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synes icke häller en dylik förklaring vara tillämplig, när det
gäller en hel del dialekter. Jag skall därför här söka lemna
ett annat bidrag till lösning av problemet vokalförlängning i
stuga etc. — konsonantförlängning i huvud.
Den intervokaliska konsonanten (gammalt b) i huvud är i
de dialekter, varpå exempelsamlingen i föregående exkurs grundar
sig, labiodental (v). Men det är ju möjligt, att vissa av dessa
dialekter vid stavelseförlängningarnas genomförande hade labi oI abial kons. i detta ord. Det visar sig också i vissa dialekter,
att labiolabiala konsonanter ha stor benägenhet att förlängas,
ock detta även i ställning efter gammal lång vokal.
Enligt Åström Dfs. Ij. § 87 motsvaras isl. f (---= 6) av dfs.
b i vissa fall: ags. Ofan dfs. dbb 'dyka' ock de b 'sänksten',
fsv. gruva dfs. greib 'grop' o. s. v. Målet har dock även hava
gno. h9fu5y, med v; däremot guvu (no. gova f.)2 med förlängd
vokal.
Enligt Lindgren Burtr. gr. har i btr. gammal kort vokal
förlängts i »huvudtonig stavelse före urspr. enkel konsonant»3;
dock uppträder' denna vokalförlängning icke före ro. ock ej
häller före w 4. Ex. stquwa fno. *stoft. (stoft), renva fno. hrufu.
Jfr även fltmwa 5 fno. fluga, flefow fno. eka, sqinv fno. stiga 0. s. v.
Jfr däremot (med v) dayv fno. daufr, »uv fsv. piuver,
kluvb sup. fno. kloflt, drim fno. drifit, trivan 'som har god aptit'
fno. prifinn 'värksam' o. s. v. Dock har målet även hava fno.
h2fu5, stava 'stäva' no. stava6.
I föregående exkurs har uppvisats, att i bl. a. de ångermanländska dialekterna en konstant kvantitetsmotsättning finnes
kan på något sätt ha haft betydelse för kvantitetsmotsättningen i stavelser innehållande vokal + fsv. gh, v. Jfr s. 112 f.
Åström a. a. § 85.
Åström a. a. § 27, b. Målet har även ett geva m., vilket enl.
Åström »påtagligen blott är den gamla nom. till g¥va f.» (a. a.
s. 27, not).
Lindgren a. a. § 65.
Lindgren a. a. § 65, anm. 1. Jfr a. a. § 69,3. — Åven i en
hel del ord med gammal kort vokal + annan kons. än m, w har konsonanten, särskilt tonlös sådan, förlängts (a. a. § 65, anm. 2):
2) Liksom i föreg. exkurs ersättas i denna ock följande exkurser
källornas ?, ock 4 av 1.
6) Lindgren a. a. § 65, anm. 2, b, 2.
7-220478. Sv. landsm. Sj öda h 1.
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mellan å ena sidan stuga (ock fluga), som har förlängd vokal,
ock å andra sidan huvud, som har förlängd kons. (se s. 89 f.).
Nu visar det sig också, att i åtminstone några av dessa dialekter fsv. v i förbind. uv motsvaras av lång konsonant (v),
ock detta även då u-vokalen i äldre tid varit lång.
Nordingråmålet (Ångermanland) har skrutv 'skruv', -uv
'-uv', dutva 'duva', snuva 'snuva', tutva 'tuva'. Jfr huva 'huvud',
men f18ga 'fluga', stuga 'stuga'. Lång vokal har målet däremot i t. ex. jyyv 'tjuv', rova 'rova', /tv 'liv', kv 'löv', driva
'driva', grav 'grav', lava 'leva', sova 'sova'1.
Reselemålet (Ångermanland) har skruv
skruv. 'skruv',
/nava 'huvud' (men fl8ga 'fluga', stuga 'stuga').
