu denna motsättning förstås? Enligt Hesselman (SoS. 1, s. 22)
ha »vid i språken inträdande kvantitetsändringar i förbindelser
av vokal ock följande konsonant de vidare vokalerna större benägenhet att förlängas (resp. bibehålla gammal längd) än de
trängre», en sats som Hesselman anser allmängiltig, tils han
funnit en dialekt, där »trånga vokaler förlängts, under det vida
bibehållit korthet». Giltigheten av denna sats styrkes, såsom
Hesselman, Meyer5 ock andra uppvisat, av kvantitetsförhållandena i en mångfald vitt skilda språk ock dialekter. Även om
motsättningen a, a — a i nedre L. skulle vara överensstämmande
Pret. ptc. saknar i målet numera synkoperade former. Jfr f. ö.,
att målet ljudlagsenligt har kort vokal framför fsv. fno. kn, t. ex.
i vana v. 'vakna'.
Se mom. b, 1 ock d ovan.
3) Se inom. c ovan.
Enligt uppteckningar av dr Levander.
Se s. 36 if.
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med den av Hesselman formulerade ock ovan citerade kvantitetsregeln, kan detta däremot icke vara förhållandet med motsättningen e (beta v. 'sönderdela i småbitar' o. s. v.) — a (mato,
v. 'mata' o. s. v.). Skulle man antaga, att denna motsättning, vokalförlängning i stavelser innehållande målets e, konsonantförlängning åter i stavelser innehållande målets a, har sin
grund i rotvokalernas egen natur, skulle ju detta innebära, att man
tillerkände den trängre vokalen, målets e fsv. I, större förutsättningar att förlängas än den vidare vokalen, målets a fsv. ä.
Men detta skulle icke allenast strida mot Hesselmans kvantitetsregel, utan ock mot regler, som målet självt tillämpat i en del
andra fall.' Man nödgas därför söka på annat sätt förstå kvantitetsförhållandena i nedre L.
Som man finner, intar nedre L. i kvantitativt avseende en
mellanställning mellan det angränsande M. å ena sidan, övre L.
ock T. å andra sidan. I likhet med M., men i motsats till övre
L. ock T., har nedre L. lång vokal i former som haku 'haka',
raky 2 'spade', beta 'sönderdela i småbitar' (M. hakat, rekla, bcetos);
däremot har nedre L. i likhet med övre L. ock T., men i motsats till M., kort vokal ( + förlängd kons.) i former som. mato
-a 'mata', Rusa 'flåsa' (M. mate, fkaso). Även i kvalitativt avseende visar sig målet i sydligaste Lima åtminstone i ett avseende överensstämma med eller närma sig målet i nordligaste
Malung (byarna Östra ock Västra Fors) ock på samma gång
avvika från målet i övre Lima ock Transtrand, nämligen när
det gäller utvecklingen av ändelsevokalen fsv. fno. a i ställning
efter gammal kort rotstavelse. Jfr t. ex. baka 'baka', smaka
Fors, M., baka, smaka (a •-> e) Lta., bako — -e Lhed., smako
--a Lris., bako, smako LtorgT.4
Någon naturlig språkgräns mellan nedre Lima ock övre
Lima finnes icke — åtminstone icke numera. De olika byarna
Så t. ex. har målet (även övre L. ock T.) förlängd vokal i kiget

v. 'låga, blossa upp', daga v. 'duga' o. s. v., däremot förlängd konsonant i firiggu s. 'fluga', stygu s. 'stuga', iäygu räkn. 'tjugu'. För
vokalförlängningen i /aga etc., konsonantförlängningen i f?tygu etc. kan
även ändelsevokalernas kvalitet ha haft någon betydelse (jfr § 29). Angående kons.-förlängning i fkygu etc. jfr § 27.
Enligt Levanders uppteckningar.
Angående vokalförlängningen i bto etc. se dock s. 65.
Åtminstone Sörsjön, T., har dock smaka etc.

SJÖDAIIL, KORT STAVELSE I VÄSTERDALM.

ligga tätt inpå varandra. Däremot skiljes sydligaste Lima
från nordligaste Malung genom en o. 15 km. lång skog. Ett
faktum är emellertid, att nedre L. ock M. i vissa fall sammangå, ock de egendomliga kvantitetsförhållandena i nedre L.
torde möjligen kunna förklaras bero på inflytande utifrån.
Olika tendenser skulle här ha gjort sig gällande: dels en tendens att i likhet med M. förlänga vokalen i vissa ställningar,
dels en motsatt tendens, att i likhet med övre L. ock T. förlänga konsonanten.- Även med en dylik förklaring blir det svårt
att förstå, varför i valet mellan vokalens eller konsonantens förlängande det förra alternativet valdes, när stavelsen innehöll
målets e, under det att det senare valdes, när stavelsen innehöll
t. ex. målets a. Härvid är dock att märka, att stavelseförlängningen ej behöver ha inträtt samtidigt i stavelser innehållande
vokaler av olika kvalitet (se § 26) ock att inflytandet utifrån
kan ha varit starkare eller svagare vid olika tidpunkter. Till
den nuvarande regelbundenheten kan utjämning inom ordgrupper med formell likhet ha bidragit.
Skulle denna eller en liknande förklaring till de egendomliga kvantitetsförhållandena i nedre L. icke kunna godtagas,
förstår jag icke, vilka faktorer här skulle ha reglerat resultatet
av stavelseförlängningarna.
Då nu motsättningen i nedre L. mellan å ena sidan vokalförlängning i beta v., smeta v. o. s. v. ock å andra sidan konsonantförlängning it. ex. mato, -a v. o. s. v.1 icke kan anses ljudlagsenlig, är det klart, att även i andra fall förlängningar av
vokaler i ställning framför tonlösa konsonanter här bli mer
eller mindre misstänkta för att icke vara av i mera sträng bemärkelse ljudlagsenlig natur.
Beträffande de fall, då även övre L. ock T. ha lång vokal i
hithörande ord (se t. ex. mom. b, 2 ock e ovan), skulle något kunna
tilläggas utöver vad som redan i denna § framhållits. Materialet är dock av den beskaffenhet, att ett ytterligare diskuterande
knappast skulle leda till något nämnvärt resultat.
1)