Ullångersmålet (Ångermanland) har snuva 'snuva', tuva
'tuva', huve, 'huvud' (men flyga 'fluga' stuga, 'stuga'). — Lång
vokal har målet i t. ex. skruv 'skruv', uv 'uv', rova 'rova',
jpyv
save. 'sovit', reva 'rivit".
- Av det föregående framgår, att v i förbind. fsv. uv i
vissa dialekter dels haft en stark förkortande invärkan på
föregående vokal, om denna varit lång, dels stor benägenhet att
själv förlängas. Naturligtvis väntar man, att fsv. v skulle
invärkat förkortande även på vokal av annan kvalitet än fsv.
t. ex. på fsv. i, liksom konsonanten även borde ha haft stora
förutsättningar att själv förlängas jämväl efter annan vokal än
fsv. Å, förutsatt att denna icke varit vidare eller avsevärt vidare
Jfr att målet har vokalförlängning även i veka s. 'vecka', heta
'hetta', beta 'bitit', skota 'skotta' o. s. v. (men skot 'skott', lak 'lock',
bek 'beck', vet 'vett' o. s. v.; se s. 79 If.).
Enligt Bucht 6. ock 6 s. 167 beror det »rena u-ljudet» i stuga
i de norrl. mål, som borde ha visat 8 I. dyl., »snarast på inflytande
från rspr.» (jfr ovan s. 93). I så fall vore den kvantitativa
differentieringen huva etc. — Stwa etc, icke i ock för sig anmärkningsvärd. Men då återstår att förklara vokalförl. i flyga etc. —
konsonantförl. i huva etc. (Nordingrå, Resele, Ullånger etc.), vilken
motsättning åtminstone i västra ock södra Ångermanland icke kan bero enbart av stamvokalernas olika kvalitet. Där ha även fsv. trängre vokaler
förlängts i tvåstaviga ord, t. o. ni. framför tonlösa explosivor: Res.
dr8pa m. 'droppe', k8par m. 'koppar', vaka f. 'vecka', pepar m.
'peppar', heta m. 'hetta', beta sup. 'bitit', o. s. v. Då vokalförlängningstendensen varit så stark i de tvåstaviga orden, kan vokalkvaliteten
icke i dessa mål anses ha ensam spelat avgörande roll för den kvant.
differentieringen noga etc. — huva etc.
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än fsv. 1 Emellertid finna vi i t. ex. Nordingråmålet (se ovan)
å ena sidan lång kons. i skri« 'skruv', diuva 'duva' o. • s. v., å
andra sidan lång vokal i liv 'liv', driva 'driva' o. s. v. Denna
kvantitetsmotsättning synes mig knappast kunna förstås på
annat sätt, än att konsonanten i skruiy, diuva o. s. v. vid kvantitetsändringens genomförande icke var kvalitativt likvärdig med
konsonanten i liv, driva o. s. v. Förhållandet i Burträskmålet
(se ovan) synes vara upplysande för denna fråga. Där motsvaras nämligen gammalt b av w i ställning mellan två uvokalerl, men också endast i denna ställning. I övriga fall
motsvaras gammalt b av v. Det visar sig också, att i stavelser
innehållande w konsonanten genomgående förlängts, under det
att i stavelser innehållande vokal + v vokalen bibehållit gammal
längd eller, om den ursprungligen varit kort, åtminstone i regel
förlängts.
Man torde alltså kunna förutsätta, att t. ex. Nordingråmålet
tidigare stått på ungefär samma ståndpunkt som nu Burträskmålet, d. v. s. att kons. v i Nordingråmålets skruv), duiva o. s. v.
vid tiden för kvantitetsförskjutningen hade labiolabial karakter, under det att samtidigt kons. v i Nordingråmålets liv, driva
o. s. v. hade labiodental karakter, ock att detta varit orsaken
till att formerna i kvantitativt avseende behandlats olika. Även
av fysiologiska skäl är det sannolikt, att b längre kvarstod som
labiolabialt ljud i ställning intill den labialiserade vokalen u 2
än t. ex. i ställning intill den delabialiserade vokalen i. Det
torde väl också få anses sannolikt, att kons.-förlängningen i
t. ex. Nordingråmålets huva är att förstå på samma sätt som kons.förlängningen i målets skriuv, duna o. s. v., ock att dessa sistnämnda former även förklara motsättningen mellan målets flaga,
(stuga), med förlängd vokal, ock huva, med förlängd konsonant.
I vilken utsträckning denna förklaring till motsättningen
vokalförlängning i stuga etc. — konsonantförlängning i huvud
kan vara tillämplig, när det gäller, de olika målen, ock i vilken
utsträckning förlängning över huvud taget av fsv. v kan
Lindgren a. a. § 138.
Detta bör särskilt ha varit förhållandet i ställning mellan två
u-vokaler, som förhållandet är i huvud. Jfr Lindgren a. a. § 138. —
Jfr också Gjerdman Sörml. stadsmålen s. 89 f.
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bero på dess event. labiolabiala karakter vid kvantitetsförskjutningarnas inträdande, torde icke vara gott att avgöra. Från
V. känner jag endast ett hithörande ord, där gammal lång vokal
— även i detta fall fsv. ii. - förkortats i ställning framför fsv. v,
som självt förlängts, nämligen skria?) Ä. s. m. 'skruv, skorstensrör'. Gammal kort vokal synes, utom i holm L., hunna
M-F1.1, genomgående ha förlängts, alltså även i former som
dyvan L. adj. 'duven', ducvan MJF1., -an Ä.; syva öV. sup.
'sovit', sigm M-Fl. o. s. v. samt även i Mumla M-Fl. s. '*kluva,
ena hälften av en kluven stock'. I vissa till V. angränsande dialekter är däremot förlängning av fsv. v mera vanlig. Målen i Idre
ock Särna ha &två I., lamm S., men även t. ex. sun sup.
'sovit', reva sup. 'rivit', ysv S. sup. 'givit", Gagnefsmålet har
hugga, men även t. ex. reva 'rivit', jun 'givit', grovt 'grävt'3.
Jag torde i det föregående ha omnämnt i det närmaste alla
de mer eller mindre tänkbara möjligheter, som erbjuda sig till
förklaring av kvantitetsmotsättningen i de dialektala formerna
för stuga etc. — huvud. Härtill bör läggas, att utjämning mellan
olika dialekter till förmån för den ena eller andra formen ock riksspråkspåvärkan kunna ha bidragit till det nuvarande förhållandet.
Det är att hoppas, att kvantitetsförskjutningen i stavelser
innehållande vokal + fsv. gh eller v göres till föremål för en allsidigare ock grundligare utredning, än den jag här kunnat lämna.

Exkurs 3. Ändelsevokalens kvalitet ock rotstavelsens
kvantitet.
§ 29. Den s. k. tilljämningen har, såsom jag förut framhållits, åtminstone i regel tnträtt före förlängningen av gammal
kort öppen stavelse ock resulterar åtminstone i regel i vidare rotvokal före vidare ändelsevokal ock trängre rotvokal före trängre
Ang. M. jfr dock s. 51, not 4.
Jfr däremot' (med förlängd vokal) flina, sttzga (ock även Atp
v. 'duga') — men iputgut räkn. 'tjugu'.
Däremot (med förlängd vokal) styvt 'sovit', chfivin 'duven',
kluevia s. 'ena hälften av ett kluvet trä' , Jfr stwpa, fimpa, butgut
s. 'höhållare av vidjor'. — Om de värmländska målen se s. 91, not 1.
Se s. 65.