Jfr även pata v. 'peta' o. s. v. (mom. e ovan).
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3. Vokal + m.
§ 24. Förlängningen av gammal kort öppen stavelse innehållande vokal + m ger i V. ungefär samma
resultat som förlängningen av gammal kort öppen stavelse innehållande vokal + tonlös explosiva (jfr §§
19-23)1.
Ord på avledningsändelserna -ar, (-are), -al, -ul ha förlängd kons. i alla V.: hamor öV. s. 'hammare', -or
-nr(w) Fl.; kajor T. s. 'kammare", -or M-J.; gamol öV. adj.
e/ Ä.) yM-N., -ok Fl. Jag
'gammal', -ok öM., -ud (—
har redan i det föregående haft tillfälle framhålla, att i dylika
ord konsonantförlängning är mera utbredd än i ord med t. ex.
slutljudande ändelsevoka13. Å andra sidan äro ovan anförda
former icke direkt bevisande för kvantitetsutvecklingen i gammal
kort öppen stavelse, då lång konsonant i ord på -ar, -al, -ul
kan vara införd från synkoperade former, med eller utan b-inskott'. Detsamma gäller givetvis även ord på
t. ex. hmul
öV. s. 'himmel', hma (. -el Ä.) MÄFI., -/n, best. sg. JN.
Jag bortser i det följande från dylika former.
Förlängd vokal i likhet med former, där rotvokalen
följes av tonlös explosiva, ha kram) M-N. v. 'krama' (jfr adj.
kram), samla öM. pron. •'samma, -e', stamo J. pres. 'stammar'
(jfr adj. stam), stram° MAN. v. 'strama' (jfr adj. stram), trömo
JN. v. 'hugga av stockar, hugga milved' (jfr s. tröm s. 'avhugget stycke av en stock, vedkubb, milvedsstycke').
Förlängd kons. i likhet med former, där rotvokalen
följes av tonlös explosiva, ha t. ex. stam° L. v. 'stamma';
samu öV.6 pron. 'samme, -a', -61 Ä.6; gkama T. v. "glamma,
i) Gäller regeln även för Fl.? — Jfr Hess. Stav.-förl. § 110.
Åtminstone i •TM. i bet. 'avträde'; i bet. 'kammare' ha TM.
kcoyar (riksspråkslå.n).
8) Jfr även §§ 29 ock 30.
4) Jfr att inskotts-b ännu bibehålles på sina håll. Ex.: gamba öV.
pl. 'gamla', hambrar öV. pl. 'hamrar', gambkcerce J. (Högosta) komp.
gamlare,. äldre', ce-gama J. (Elögosta) 'det gamla'.
8) Även 14ris. Jfr dock § 23, b, 1.
8) Jfr § 20, a.
2)
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glamma, stoja, bråka', -o M1; Imma öV. v. 'komma'; tretnw M. v.
'hugga av en stock, arbeta I. besvära sig mycket' 2; stamta3 JN.
pron. 'samme, -a'; gtrama öV . v.
Förlängd vokal i motsats till former, där rotvokalen
följes av tonlös explosiva, ha kramo L. v.- 'krama' (jfr adj.
kram), stramt) L. v. 'strama' (jfr adj. stram)4.
Förlängd kons. i motsats till vad som i regel är
fallet i former, där rotvokalen följes av tonlös explosiva, ha
dumt) M. v. 'glamma', samla Fl., -ut yM. pron. 'samme, -a',
stam() MN. v. 'stamma', konto Ä-N., -n Fl. v. 'komma', broman 5
Ä-N. s. n. 'den krökta delen av lie', liemoths M. adj.
utan stadga' 6 .
Det är ju tänkbart, att de i mom. 2 ock 4 upptagna tvåstaviga
formerna delvis fått lång vokal genom inflytande från enstaviga
adjektiv- ock substantivformer. Detta kan dock knappast gälla
samut öM. pron. 'samme, -a'. Någon enstavig form av detta pron.
existerar åtminstone icke numera i målet. F. ö. vore det ju
egendomligt, om just i m-förbindelser tvåstaviga ord skulle i så
stor utsträckning, som här vore fallet, ha påvärkats av närstående enstaviga ord.
Beträffande de i mom. 5 upptagna formerna med förlängd
kons. i motsats till vad som i regel är fallet i sådana former,
där rotvokalen följes av tonlös explosiva, kan här bl. a. framhållas, att M. jämte gtramo v. 'glamma' även har eamo v.
'glamma' (se mom. 3 ovan), vilken senare form torde vara den genuina inom målet, att värbet 'komma' (1como Ä-N., -92 Fl.) dels
påvärkats av 3:e klassens starka värb med gammal lång rotstave1se 7, dels ofta står strycksvagts, att broman Ä-N. möjligen kan
ha förlängd kons. på grund av konsonantens ställning framför
avledningsändelsen -an9 samt att även förbind. gammal lång
vokal (1. diftong) + kort m, i större eller mindre utsträckning
Jfr fno. glumr s., no. dial. gluma v. (Torp. s. 167).
Jfr trömo, Inom. 2 ovan.
3) Jfr fsv. somu (se § 11).
Jfr mom. 2 ovan.
Jfr br4m0 Ålvd. s. n. 'den del av lien, som fästes vid skaftet'.
Angående det enstaviga ordet /On M. (även det med lång
kons.) se § 17, anm. 1.
Jfr kom NFl. sup. 'kommit' (med 0, ej ta) ock § 17, anm. 3.
T. ex. i sammanst. komma-hit, -Upp, -nåd etc.
Jfr § 21, anm., mom. 4 ock § 30.
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på olika håll, ersatts med förbind. kort vokal + förlängt m ock,
som det synes, i rel. sen tid. Ex.: öV. g6im s. 'gom', bbsme L.
s. 'blomma' — däremot /im L. s. 'lim', time s. 'timme', tom
adj. 'tom', domar s. 'dommare', drcem s. 'dröm', drcema v. 'drömma'
o. s. v.; vidare med bibehållen diftong: hen L. 'hem', gcelma
v. 'gömma' o. s. v.; M.: tom adj. 'tom', eromai v. 'glömma',
skrcema v. 'skrämma', hima yM. adv. 'hemma' o. s. v. — däremot
/tm s. 'lim', hma s. "iimme, kvast', rem, s. 'rem', bkema s.
'blemma', gyma v. 'gömma' o. s: v.; Ä.: tom adj. 'tom', tent s.
'töm', dronta- v. 'drömma', ttmce s. 'timme', hem adv. 'hem', hema
adv. 'hemma' o. s. v. — däremot hm s. 'lim', grama s. 'grimma',
rem
rem) s. 'rem'; J-Fl.: tom J. (men tom NF1.) adj. 'tom',
.orma J., -v Fl. v. 'gömma', hem J. 'hem', hema J., -v Fl. adv.
'hemma', skrcem- J. (men skrcemv Fl.) v. 'skrämma' o. s. v. —
däremot dr@m JF1. s. 'dröm', drona J., -v NFl. v. 'drömma',
hma J., -v N., -Ce Fl. s. 'timme', Vrema J., -v Fl. s. 'blemma'
o. s. v. Det är sålunda möjligt, att även i gammal kort stavelse en redan förlängd vokal sedermera förkortats.
B. Faktorer som varit bestämmande för resultatet av

stavelseförlängningarna i västerdalmålen.
§ 25. De faktorer, som i V. synas ha varit bestämmande
för resultatet av stavelseförlängningarna i ord av typerna bak,
-a, - I, -u, äro följande:
1. Rotvokalens kvalitet: de vidare vokalerna ha
större benägenhet att förlängas än de trängre.2 Denna
regel synes gälla för alla V?, ehuru rotvokalens kvalitet för resultatet av stavelseförlängningarna varit av större eller mindre
betydelse på olika håll.
Anm. 1. Även för kvantiteten i gammal lång stavelse kan vokalens kvalitet ha betydelse4. Jag skall här lämna ett exempel på detta
förhållande, ehuru det icke direkt hör till ämnet för min avhandling.
M. har i stor utsträckning förlängt tryckstark vokal framför gem. fsv. fno.
1) Dylika värbformer kunna dock även ha fått kort vokal + lång
kons. från konjugationsformer, där vokalen följes av kons.-förbindelse,
t. ex. gbilmd pret. 'glömde', gkomt sup. 'glömt'.
3) Jfr dock s. 70 if.
2) Jfr härom s. 36 if.
4) Jfr Hesselman i SoS. I, s. 10.
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111. Förlängning har i yM. inträtt endast i stavelser med fsv. a ock
m (inkl. se
a i dift. ia).2 Ex.: di pron. 'alla', a/ adj. 'trött, utarbetad', iihkfjp adj. 'allesamman', åt.,/a adv. 'på allt sätt' (fsv. allaledhis), å/ adv. 'allra' (fsv. alla), fal s. 'fall', fct1(ci)8 v. 'falla,
sjunka' tala s. '(rätt)fälla', kcact 4 v. 'kalla', mil s. "pall', stal s. n.
'stall', tal a-. 'tall', val s. 'vall', krela v. "kralla, kräla, vimla", b3e1a 5
a. "bjälla, bjällra', 2ce la s. 'hjälle'6. Dessutom har ÖM. (men ej yM.)
lång vokal i sta s. 'dumhet', stack s. 'stolle'.
Kort vokal har målet däremot i t. ex. skala s. 'skalle', fnal s.
'smula', fcel(a) v. 'fälla', gata ,s. 'galla', gnce- (a) v. 'gnälla' (pret.
gnal); vidare i bol s. 'boll', bua s. 'bulle', hyla s. 'hylla' o. s. V.
SV. har förlängd vokal i kola v. 'kalla, ge namn', det enda ord
jag där funnit ha förlängd vokal framför fsv. fno. 117.
I uppsatsen »Nya fall av av fornsvensk vokalförlängning»8 har
Hultman antagit fsv. förlängning av gammal kort vokal framför bl. a.
gem. 11. Han framhåller där bl. a., att vissa nydanska dialekter
uppvisa förlängning av kort vokal framför gammalt 11: »Lång vokal
för äldre kort förete vidare framför urspr. 11 bornholmskan samt —
mera sporadiskt — vissa andra ömål; dock måhända blott i tvåstaviga
ord. Ex.: fäla 'falla' (Bornh.), käla 'kalla' (Bomb.), 'Elle 'alla'
(Bomb.), sgäled 'skallig' (Faxa på Själl.)»2. Hultman anför vidare
från fsv. handskr. en hel del exempel på dubbelskrivning av gammal
kort vokal framför gem. 11 (ock även framför flera andra geminator ock framför konsonantförbindelser). Jag tillåter mig här efter Hultman citera de fall, då vokalen dubbelskrivas framför gem. 11. Dalalagen: aal nom. pl. n. 'alla', faal 'fall', skaal 'skallgång': Hälsingelagens täxtkodex: aal nom, pl. n.; Cod. Holm. D. 2 (från tiden 14701480): faal, faall subst. (3 st.); Cod. Holm. A. 4 (från slutet av
1400-talet): knwfaal; Cod. Lincop. 39 fol. (från 1514 eller tiden närmast efter): aal 'alla' (2 st.), nidherfaal subst., nidherfaal imp.,
paal 'pall', staal 'stall' (2 st.), seelskap; Sv. Dipl. 3: haal propr.
Detsamma är även förhållandet, då vokalerna följas av urn. Id,
som assimilerats ock motsvaras av målets / eller 1.
Jfr Levander Dalmålet I, s. 79.
Pres. fal, pret. ful, sup. f4/.
Pres., pret. ock sup. kg.
Jfr även fig/ s. '(fisk)fjäll' (yfsv. fi1, flEeld), hela v. 'fjälla'
(yfsv. fkella). Övergången av fsv. iie till M. e i gammal lång stavelse synes bl. a. sammanhänga med vokalens förlängning.
»Ett slags hylla vid taket längs kortväggen i ett hgs (d. v. s.
'fähus, ladugård'). Vintertiden hade flickorna sin sängplats där» (Bannbers).
Jfr däremot (med förlängd vokal framför urn. Id): fl s. 'fåll',
hela v. 'hålla', kl adj. 'kall', Kela s. 'källa', kvcel s. 'kväll' in. fl.
— däremot smal B. 'spjäll' (M. spW).
Nord. studier s. 217 fl
9) A. a. s. 239.
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'Hallen' (fr. 1316); Sv. Dipl. 4: staallm rwm (fr. 1335, nyare avskrift);
Sv. Dipl. N. S. 2: aal 'alla' (fr. 1412); Täxtkodex av Simlinna trest
(fr. tiden omkr. 1430): aal (2 st.); Cod. Ups. Palmsk. 405 (fr. förra
hälften av 1400-talet): aal (3 st.); Bidrag t. Finlands hist., utg. av
R. Hansen: lagfaall (fr. 1506)1.
Den fornsvenska ortografien är viil i ock för sig icke så mycket
att bygga på. Men om ovan anförda dubbelskrivningar av gammal
kort vokal framför gem. 11 jämföras med det faktiska förhållandet i
vissa dialekter, kunna de nog icke utan vidare rubriceras såsom endast ortografiska företeelser 2. Det visar sig, att i ett fall har vokalen fsv. 93 dubbelskrivits, nämligen i seelskap (se ovan), i alla
övriga fall är det vokalen fsv. a, som dubbelskrivits. Det förefaller
sålunda — åtminstone av ovan anförda materialsamling att dömma —
som om endast fsv. a, (Ee) förlängts i ställning framför gem. 11. Detta
stämmer också väl överens med förhållandet i dialekterna ock tordo
väl vara ett ytterligare stöd för det antagandet, att — åtminstone i
vissa fall — dessa dubbelskrivningar ange förlängd vokal.
Man synes sålunda för fornsvenskans vidkommande kunna formulera följande kvantitetsregel: dialektiskt har redan i fsv. tid åtminstone de fsv. vidaste vokalerna a, (al) förlängts framför
gem. 11.