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ändelsevokal. Då en vidare rotvokal har större benägenhet att
förlängas än en trängre, är det därför tydligt, att i dialekter med
tilljämning ock såväl vokal- som kons.-förlängning vokalförlängningen bör vara mera utbredd före vidare ändelsevokal än
före trängre, kons.-förlängningen däremot mera utbredd före
trängre än före vidare ändelsevokal. Emellertid synes det också
sannolikt, att i många dialekter ändelsevokalens kvalitet övat
även ett mera direkt inflytande på resultatet av förlängningsprocessen i kort stavelse, ett inflytande som gett ett med det
förra, som jag plägat kalla indirekt, likartat resultat. Regeln
skulle kunna formuleras så: Under i övrigt lika förhållanden har rotstavelsens vokal större benägenhet att förlängas före vidare än före trängre ändelsevokal; den
efter rotvokalen följande konsonanten däremot större
benägenhet att förlängas före trängre än före vidare
ändelsevokal.
Jag har s. 58 f. sökt uppvisa, att denna regel gäller särskilt för Järna- ock Äppelbomålen i nedre Västerdalarna. Jag
hänvisar också till vad 5; 87 if. framhållits om kortvokalens
stora utbredning i de dialektala formerna av fluga, stuga ock
huvud. Redan Karsten har framhållit, att i Kökarsmålet (Åboland) konsonanten förlänges i gammal kort öppen stavelse framför ändelsevokalerna fsv. i, u, under det att vokalen i rätt stor
utsträckning är förlängd, när stavelsen följes av ändelsevokalen
fsv. al. Vi ha där t. ex. motsättningen perm fsv. ticeru —
bro fsv. beera, veva fsv. vmvit — vo. vo fno. vefa, hcelsuc fsv.
haku — rceko fno. reka, trceba nsv. trasa — icefo fsv. kesa o. s. v.
Jfr även vokalförlängningen i målets hafto fno. hani (men trcefiut
fsv. trana), va& fno. vani, fpado fno. spa5i (men lceduc fsv. lapa),
lave, fsv. lavi, mgfo fno. mosi o. s. v. Karsten framhåller även,
att förhållandet är likartat i norrländska mål: han hänvisar till
Åström Dfs. lj. s. 128 ock 129 samt till Lindgren Btr. gr. s. 133.
Vad dfs. ock btr. beträffar, synes det icke osannolikt, att åtminstone i btr. ändelsevokalens kvalitet icke allenast indirekt
(genom tilljämningen), utan även mera direkt invärkat på resultatet av kvantitetsförskjutningarna i gammal kort stavelse, ock
l) Se Karaten Kök. §§ 70,1B ock 71,2 A. Jfr dock Hultman östav.
dial. a. 252 f.
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detsamma synes vara förhållandet i åtminstone ett stort antal
uppsvenska ock norrländska mål, där en växling mellan förlängd
vokal ock förlängd kons. förekommer i de tvåstaviga formerna.'
Emellertid är det svårt ock i många fall omöjligt att med
någon säkerhet avgöra, i vilken utsträckning rotvokalens eller
ändelsevokalens egenskap att vara vidare eller trängre varit av
avgörande betydelse för vokalens eller konsonantens förlängande.
Visserligen synes det sannolikt, att den av Hesselman formulerade ock av honom tils vidare såsom allmängiltig antagna regeln, att en vidare vokal under i övrigt lika förhållanden har
större förutsättningar att förlängas än en trängre, även gäller i
de dialekter, som jag beträffande här behandlade fråga särskilt
undersökt, d. v. s. i uppsy. ock norrländska dialekter. Men
det är svårt att i varje särskilt fall avgöra, vilken vokal som
är att betrakta som »vidare» i förhållande till en annan. Härtill kommer, att man vid bedömmandet av stavelseförlängningarna i dialekterna egentligen har att utgå från målen, sådana dessa voro vid tiden för stavelseförlängningarnas genomförande. Gäller det rotvokalerna, kan man förutsätta, att dessa
då i regel icke voro kvalitativt likvärdiga med de fsv. Däremot
synes man i regel kunna förstå stavelseförlängningarnas resultat,
om man utgår från den nuvarande vokalkvaliteten i de olika
målen. Tilljämningen har emellertid åstadkommit, att man ofta
saknar allt jämförelsematerial, när det gäller förlängning av
stavelser med numera lika vokaler före olika ändelsevokaler.
Icke häller äro en- ock tvåstaviga2 former fullt jämförliga, ty
kvantitetsutvecklingen i de enstaviga har i stor utsträckning
varit en annan än i de tvåstaviga. Detta kan dock i många
fall bero därpå, att i de tvåstaviga ändelsevokalens kvalitet invärkat på resultatet av stavelseförlängningarna. Men flera faktorer ha säkerligen värkat ock samvärkat till den i dialekterna nu
förekommande kvantitetsmotsättningen mellan en- ock tvåstaviga
former. Vill man undersöka, vilken invärkan ändelsevokalens
kvalitet haft på rotstavelsens kvantitet, måste man därför i stort
Jag bortser naturligtvis från dialekter, där konsonantförlängning
förekommer blott i några enstaka ord som t. ex: huvud (se exkurs 2)
eller i ord med sluten avledningsändelse (se exkurs 4).
Till tvåstaviga former räknar jag här liksom på andra ställen
även mer än tvåstaviga.

xxxuus 3:
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sett nöja sig med att jämföra kvantitetsutvecklingen i stavelser
med numera kvalitativt olika vokaler.
I det till nV. angränsande Gagnefsmålet gäller, som jag redan
s. 81 f. framhållit, bl. a. denna huvudregel: innehåller rotstavelsen de fsv. trängre vokalerna o, u, i, (y, o) + tonlös explosiva,
är konsonanten i regel förlängd, utom när stavelsen följes
av ändelsevokalen fsv. a, i vilket fall vokalen förlängts.
Ex.: bas s. 'beck', bet s. 'bett', vet s. 'vett', bre t s. '(ben-)brott',
sk8t s. 'skott'', Uti sup. 'bitit', lutkut s. 'lucka', stapt, sup.
'supit' o. s. v.; däremot t. ex. hetta s. 'hetta'2, stekta s. 'stege', brete„s
v. 'brottas', glspv v. 'snöa starkt', mem v. 'skotta'. Kvantitetsmotsättningen i bttz sup. 'bitit' etc. ock ktv s. 'hetta' etc. kan
tillräckligt förklaras enligt regeln, att en vidare vokal har större
benägenhet att förlängas än en trängre. Men motsättningarna
vokalförlängning i hett? s. 'hetta', brstas v. 'brottas' etc., kons.förlängning däremot i grotta s. 'väg med gärdesgård på ömse
sidor, stadsgata' ock skyttu s. 'skata'3 ; vokalförlängning i dsgv
v. 'duga', bsgv s. 'båge' etc., konsonantförlängning däremot
i Nagla s. "12A.ga' 4, flukta s. 'fluga', stifigta s. 'stuga'6 (jfr
brstas — gvtuk ovan); o. s. v. tyda dock på att åtminstone i en
del fall ändelsevokalens kvalitet även »mera direkt» varit av
avgörande betydelse för vokalens eller konsonantens förlängande
i detta mål.
Lillbärdalsmålet (Härjedalen) kan i vissa avseenden tjäna
som typ för en del norrländska dialekter jämte målen i Idre ock
Särna (norra Dalarna), där äldre a blivit trång vokal (u 1. dyl.)
i ord av typen baku. Förlängning av gammal kort stavelse
har i Lillhärdalsmålet i stort sett tillgått 5å 6: I enstaviga ord
har vokalen förlängts, men i ställning efter fsv. trängre vokaler
även i stor utsträckning konsonanten. Ex. (med förlängd kons.):
1)

fht

Dock även Isk s. 'lock', drn3 s. 'dropp', gl8p s. '(snö-)glopp',

K 'flott'.