2. Den efter rotvokalen följande konsonantens kvalitet: de tonlösa konsonanterna (i synnerhet explosivorna) ha större benägenhet att förlängas än de tonande,
dock m (ock j) undantagna.
Av de tonlösa explosivorna synes t ha den största benägenheten att förlängas.s Förbind. gammal kort vokal + m har
kvantitativt utvecklats på ungefär samma sätt som förbind.
gammal kort vokal + tonlös explosiva (särskilt t).4 Konsonanten j (j) torde i V. endast förekomma vikarierande för konsonantiskt 1 (p,) ock är i ställning efter vokal alltid lång i kvantitativt ljudlagsenliga former. 5
Anm. 2. Jag har s. 37 f. framhållit, att Meyer genom sina experimentella undersökningar rörande olika språkljuds tidsvarighet uppvisat, att orsaken till att vidare vokaler ha större benägenhet att förlängas än trängre, är att söka i de egenskaper hos vokalerna, som göra,
att vidare vokaler under i övrigt liknande förhållanden ha större
Jfr a. a. s. 218 if.
Jfr även Beckman Outg. fsv. handskr. e. 70 if. ock s. 104,
Wigforss SHF. s. 529 il. Wigforss anför som exempel på vokalförlängning framför 11: stc_klacl 'stället', stal, valan, hålan.
Se t. ex. § 21, anm., mom. 4 ock § 29.
Se § 24.
5) Se § 18, anm. 1, a.

K-220478. Sv. landsm. Sjödahl.
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tidsvarighet än trängre. Men Meyer uppvisar också i de förut anförda
»Englische lautdauer» ock »Zur vokaldauer im deutschen», att en vokals
tidsvarighet även är beroende av den efter vokalen följande konsonantens kvalitet samt att konsonanter av olika kvalitet ha olika tidsvarighet. »Vor gespanntem konsonanten ist der vokal kiirzer als vor dem
entsprechenden ungespannten, und zwar ist die kfirzung des vokals vor
gespanntem verschlusslaut verhältnismässig stärker als vor gespanntem
engenlaut.»I Ex.:
1: 1,52
: ä = 1: 1,542
Jfr kvantitetsutvecklingen i t. ex. J. gatut s. 'gata' — tadla s.
'lada'.
»Vor engenlauten ist ferner der vokal unter sonat gleichen umständen länger als vor verschlusslaut, was besonders beim kurzen vokal
hervortritt.»1 Ex.:
:
= 1: 1 os
: = 1: 1,443
Jfr kvantitetsutvecklingen i t. ex. M. skatt+ v. 'skotta' — mest,

a. 'mossa'.4

Å andra sidan ha kons. av olika kvalitet eller i skilda ställningar
olika tidsvarighet. Så uppvisar Meyer i Engl. lautdauer bl. a., att
i de av honom undersökta engelska dialekterna frikativor i allmänhet äro något längre än explosivor, »spända» kons. (p, k, t etc.)
längre än »ospända» (b, g, d etc.), slutljudande kons. längre i ställning
efter trängre vokal än i ställning efter vidare. De på grund av sin
egen natur (eller på grund av någon annan omständighet) längre konsonanterna böra givetvis vid inträdande kvantitetsändringar ha större
förutsättningar att »förlängas» än de kortare, om förhållandena i övrigt
antagas vara lika.
Det är icke min avsikt att här i detalj jämföra kvantitetsutvecklingen i V. med de resultat, vartill Meyer på experimentell väg kommit beträffande olika språkljuds tidsvarighet i engelska ock tyska dialekter.
Av vad som redan framhållits, torde dock framgå, att en undersökning
rörande olika språkljuds tidsvarighet i V. icke skulle ha varit utan betydelse för min avhandling. Att göra en dylik undersökning var också från
början min avsikt. Emellertid har jag åtminstone tills vidare måst
avstå från saken.
Anm. 3. Även för kvantitetsutvecklingen i gammal lång stavelse
har den efter rotvokalen följande konsonantens kvalitet varit av betydelse. Så t. ex. förekommer i M. förlängning av gammal kort vokal i
ställning framför de tonande geminatorna 11 (se anm. 1 ovan), nn (se
Meyer Vokaldauer e. 352.
Se vidare Meyer Vokaldauer s. 352. — ät etc, betecknar kort vokal
(a etc.) i ställning framför slutljudande kons. (t etc.),
etc. kort vokal '(a etc.) i ställning framför intervokalisk kons. (t etc.).
Se vidare Meyer Vokaldauer s. 353.
Se §§ 21,c ock 22.
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nedan) ock slutljudande rr (se anm. 4 nedan), däremot icke framför
t. ex. tonlösa geminator.
Framför geminatan nu har i M. kort vokal endast sporadiskt förlängts. Målet har genomgående lång vokal framför äldre fln i pret.
konj., sup. ock pret. ptc. av starka värb tillhörande 3:e avljudsklassen
(ex. brån 'brunne, -it, -en')1; vidare i kön(a) v. 'kunna', (pret. ock)
sup. bin (däremot pres. kan), grön s. n. 'grund' (fno. grunn), grön
adj. 'grund' (fno. grunnr), 4mka-1c4n2 'Annika-Karin', kcen(a) v.
'känna' (pres. kien)3, sköHna v. 'slå kana',4 sköHna s. 'ränna att
slå kana i', ?hma s. 'hinna' 5, gno (öM. in) adv. 'inne', ån pron. 'annan'
(men ana f. attr., ance n. attr.), henån pron. 'varannan'.
När det gäller vissa ovan anförda former, kan det förefalla, som
om något slag av 'ersättningsförlängning' på grund av ändelsevokalens
bortfall förelåge. Så t. ex. har målet ån 'annan', men arta (f.) 'annan', ance (n.) 'annat'.6 Dock kan icke vokalförlängningen i alla här
anförda former förklaras på detta sätt.
Det synes även, som om redan i f sv. tid en dylik vokalförlängning framför geminatan nu åtminstone sporadiskt inträtt i vissa dialekter. Jfr Hultman i Nord. studier s. 217 if. ock Wigforss SHF.
s. 529 if.
3. En- ock två- (1. fler-)stavighet (sluten ock öppen
stavelse): i enstaviga former (sluten stavelse) förlänges
i V. genomgående vokalen, i två- (1. fler-)staviga former
(öppen stavelse) förlänges antingen vokalen eller konsonanten.
I Skiss etc. framhåller Hesselman (SoS. I, 8.18), att målen
i västra Uppland, Fjärdhundramålet, i stor utsträckning bevarat
den gamla kortstavigheten, men endast i tvåstaviga former. I
de enstaviga har förlängning inträtt ock, som det synes, enligt
i huvudsak samma regler som i mellersta Uppland (trakterna
kring Uppsala), där även tvåstaviga former förlängts. Hesselman framhåller vidare, att åtskilliga mål utom Uppland, särskilt
öM. har dock kort vokal + lång kons. i dessa former.
Jfr Fårömålets (anka 'Annika, Anna'; vidare jahcina 'Johanna',
Nor. i Sv. Lm. I, s. 356.
ÖM. ken(a), pres. Un.
Jfr no. dial. sko-renna 'glide med bare sko, uden skeitei,
Aasen s. 683 (under skorra).
Jfr N. henv (med e4, Husby htnu (med u.1), Djura hena&
(med e—v.44, vilka former även kvalitativt äro frapperande.
I detta ord synes ersättningsförlängning föreligga i en mängd
dialekter.
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en del östsy. samt »da1må1et»,1 inta en ståndpunkt, som liknar
Fjärdhundramålets. »Också i dessa gäller, att förlängningen (i
enstaviga) skett efter ungefär samma regler som i närgränsande
dialekter, där även tvåstaviga förlängts, t. ex. att ä ock
ha
förlängts framför alla konsonanter, även p, t, k.»
Enligt Hesselman representera dessa mål ett övergångsstadium
i utvecklingen, som övriga dialekter tidigare genomgått. »De
visa med stor sannolikhet, att även i de andra 1) förlängningen bör ha skett tidigare i en- än i tvåstaviga former 2
ock 2) att denna äldre förlängning i enstaviga skett
efter lika regler som den senare i tvåstaviga. Att i
fornsvenskan utvecklingsgången värkligen varit sådan, antas på
grund av handskrifternas vittnesbörd av Nor. Aschw. Gr. § 130».
Enligt Hesselman få vi således på svenskt språkområde
vokalförlängning (resp. bevarande av vokalens korthet jämte åtföljande konsonantförlängning) framför såväl slutljudande som
intervokalisk kons., i såväl sluten som öppen stavelse. »Överhuvud taget synes denna motsättning (mellan sluten o. öppen
stav.) för svenska dialekters kvantitetsbehandling i kortstaviga ord ej •haft någon större betydelse».3 Denna uppfattning
synes numera vara den gängse.
Det är klart, att Hesselman icke kunde komma till något
annat resultat med det material, varpå han byggde sin undersökning. I a. a. s. 20 not anmärker han dock, att motsättningen »sluten eller öppen stavelse» synes ha haft en viss betydelse
i Degerforsmålet. Sedan Hesselman skrev sin uppsats i SoS.,
har mycket nytt material kommit till, som visar, att motsättningen en- ock tvåstavighet (sluten ock öppen stavelse) haft
betydelse för kvantitetsutvecklingen i en mängd svenska dialekter: i dialekterna fr. o. med Dalarna ock norrut kan detta långt
snarare sägas vara regel än undantag, ehuru denna motsättning
på olika håll varit av större eller mindre betydelse för resultatet av stavelseförlängningarna. Den skiljaktiga kvantitetsutvecklingen i en- ock tvåstaviga former (i sluten ock öppen stavelse) är dock att förstå på något olika sätt i olika mål. FörMed »dalmålet» avses här övre österdalmälet.
Jfr § 26.
A. a. s. 18 f. Jfr även Hese. i Nord. studier s. 378 f.

KVANTITETEN: BESTÄMMANDE FAKTORER.

81

längning av kort stavelse drabbade icke samtidigt hela det kortstaviga språkmaterialet. Enstaviga former synas i regel ha förlängts
tidigare än tvåstaviga o. s. v.', ock olika ljudlagar» kunna inom ett
ock samma mål ha varit värksamma under olika tider. Detta är
dock en förklaring till kvantitetsmotsättningen mellan en- ock
tvåstaviga former, som man blott i sista hand tillgriper. Gäller
det ett mål sådant som öV., där vi ha motsättningen tak s. 'tak'
etc. — vako v. 'vaka', haku s. 'haka' etc., är det väl tydligt,
att de egenskaper, som vid stavelseförlängningarnas genomförande tillkommo de enstaviga formerna i motsats till de tvåstaviga, oberoende av den invärkan ändelsevokalernas kvalitet
kan ha haft på rotstavelsen, haft avgörande betydelse för vokalens
eller konsonantens förlångning.2 Så torde dock ingalunda alltid
ha varit fallet i svenska dialekter. I mål med helt genomförd
stavelseförlängning ock där en kvantitetsmotsättning mellan enock tvåstaviga former visar sig, synes det ofta vara ändelsevokalens kvalitet, som åtminstone i sista hand haft avgörande betydelse för vokalens eller konsonantens förlängning.3 Så ha
Äppelbo- ock Järnamålen vokalförlängning i såväl en- som
tvåstaviga former, utom när rotstavelsen följes av trängre
ändelsevokal, i vilket fall konsonanten i stor utsträckning förlängts även efter målets vidare vokaler. Det till nV. angränsande
Gagnefsmålet kan tjäna som typ för en annan grupp dialekter.
För det gäller som huvudregel: innehåller rotstavelsen fsv. trängre
vokaler (i, o, u, [y, o]) + ton lös explosiva, förlän ges i regel konsonanten i såväl en- som tvåstaviga ord, utom när rotstavelsen
följes av vidare ändelsevokal (fsv. a), i vilket fall vokalen
Se följande §.
Man kan här lägga märke till att Meyer i sitt arbete »Zur vokaldaner im deutschen' s. 352 kommer till det resultatet, »dass, wie zu
erwarten, der vokal im einsilbigen wort unter sonst gleichen verhältnissen durchweg etwas länger ist als im zweisilbigen». Till samma
resultat kommer Meyer också i »Engl. lautdauer»: »Die vokaldauer in
der betonten silbe des zweisilbigen worts ist gegenaber der im einsilbigen
wort beträchtlich kfirzer» (a. a. s. 108). Men å andra sidan är även
den efter vokalen följande konsonanten i tvåstaviga ord kortare än i
enstaviga (a. a. s. 77 f.). Jfr s. 37 if. ock anm. 2 ovan.
Jag bortser här från mål, där motsättningarna mellan en- ock
tvåstaviga former tillräckligt kunna förklaras av rotvokalernas olika kvalitet i en- ock tvåstaviga ord.
6 -220478. S. landsra. Sj öda hl.
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förlänges. Ex.: bek s. 'beck', sket s. 'skott', dnapi sup. 'drupit'
(jfr även t. ex. gvtia s. 'gata') — däremot brstas, v. 'brottas',
hetv s. 'hetta' o. s. v. (jfr s. 100 if.).'
Även ordens akcentuering ock särskilt ändelsernas akcentuering (ock kvantitet) i de tvåstaviga orden vid tiden för stavelseförlängningarnas genomförande i de olika målen kunna ha bidragit till eller orsakat kvantitetsmotsättningar mellan en- ock
tvåstaviga former (jfr s. 110 if.).
Anm. 4. Åven i gamla långstaviga former kan motsättningen enock tvåstavighet ha betydelse för kvantitetsutvecklingen. Så förlänges
i V. gammal kort vokal i ställning framför slutljudande rr, däremot icke
ljudlagsenligt i ställning framför intervokaliskt rr.2