Angående vett? v. 'veta' (med förlängd kons.) jämför s. 60 f.
Sti2.222d
Jfr (likaledes med förlängd kons.) Skvutl s.
v.
'vakna'),
varom
se
exkurs
4.
vaknv
s. 'stapel', vvlym adj. 'vaken' (men
'Höhållare av vidjor, som användes på vinterfärder (är ungefär
som ett par knytbara pärmar)'.
6) Jfr s. 94 f.
6) Att här i detalj redogöra för målets regler kan givetvis icke
komma i fråga.
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led s. m. 'led', sed s. 'sed', vod s. 'ved', stod s. 'stöd', ,sjon s.
'sken', ten s. 'tenn', mun, s. 'mån', Vet s. 'det slitna på ngt',
vet s. 'vett', sket s. 'skott', beb• s. 'beck', lut s. lott', rev s. "rov,
bak". I tvåstaviga ord har konsonanten i stor utsträckning
förlängts i ställning före trängre ändelsevokal (fsv. i, u), även
när rotstavelsen innehåller fsv. vidare vokal. Ex. (med förlängd
kons.): ludu s. 'lada', Vina s. 'slaga', kuku s. 'haka', brasa s.
'brasa', reAu s. "räka, skovel', b/tt sup. 'bitit', revy s. 'reva'.
Följes rots-tavelsen av den vidare ändelsevokalen fsv. a, har —
utom i ett fall, varom se nedan — vokalen i regel förlängts. Ex.:
breke v. 'braka', repe v. 'rapa', smeta v. 'smeta', rapa v. 'repa
av löv', mege s. 'mage', lceva v. 'leva' o. s. v. Kvantitetsmotsättningen i t. ex. lada s. 'lada' — lede v. 'lada', kuku s. 'haka'
— helee s. 'hake', stuva s. "stava, stäva' — steve v. 'stava',
blebw s. 'märke i träd' — blaka v. 'märka träd i barken' kan
tillräckligt förstås enligt regeln, att en vidare vokal har större
benägenhet att förlängas än en trängre, ty tilljärnningen har
givetvis inträtt före stavelseförlängningarnas genomförande. Men
då kan också motsättningen kons.-förlängning i t. ex. sket s.
'skott', rev s. "rov, bak', vokalförl. i stot° v. 'stamma', never
s. 'navare' o. s. v. vara anmärkningsvärd, särskilt om den jämföres med motsättningen sed 'såd, spad', lek 'lock' etc. —
lucia s. 'lada', kuku s. 'haka' etc. Intressant är också att finna,
att i ett fall kons. i regel förlängts framför ändelsevokalen fsv.
a, nämligen när denna genom regressiv tilljämning övergått till
den trängre vokalen tt 2, t. ex. i hogu adj. 'hågad' (men hug s.
'håg'), lova, v. 'lova' (men /ev s. 'lov'), moku v. 'mocka, skotta'
(men /9.1e s. 'lock'), ragu s. 'råge' (men rug s. 'råg').
Att ändelsevokalens kvalitet här även direkt invärkat på
resultatet av stavelsefärlängningarna, synes mig högst sannolikt 3.
Dock torde det vara svårt att avgöra, i vilken utsträckning
ändelsevokalens eller rotvokalens kvalitet vid tiden för stavelseförlängningarnas genomförande i målet kan ha varit av avgörande betydelse för vokalens eller konsonantens förlängande.
Jfr däremot (med förlängd vokal) sed s. 'såd, spad', lek e. 'lock',

/ev a. 'lov', rug a. råg' o. s. v.

Jfr Geijer Tilljämning ock apokope s. '7.
Jfr att målet även har förlängd konsonant i neyin adj. 'naken',
valpn adj. 'vaken' (men vaknq v. 'vakna'), varom jämför s. 108.