Ändelsevokalens kvalitet: vidare ändelsevokal
gynnar förlängning av rotstavelsens vokal, trängre ändelsevokal gynnar förlängning av den efter rotvokalen
följande konsonanten. Se s. 58 f. ock s. 100 if.
Angående den eller de faktorer, som värkat eller kunna
tänkas ha värkat motsättningar sådana som M. kakla s. 'haka'
— skabuk s. 'skakel'3, J. ksak s. 'brasa' — masat s. 'masur' 4
o. s. v., hänvisar jag till s. 110 if.
Slutligen framhåller jag här, att även tidsskillnaden
mellan stavelseförlängningarna i ord av olika typer ock i olika
former5 givetvis kan vara en faktor att räkna med, när det
gäller att bedömma resultatet av stavelseförlängningarna. Dock
synes man i regel kunna förstå kvantitetsutvecklingen i V. utan
att behöva taga hänsyn till detta förhållande. Se emellertid s. 70 if.
För bl. a. i stort sett hela området Hälsingland, Medelpad ock
Ångermanland gäller följande regel: innehåller rotstavelsen fsv. trängre
vokaler (i, 0, u, [y, 0]) + tonlös explosiva, förlänges konsonanten i
enstaviga ord, vokalen i tvåstaviga med ändelsevokal fsv. a (om
övriga tvåstaviga ord uttalar jag mig icke). Ex.: skyt, s. 'skott' Söderala ock Alfta (Häls.), Borgsjö (Med.), Ullånger ock Resele (Ång.),
skot Forsa (Häls.), sket Haverö (Med.) ock Nora (Aug.), sAot Ramsele
(Ång.), S.
ht Nordingrå (Aug.), skut Selånger (Med.) — däremot skata
v. 'skotta' Forsa ock Alfta (Räls.), Borgsjö (Med.), Resele ock Nordingrå
(Ång.), skyta Söderala (Häls.), skyta Haverö (Med.) ock Nora (Ång.),
sk sta Ullånger (Aug.), sketa Ramsele (Ång.), skata Selånger (Med.).
Se även Bogren Torpmålet § 5, I, B, 2 ock 3 samt § 6, I, A, 1 ock 2.
Jfr Nor. Gesch.3 § 163, b.
3) Se s. 60 anm., mom. 2.
4) Se s. 55, § 20, a.
5) Se följande §.
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C. Stavelseförlängningarnas förlopp.
§ 26. När det gäller V., där förlängning av gammal kort
stavelse kan sägas vara fullt genomförd, är det givetvis svårt
eller omöjligt att alltid med någon bestämdhet uttala sig om
stavelseförlängningarnas förlopp. Dock är det tydligt, att förlängning, åtminstone i vissa fall, inträtt tidigare i stavelser med
uddljudande än i sådana med inljudande vokal. Så ha V. t. ex.
aka, -v v. 'åka', där den uddljudande vokalen förlängts före
å-ljud ock utvecklats på samma sätt som gammalt ål; ok
å
M-Fl. (öV.?) s. 'ok', där vokalen förlängts så tidigt, att den utvecklats på samma sätt som gammalt ö 2. Av såväl dialekterna
som de fsv. handskr. framgår vidare, att förlängningsprocessen i
regel inträtt tidigare i enstaviga former än i två- (1. fler-)staviga.3
Att så även varit förhållandet i V., torde få anses som säkert.
Dels förekommer där sporadiskt i tvåstaviga ord (men ej i enstaviga) ett uttal, som påminner om kortstavighet 4; ock dels
har i de angränsande ock med målen i Västerdalarna närbesläktade övre österdalmålen kortstavigheten upphävts i enstaviga
ord (typen bak), men i allmänhet väl bibehållits i tvåstaviga (typerna baka, -i,
Dock nödgas man korrigera den uppfattningen, som — så vitt jag kunnat finna — tidigare i stort sett varit
rådande, nämligen att i våra dialekter enstaviga former (typen bak)
i tryckstark ställning alltid förlängts tidigare än de tvåstaviga.
I vissa jämtländska mål är förhållandet det motsatta5, ock även
utanför Jämtland kan man på svenskt område finna dialekter,
där kortstavigheten bibehållits i åtminstone vissa enstaviga
former, under det att den upphävts i vissa tvåstaviga. Förlängningen visar sig åtminstone i många fall ha drabbat stavelser
innehållande vidare vokal tidigare än stavelser innehållande
trängre voka16, ock även den efter rotvokalen följande konso-

-4

1)

Se vidare s. 4, anm. 4.
2) Jfr s. 23, anm. 3.
5 Jfr t. ex. Hese. i SoS. I, s. 18.
4) Se s. 35, not 1.
Jfr Geijer Tilljämning ock apokope s. 22, not.
Jfr .Hess. SoS. I, s. 19 f. 1 disputationsuppl. har jag här
hänvisat även till Hallenmålets .(Jämtland) finn s.
stuyu s.
'stuga', huvu s. 'huvud', furu s. kur(a)' (så konsekvent i källan, typordslista av Kökeritz) — däremot enl. samma källa kro s. 'båge' (men
även boyon best. sg.), /VO s. 'låge', 1Qv0 v. 'lova', SQVO v. 'sova',
9,29.80 s. 'mosse', xso s. 'påse', dock även drapa s. 'droppe', Nto s.,
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nantens beskaffenhet kan ha betydelse för stavelseförlängningarnas tidigare eller senare inträdande'. Även visar det sig,
att stavelseförlängningen kan ha inträtt tidigare it. ex. tvåstaviga
ord med slutljudande ändelsevokal än (i sådana med antekonsonantisk ändelsevokal, eller åtminstone tidigare än) i ord med viss
avledningsändelse 2.
Huru förhållandet varit i V., kan jag givetvis icke i detalj
avgöra. Till vad jag förut framhållit, vill jag endast tillägga,
att V. icke på något sätt ge anledning till det antagandet, att
i stavelser, som innehålla vokal + m, förlängningen inträtt tidigare än i stavelser, som innehålla vokal + annan kons. än m3.
Man torde däremot med stor säkerhet kunna påstå, att i V.
gammal kort stavelse innehållande vokal + m förlängts i samband med den allmänna förlängningen av kort stavelse.
Beträffande förlängningsprocessens förlopp i en ock samma
stavelse synas icke skäl föreligga att anta annat, än att vid
den gamla kortstavighetens upphävande utvecklingen i stort sett
redan från början inriktades på antingen vokalens eller konsonantens förlängande, även om till en början en svävning inom
'flotte'. Emellertid förefaller källan icke alltid tillförlitlig i fråga om
kvantitetsbeteckningen, varför slutsatser om förloppet av stavelseförlängning i Hallenmålet icke böra dragas av ovan meddelade former,
trots att en motsättning fkuyu etc. — bQgo etc. kan få stöd av kvantitetsförhållandena i vissa andra mål. Så synas svaga fem. i Åremålet
(uppteckningar av H. Geijer) visa endast halvlängd hos u: fkugia etc.,
under det att rotvokalen hos infinitiver ock svaga mask., vilka ha 0
både som rotvokal ock ändelsevokal, förlängts antingen till hellängd
eller till halvlängd (se Bucht ii ock 6 s. 162). Dylik kvantitetsmotsättning kan dock tänkas ha annan orsak än kvalitetsskillnaden mellan
rotvokalerna.
Målet i Romfartuna (Västmanland) synes bibehålla kortstavighet
i stor utsträckning, när en trängre vokal följes av k eller v. Ex.:
kok 'kol', hok 'hål', foka 'fåle', muka 'mulet', stuka 'stulit', lov 'lov',
sov 'sov', lova 'lova', sova 'sova' — däremot letga 'låge', btga 'båge',
sela 'sele', bvetaS 'brottas', skota 'skotta', bora 'borra' (men även
t. ex. skura 1. skura 'skurit').
Jfr Geijer Tilljämning o. apokope s. 22, not ock s. 24.
Jfr däremot Hesselman i Nord. studier s. 388 ock Sjöros i SNF.
VIII, 3, s. 4. — I vissa jämtländska mål (i »opplänningsmålet») med i
regel förlängning till hellängd eller halvlängd i tvåstaviga ord är kortstavighet särskilt vanlig i ord med m som intervokalisk konsonant
(se Geijer Tilljämning o. apokope e. 22, not).
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stavelsen mellan olika kvantitetsformer i åtminstone vissa fall
kan vara både tänkbar ock sannolik.
En annan åsikt om förlängningsprocessens förlopp har Sjöros
gjort gällande i sin uppsats »Två samnordiska kvantitetsregler»
(SNF. VIII, 3). Enligt honom skulle kvantitetsförskjutningen i
kort stavelse tillgått så: »I samtliga förbindelser kort vokal + kort konsonant har vokalen förlängts; i ock med
det vokalen blev lång, förlängdes en följande tonlös konsonant'.
Den sålunda uppkomna förbindelsen lång vokal + (halv-)lång tonlös konsonant utvecklades olika i olika dialekter: a, Ee förblev i
de flästa trakter långt, i några trakter, t. ex. största delen av
Uppland, förkortades vokalen, medan den tonlösa konsonanten
saakk (—> nsv.
fick hellängd. Vi skulle då haft t. ex. säk
kiip
(nsv. kid)» 2.
kip
silk), löt -› bott (nsv. lott), men
Emellertid visar det sig, att gammal (samnordisk) lång vokal
i dialekterna bibehålles som lång i ställning framför (enligt
Sjöros) förlängd tonlös kons., under det att i många fall vokalen, enligt Sjöros, förkortats, när den hade sekundär längd.
Detta förhållande förklaras av Sjöros så: »Då vokalförlängningen
först begynte göra sig gällande, hade man gamla former i vissa
dialekter, nya i andra, ock inom de senare båda formerna jämsides åtminstone hos olika generationer. Man hade sålunda t. ex.
såväl löt som bott, men därjämte t. ex. lotom med alltid kort
vokal i öppen stavelse. Ingenting är naturligare, än att dessa
former i vissa trakter skulle ge kompromissformen lott (medan
i andra trakter bott kunde segra). I ord, där vokalen var
lång redan i samnordisk tid, kunde sådana parallellformer ej
uppkomma» 3.
Sjöros kommer till följande slutresultat: »Den s. k. nysvenska
förlängningen träffade blott vokalerna; i vissa dialekter uppträdande former med kort vokal äro kompromissformer» 4.
1) Sjöros söker i anförda arbete bl. a. uppvisa, att tonlös kons.
redan på samnordisk tid var (åtminstone halv-)lång efter lång vokal
eller diftong. Enligt Sjöros var denna ljudregel levande icke blott
under hela medeltiden, utan långt in i nsv. tid, liksom den ännu gäller
uttalet av den bildade svenskan i Finland.
Sjöros a. a. s. 16.
Sjöros a. a. s. 18. Jfr även Sjöros a. a. s. 20 f.
Sjöros a. a. s. 71.
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Jag har icke för avsikt att här ingå på någon närmare
granskning av Sjöros' framställning om kvantitetsutvecklingen
i gammal kort stavelse. Jag kan inskränska mig till att konstatera, att Sjöros' åsikt om förlängningsprocessens förlopp icke
är förenlig med kvantitetsförhållandena i svenska dialekter,
vilket med lätthet torde inses av det föregående.

Kap. III. Exkurser rörande kvantiteten.
Exkurs 1. Kvantitetsutvecklingen i förbindelsen fsv.
ughu

oghu).

§ 27. I § 18 (s. 46 if.) har uppvisats, att i V. vokalen
i regel förlängts i gammal kort öppen stavelse innehållande
vokal + annan tonande kons. än ml, ock detta även när konsonanten är g (äldre gh). Härifrån finnes dock ett viktigt undanoghu) konsotag. Enligt s. 51, mom. b har i förbind. ughu
nanten i rätt stor utsträckning förlängts. Västerdalmålen ha
stygu öV. s. 'stuga', skapt MÄFl. (men sttugut JN. ock altern. Ä.);
fkygu öV. s. 'fluga', fhicgiu Fl. (men Priffigut M-N.); tgygu öV.
räkn. 'tjugu' (men i,"§siaguk M., ~ut nV.2). Med konsonantförlängningen i ovan anförda former kan jämföras konsonantförlängningen i hovu L. s. 'huvud', huva M-F1.3
Av det ovan anförda framgår, att fsv. huvup hovup motsvaras av former med förlängd kons. i alla västerdalmål, under
134, har
w (jfr fsv. stuvu)
det att (fsv.) stughu, med gh
förlängd konsonant endast i T-MF1. ock alternativt i Ä. Men å
andra sidan har (fsv.) stughu här undergått konsonantförlängning i större utsträckning än t. ex. fsv. flughu.
Gammal kort öppen stavelse innehållande vokal + m behandlas
s. 73 if.
Jfr (även med förlängd vokal) Nypa M-Fl. s. 'ett slags bärinrättning, en båge i en mes, särskilt ditsatt för att man skall kunna
lägga i stora bördor'.
Jfr s. 51, not 4.
Se Nor. Gesch.3 § 174, b samt Hess. Stav.-förl. s. 45 ock där
citerad lift.
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Då jag vid min undersöknings början hade den uppfattningen, att stuga i likhet med huvud rätt ofta i uppsy. ock
nordsv. dialekter uppträdde med förlängd kons., under det att
kons.-förlängningen i t. ex. fluga var mindre spridd, sökte jag
besvara frågan: Finnes det något historiskt samband mellan
kons.-förlängningen i stuga ock det förhållandet, att i stuga konsonanten g — liksom v i huvud — återgår på äldre m (<— b),
eller är kons.-förlängningen i stuga i regel att förstå på samma
sätt som kons.-förlängningen i t. ex. fluga? För att fä denna
fråga besvarad har jag undersökt kvantitetsutvecklingen i fluga,
stuga ock huvud även i dialekter utanför Västerdalarna ock
meddelar här nedan resultatet av denna undersökning.
Dalarna: flitig& , stuktu, hugna (Gagnef)2; flugu, stup
— uva (Ullvi by, Leksand); flugu, stup — huru (Västannor,
Leksand); flugu, shugut 3, hutviu (Åkerö, Leksand); flugu, st zu
(Djura kap., Leksand); fimp, stiugu, hugu (Bjursås); fluga,
sttiga (Särna, Idre) — huivut (Särna), huru (Idre); hutgut 'huvud'
(Svärdsjö, Enviken)5; flzyga, stifigm — &avta (Sundborn); flunta,
stiggia — hiavut (Vika socken); flagga, hutvau — stutgzu (St. Tana);
fliggut, stiygut — hutvut (Husby); fluga — stiagut (Hedemora
socken); flutgu, stiffigu (By); flinta, stiffigtu, hma (Grangärde);
hutvu (Norrbärke); fltyga, stuna, huj« (Söderbärke).
Västmanland: fluga, stuga — huva (Viker); fluga, stuga,
how (Hed); fluga — staga6 — huva (Romfartuna).
S. ock 815. Uppland: fluga, stuga (Haga); fluga — stugu7
1 återger i exkurserna 1-4 källornas ?r• ock g källornas g ock
(i mera enstaka fall) g.
Jfr även flucgut adj. 'uppfylld med flugor, rik på flugor', butguk
s. 'höhållare av vidjor, som användes på vinterfärder; är ungefär som
ett par knytbara pärmar'.
2) Jfr även tutgta 'taga, rep framtill på hövagn, höskrinda, med
vilket bindstången fästes'.
Däremot baygu s. 'större korg (att bära hö p'. Jfr not 2 ovan.
Enligt meddelande av Fil. lic. P. Envall. Jfr fsv. hughuth
(Nor. Altschw. gr. § 273,2) ock nedan upptagna former från Gästrikland ock Hälsingland.
Enligt vad upptecknaren (Fil. mag. A. Thorfors) meddelat mig,
är kons. g i stuga åtminstone i det närmaste kort. Jfr även målets
smula s.
SOM v. 'sova' o. s. v. (s. 84, not 1).
Jfr även t. ex. futx 'skjutit', sup 'supit', ban 'burit', mosa
'mosse', brotas 'brottas, (Torstuna, Vittinge).

EXKURS 1: KVANT. FSV.

ughu (oghu).
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(Torstuna, Vittinge); tigga, styga (Järlåsa); flyga, styga (Rasbo,
Rasbokil, Viksta, Runmarö, Ljusterö) — huva (Rasbokil); flyga,
styga (Lena); st/4ga (Riala).
N. ock NY. Uppland: flugu, stugu (Hållnäs, Öster-Löfsta);
flugut, stucguk (Tolfta); fluga, stuga, huva (Tierp); fiffigt«,
stffigia (Söderfors); flugur pl., stugu (Forsmark); fluga, stuga
(Vendel); fluga, stuga, huru (Östervåla); flugur pl., staga
(Nora); flutgut, stutgut (Skuttunge); fluga, stuga (Väster-Löfsta,
Norrby).
Gästrikland: flyga, stygn (Hedesunda); flyga, styga,
hyge, (Årsunda); hygu (Högbo); f1iuga, stuga, hiffigu (Åmot);
pffiga, stuga (Järbo, Hamrånge, Ockelbo); Piffiga, stagat (Torsåker).
Hälsingland: flgga, stuga, hygs (Söderala); flgga, stgga,
hyg8 (Normala); flgga — stuga, huga (Alfta); flgkga — stuga,
huga' (Arbrå); flyga, stiffiga, huga (Forsa); flQgo best. sg. —
stuga (Delsbo); stago obest. sg. (Ljusdal)2.
Härjedalen: fluga, stutgu, hugad, -ud (Lillhärdal).
Jämtland': flaga, stygu, hytt (Hackås); fhigu (Bodsjö);
Para, skya (Rödön, Mörsil)3; flaga, staga, hava (Mattmar);
fletyu, styyu, hyvu (Hammerdal); flaya, stut«, huvu4 (Hallen).
Medelpad: nagla, stygut — harm, -a (Haverö); flggv, stygv
hurv (Borgsjö ock Torp); flugw, stygce, hyvw (Stöde); flaga,
styga — huva (Selånger); huvw (Attmar).
Ångermanland: flgga, stgga, — huva (Säbrå); f1ga, sttffiga
huva (Bjärtrå); flga, stygg — huva (Ullånger); flQga, styga,
hua (Nora); flgga, styga — hava (Nordingrå); flgga, stiga
Mura (Resele); fkga, stiga — hura (Ramsele); flyga, styga
huva (Trehörningsjö).
Av det föregående framgår, att i de av mig undersökta
dialekterna inom området Västmanland, Uppland, Dalarna,
Står i typordslistan med parentes.
fln° obest. sg. (Ljusdal) saknar i källan kvant.-beteckning.
Uttalet stuga (med kort vokal + kort expl. g) är iakttaget av
upptecknaren (Geijer) hos en meddelare från Mörsil.
Orden flaya etc. — liksom även fura 8. 'fura, fur', svala
s. 'svala' — tecknas i källan konsekvent mod kort vokal + kort kons.
Se dock härom s. 83, not 6.

90

SJÖDAIIL , KORT STAVELSE I VÄSTERDALM.

Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad ock
Ångermanland konsonanten v (w) i fsv. stuva, -u (,- stova, -u)
genomgående 'härdats' till g'. I fsv. huvup (,, hovup) har
en dylik 'härdning' av konsonanten inträtt i Gästrikland, Hälsingland ock i ett till dessa landskap gränsande område av
Dalarna (åtra. i Svärdsjö ock Enviken). I det övriga området
kvarstår åtminstone i regel konsonanten som v (kort eller förlängd) 2.
Jämför man den kvantitativa utvecklingen i de ovan exemplifierade orden fluga, stuga ock huvud, kommer man till följande
resultat:
1. I 26 olika dialekter ha fluga ock stuga3 likartad kvantitet: antingen har vokalen i båda orden eller konsonanten i
båda förlängts:
fluga—stuga

fluga—stuga

ut — ut 4 dial.

u —u 2
u— u 1
u— u 3

u — u 1 dial.
tu 5 »
u
u8
u —u2 »

»
»
»

ut

2. I 22 olika dialekter ha alla tre orden (fluga, stuga,
huvud) likartad kvantitet:
fluga — stuga — huvud

Y

____

y

ZU
jr

—
—

ut
ut

fluga— stuga — huv ud

— n 1 dial.
— zu 4 »
—

jul

»
»'

u—

vt

ut —

ut

u—
tt —

tt

-- u 3
— ?y 4 >,
— ut 1 »

tt

----tt 1

it
u

u

_

tt
8— 8
8— ta
3
tt

___

a

— u

a 1 dial.
U1
1,4 1
914 1
tt 1

— u '2

»
»
Y'

»
»

D

Jfr Nor. Altschw. gr. § 273,2, Hess. Stav.-förl. s. 45 ock
där citerad litt. — Dock är stuva 'stugan' antecknat från Husby (Lyhundra härad) i Uppland.
I ett par uppländska dialekter har jag dock funnit en härdning
av w till g i 'huvud'.
De dialektala formerna för huvud saknas i resp. källor eller ha
vid excerperingen ej medtagits.
Av dessa har en dialekt (målet i Hallen, Jämtland) enligt källan
kort vok. -E- kort kons. i dessa ord. Se dock härom s. 83, not 6.
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3. I 20 dialekter har vokalen förlängts i fluga, stuga,
konsonanten i huvudl, ock i en dialekt2 har konsonanten
förlängts i fluga, stuga, vokalen i huvud.
fluga, stuga — huvud
fluga, stuga — huvud
iu — Ut 5 dial.
a
u — i 1 din!.
u
»
It—u
2
8
8 — U 1
—u1 »
8 U —tal »
—u1»
8
U
U1»
— l>)
U
tt t
—U1»
tt —
1
tt
Q
at
tt —ul »
tt
— u2»
at
al »
I en dialekt ha fluga, huvud lång vokal, stuga däremot
lång konsonant: flaga, Imam — stiugut (St. Tunn, Dalarna).
I tre dialekter har fluga lång vokal, stuga ock huvud
däremot lång konsonant3: fltagta — stinta, huta (M.); flyga
stuga, huga (Alfta, Hälsingland); flyga — stuga, huga4 (Arbrå,
Hälsingland).
6. I 4 dialekter har fluga annan kvantitet än stuga3 (jfr
även mom. 4 ock 5 ovan): flygo best. sg. — stup (Delsbo,
Hälsingland); flina — skapa (Hedemora socken, Dalarna); fltiga.
stuga (Torstuna ock Vittinge, Uppland). Jfr även fluga
stuga (med åtminstone i det närmaste kort rotstavelse) —
huva (Romfartuna, Västmanland).
Härtill kommer en dialekt (Bjärtråmålet, Ångermanland) med
enl. källan fina, sttaga — huva. — Motsättningen vokalförlängning
i fluga ock stuga, men konsonantförlängning i huvud visa också bl. a.
de värmländska målen, vilka i regel ha förlängt vokalen i gamla
kortstaviga ord, även i sådana med fsv. trång rotvokal följd av tonlös
explosiva. Se Kallstenius Värmlands svenska dialekter §§ 74 ock
76,2 (samt § 72, anm. ock § 108,9).
Bymålen i Västannor ock Ullvi by, Leksand.
st Ut gui,
Härtill kommer en dialekt (Å.) med fltagw, stagad
Imma samt en dialekt (Romfartuna i Västmanland) med fluga, stuga
(med enligt uppteeknaren åtminstone i det närmaste kort rotstavelse), huva.
Formen står inom parentes i typordslistan.
De dialektala formerna för huvud saknas i resp. källor eller ha
ej medtagits vid excerperingen.
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När det gäller de ovan anförda uppländska ock västmanländska formerna med kort rotstavelse, bör observeras, att
dessa uppträda i dialekter med i större eller mindre utsträckning bibehållen kortstavighetl. Själva motsättningen i kvantitativt avseende mellan t. ex. fluga ock stuga (Romfartuna) kan
dock bl. a. bero därpå, att stuga såsom sammansättningsled
längre bibehållit kort eller i det närmaste kort rotstavelse ock
att dylika former invärkat på ordets uttal, när det icke varit
sammansättningsled2. Så bör man väl också förstå den ovan
anförda formen staygut (Hedemora socken).
Av exempelsamlingen ovan framgår, att i det av mig undersökta området som regel gäller, att stavelseförlängningen i
fluga, stuga gett samma resultat i resp. mål: antingen vokalförlängning i båda orden eller konsonantförlängning i båda. Däremot
har huvud i en hel del dialekter kvantitativt utvecklats på annat
sätt än fluga, stuga (se t. ex. mom. 3 ovan), ock då i regel så
att vokalen förlängts i fluga, stuga, konsonanten däremot i
huvud. Härav torde man väl kunna dra den slutsatsen, att
konsonantförlängningen i stuga — åtminstone i de allra flästa
fall — är att bedömma på samma sätt som konsonantförlängningen i fluga, d. v. s. att utvecklingen varit denna:
.fsv. stu.vu (-a) --> stughu (-a) -± dialekternas stuggu (-a). Att
ett fsv. stuvu (-a) kunnat ge stuggu (-a) utan att passera mellanstadiet stughu (-a), är väl tänkbart, men en dylik utvecklingsmöjlighet synes man icke alls behöva räkna med.
Vidare synes exempelsamlingen ovan visa, att konsonantförlängningen i såväl fluga som stuga är — åtminstone i stort
sett — att betrakta som en under huvudtryck inträdd förlängning. Om resultatet av kvantitetsutvecklingen ljudlagsenligt bort vara ett annat i stavelser med starkt bitryck än i
sådana med huvudtryck — i en del fall måste man kanske antaga detta — ha dock i dialekterna former med huvudtryck i
ytterst ringa grad rönt inflytande från former med starkt bitryck.
De få fall, då i en ock samma dialekt stuga ock fluga ha
olika kvantitet, kunna bero bl. a. på att ettdera ordet »lös,:
gjorts» ur sammansättningar eller vid stavelseförlängningarnas
Se s. 88, not 6 ock not 7. Jfr Hesselman i SoS. 1, s. 18.
Jfr s. 35, not 1.
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genomförande påvärkats av ordets kvantitet som sammansättningsled' eller på inflytande utifrån. I vissa fall kan också
den kvantitativa motsättningen mellan fluga ock stuga tänkas
bero på rotvokalens olika kvalitet i de båda orden. 2
I norrländska dialekter — i Hälsingland, Medelpad, Ångermanland ock Jämtland — har fluga, såsom framgår av exempelsamlingen ovan, i regel vidare rotvokal än stuga, huvud.
Här motsvaras fsv. fno. o, u ofta av samma vokal i ställning
före ändelsevokalen fsv. fno. a ock i ställning före ändelsevokalerna fsv. fno. u, i. Ex.: skata v. 'skotta', brata sup. 'brutit',
flaga 'fluga' — däremot stuga 'stuga', huga 'huvud' (Alfta, Hälsingland); maka v. 'mocka, skotta', frasa sup. 'frusit', flaga S.
'fluga' (<— Sughu) — däremot stuga s. 'stuga', /nava s. 'huvud'
(Resele, Ångermanland) o. s. v. I disputationsupplagan av denna
avhandling ansåg jag, att vokalernas olika kvalitet i t. ex. flaga
— stuga (Alfta) kunde vara att förklara så, att i stuga (jfr
huga Akta) det tidigare v-(w-)ljudet haft en konserverande inv-ärkan
på rotvokalens kvalitet, ock så — men också endast så — skulle
då ett historiskt samband i vissa fall kunna finnas mellan konsonautförlängningen i stuga ock det förhållandet, att i detta ord
b), då ju den vidare vokalen (0, e etc.) i
kons. g uppkommit ur w
Buga bör ha haft större förutsättningar att förlängas än den på
grund av det en gång på vokalen följande v-(w-)ljudet bibehållna trängre vokalen i stuga. Emellertid möter det vissa svårigheter att med denna teori förklara den oregelbundna u-vokalen i stuga åtminstone i samtliga här åsyftade norrländska mål. 3
Den kvantitativa motsättningen inom västerdalmålen mellan
t. ex. Fl. deign v. 'duga', bögce s. 'båge' o. s. v. — däremot
flukta s. 'fluga', stiagta s. 'stuga' torde kunna tillräckligt förklaras
enligt regeln, att en vidare vokal (i detta fall o) har större benägenhet att förlängas än en trängre (i detta fall ut). Men även
ändelsevokalens kvalitet synes i nedre västerdalmålen (särskilt i
Äppelbo- ock Järnamålen, mindre i Flodamålet ock kanske ej
alls i Nåsmålet) ha invärkat på resultatet av stavelseförlängningarna (se s. 58 f.): vidare ändelsevokal gynnar förlängning av rotvokalen, trängre ändelsevokal gynnar förlängning
I de av mig undersökta dialekterna skulle detta endast gälla stuga.
Se mom. 5 ock 6 ovan.
Se härom Bucht ii ock ö s. 167.
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av den efter rotvokalen följande konsonanten. Samma regel
kan antagas gälla för en stor del av de dialekter, varpå
exempelsamlingen grundar sig, ock är kanske allmängiltig.'
Man kan då fråga: Skulle även i de gamla nominativformerna
fsv. flugha, stugha — förutsatt att rotvokalen bibehållits som
u-vokal — konsonanten förlängts i lika stor utsträckning, som
nu är fallet i de av mig undersökta dialekterna, där i regel
formerna för fluga, stuga med förlängd kons. direkt återgå
på de oblika formerna? På den frågan kan nog svaras nej.
Däremot är det svårt, för att icke säga omöjligt, att alltid
med någon större säkerhet besvara frågan, i vilken utsträckning konsonanten i de av mig undersökta dialekterna ljudlagsenligt skulle ha förlängts i de gamla nominativformerna fsv.
fiugha, stugha, förutsatt att rotvokalen där bibehållits som uvokal, ock detta beroende på att direkt jämförligt material
oftast saknas, bl. a. på grund av tilljämningen, som ju resulterar i olika rotvokaler i ställning framför olika ändelsevokaler.
Förlängd kons. i inf. duga har jag inom det av mig undersökta området antecknat endast från Lillhärdal i Härjedalen
(doga, jfr s. 104) ock från vissa uppsvenska dialekter, där även
tonande kons. i ställning efter trängre rotvokaler i regel eller
i större utsträckning förlängts. Även om motsättningar som
diagv
degv) sv. v. 'duga' — men flukta s., stuigut s., bucgia
s. (Gagnef., Dalarna); ducgv
d8gv) 'sv. v. — men fliagvc
s., stiagu s. (Bjursås., Dalarna) skulle kunna vara ljudlagsenliga, kan dock ingen slutsats dragas av värbformerna med ut
redan av den anledningen, att dessa måste anses ha utifrån inkommit i nu nämnda mål. Men sammanställer man konsonantförlängningen i t. ex. Gagnefsmålets gvtia s. 'gata', skvtut s. 'skata',
biti 'bitit', drzapi 'drupit', rivi 'rivit' etc, med vokalförlängningen i målets flak? s. "flotta, flotte', hetv s. 'hetta', d8gv v.
'duga', b8gv s. '*båga, båge' etc.. synes man kunna antaga, att
ändelsevokalens kvalitet även i fluipu ock stiitgut (liksom också
i biagut, humus; varit av »direkt» betydelse för resultatet av stavelseförlängningen. Se vidare s. 100 if.
')Se s. 100 ff.
3) Se s. 88 med not 2.

2)

Jfr Hess. SoS. I, s. 17.
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Slutligen är här att framhålla, att i större delen av det
undersökta området som huvudregel gäller, att vokalen förlängts i gammal kort stavelse innehållande vokal + tonande
kons. (jag bortser från konsonanterna m ock j).
Undersökningens resultat torde kunna sammanfattas så:
Konsonantförlängningen i stuga är att förstå på
samma sätt som konsonantförlängningen i fluga.
Konsonantförlängningen i stuga ock fluga synes
åtminstone i stort sett vara att anse som en under
huvudtryck inträdd förlängning.
För konsonantförlängningen i förbindelsen fsv.
ughu
oghu) torde på sina håll icke blott den trånga rotvokalen ock dennas ställning framför explosivan g (äldre gh),
utan även ändelsevokalens kvalitet haft direkt betydelse (jfr s. 100 if.').

Exkurs 2. Motsättningen vokalförlängning i fluga,
stuga — konsonantförlängning i huvud.
§ 28. Av föregående exkurs framgår, att konsonantförlängningen i huvud uppträder i delvis ett annat ock i ett större område än konsonantförlängningen i stuga, fluga. I 20 av 21 dialekter, som ligga till grund för exempelsamlingen i föregående
exkurs, har vokalen förlängts i både fluga ock stuga, konsonanten däremot i huvud, under det att en enda av dem har förlängd vokal i huvud, förlängd konsonant i både fluga ock stugas.
När det gäller dialekter, där ändelsevokalernas kvalitet kan
antagas ha haft direkt eller indirekt betydelse Por resultatet av
stavelseförlängningarna, bör det givetvis observeras, att de svaga
femininerna (stuga, fluga etc.) ha eller i äldre tid i nom. sg.
(ock gen. pl.) haft ändelsevokalen fsv. a, före vilken ändelsevokal vokalförlängning i regel är måst utbredd i våra dialekters.
Men man vill eller kan icke häri söka förklaringen till kvantitetsmotsättningen i t. ex.:
En delvis annan förklaring till kons.-förlängning i stuggu etc.
ger Levander Dalm. I, s. 71 med not 21.
Se s. 91, mom. 3.
3) Se s. 100 if.
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fkagut, stutgut, biaguk s. "båga, bågformig bärinrättning'l —
hutvut (JN., Västerdalarna);
fltpgut, stupa — huvia, -a (FIaverö, Medelpad);
fluga, sti4ga — huve, (Trehörningsjö, Ångermanland); o. s. v.
Icke häller är det sannolikt, att huvud i den utsträckning,
som här skulle vara fallet, fått lång kons. från synkoperade
former, förutsatt att i dylika konsonanten (icke vokalen) förlängts. Icke häller torde man vilja antaga, att kvantitetsmotsättningen mellan stuga etc. ock huvud — åtminstone i
någon större utsträckning — har sin grund i det förhållandet,
att rotstavelsen i huvud följts (eller följes) av sluten avledningsändelse2. Icke häller torde huvud ha använts som sammansättningsled eller använts i mindrebetonad ställning oftare än
t. ex. stuga.
Gäller det kvantitetsmotsättningen mellan de dialektala formerna för fsv. stughu etc. — huvup mera i stort ock i dialekter, där rotvokalernas ock ändelsevokalernas kvalitet är densamma eller ungefär densamma i de olika orden — ock det är
endast om förhållandet i dylika dialekter, jag i det följande
kommer att uttala mig — torde man böra söka orsaken till
den skiljaktiga kvantitetsutvecklingen i kvali t etsskill na den
mellan konsonanterna i de olika orden. Dock är det väl
knappast sannolikt, att den labiodentala frikativan v (v) haft
större benägenhet att förlängas än explosivan g (g, g)3. Snarare
vore det då tänkbart, ,att vokalen (i stugha etc.) förlängts framför frikativt g (y), d. v. s. före fsv. gh -± g i resp. mål, under
det att vokalen bibehållits som kort i ställning framför den
labiodentala frikativan v (v), som själv förlängts4. Emellertid
Jfr även jrffigw räkn. 'tjugu'!
Jfr s. 110 if.
8 ) Jfr att de tonlösa explosivorna k, p ock t ha större benägenhet
att förlängas än den tonlösa frikativan 8.
4) Så skulle man kunna förstå kvantitetsmotsättningen i t. ex.
Rasbokilsmålet (Uppland) mellan å ena sidan vokalförlängning i reg
'råg', tre 'tråg', legb 'låge', stana 'stuga' o. s. v., å andra sidan
konsonantförlängning i t. ex. /ev 'lov', sov 'sov', seva 'sova', nVt
'rivit', huva 'huvud'.—Man bör också observera, att stavelseförlängningen
kan inträda tidigare, när stavelsens vokal följes av fsv. gh, än när
den följes av fsv. v. Så i Romfartunarnålet (Västmanland), varom se
s. 84, not 1. Jfr även Wigforss SHF. s. 208. Åven detta förhållande

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

Av den äldre serien äro följande band kompletta till
bindning:
I: 1878-81.
hh. 1881 A B F, 1882A, 1883 AB, 1884 C E
1885 A, 1886 C.
IV: hh. 1881 D, 1882 B, 105, 156, 166.
V: hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
VI: hh. 23, 28, 32, 33, 35.
VII: hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
VIII: hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
hh. 38, 39, 45, 56, 130, 203.
hh. 54, 57, 58.
hh. 43, 46, 48, 87, 144.
hh. 49, 50, 51.
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
hh. 63, 150, 155, 167.
hh. 64, 67, 72, 90, 111.
hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
hh. 74, 76, 79, 102, 204.
hh. 80, 82, 89, 94.
hh. 77, 175, 213.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
II: hh. 16, 30, 52.
III: hh. 71, 85, 98, 134.
IV: hh. 148, 173, 180, 196, 210.
Band III och IX äro under arbete ock skola bliva
färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att
binda i fäm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s.
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