2)
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I det följande kommer jag att i korthet redogöra för uppsy.
ock norrl. dialekters kvantitetsbehandling av gammal kort öppen
stavelse innehållande fsv. fno. a + tonlös kons. Syftet därmed
är dels att ytterligare styrka de resultat, jag här kommit till,
dels att ge de upplysningar om vissa svenska dialekters kvantitetsförhållanden, som behövas för följande exkurs. Givetvis gör
min framställning icke anspråk på att i något avseende vara
uttömmande.
Det material, jag nedan kommer att meddela, är hämtat
från dialekter inom landskapen Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad ock Ångermanland. Inom hela detta område
ha vi i stort sett såväl vokal- som kons.-förlängning, enligt
delvis olika regler på olika håll. Dock synes, som jag förut
framhållit, för hela området bl. a. den regeln gälla, att vidare
vokal under i övrigt lika förhållanden har större benägenhet
att förlängas än trängre.
I förbind. a — a förlänges i de av mig undersökta dialekterna, om jag undantar öV.1, i regel vokalen. Bortsett från ord
med sluten avledningsändelse, vilka behandlas s. 110 if., synes
utanför öV. tonlös kons. i denna förbind. vara förlängd, endast
när den är t, men även då ytterst sparsamt, i några enstaka
ord, vilka jag redan diskuterat s. 60 f., dit jag hänvisar. I
förb. a — u, (i) åter är förlängning av tonlös kons. mera utbredd2, vilket torde framgå av nedanstående exempelsamling.
skatta 'skata'
(Folkärna)3; gcetta 'gata', skatta 'skata' (Husby)4; gvtia, skytut
1. Förbind. atu. Dalarna: gatut

Angående förhållandet i öV. se § 23, s. 66 if.
Jag bortser från dialekter, där a blivit trång vokal i ställning
före ändelsevokalen u, som förhållandet är i t. ex. Lillhärdalsmålet
(se ovan).
Enligt meddelande av Fil. lic. Torsten Ericsson. By (öster om
Folkärna) har däremot Mia, skatta.
Jfr däremot hata v. 'hata', mgta v. 'mata', rtata s. 'nate',
rata v. 'rata, försmå' o. B. v. Förlängd konsonant har dock skata B.
'skate' ock fatan s. 'handtag', äarom se s. 60 f.; vidare bro fas v. 'brottas',
peta v. 'påta, peta', streta v. 'streta, anstränga sig' o. s. v. — St.
Tuna har Mia, skytia. Ang. kvantitetsförhållandena i Dala-Bergslagsmålet se numera Envall Dala-Bergslagstn. s. 77 if. ock i fråga om hithörande ord särskilt s. 79 f.
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(Gagnet.' ock Åkerö2, Leksand); gvtla, skytt« (Djura, Leksand)3,
gntza, skvttu (Floda)4; Katta, skatta (Järna ock Äppelbo)4. Gästrikland: g*, skata (Amot, Ockelbo, Högbo)5. Hälsingland:
gata, skata (Forsa)6. Medelpad: skatuc7 (Haverö). Ångermanland: gata, skata (Trehörningsjö).
Elias Grip 'anför från Schroderus gattur (jämte gattu-, gattsåsom första sammansättningsled) samt anmärker, att han till
denna form ej kan ange parallell ur uppl.-dialekter.2 Jag har
icke häller kunnat finna någon uppl.-dialekt med förlängd konsonant i detta ord.
Även kons.-förlängningen i sammansättningsleden vnttavntvak-) Djura (Leksand)9 'vattu-', vatuc- M.'2, vake- Attmar (Medelpad), vaga- Trehörningsjön, Nora (Ångermanland)
o. s. v. kan i ep del fall vara att förstå på samma sätt som
kons.-förlängningen i gata, skata, men kan även vara att förstå
på annat sätt.
Jfr s. 103.
Jfr däremot bretns v. 'brottas', siesta v. 'skotta', flyta s.
'flotte', heta s. 'hetta' (men veta v. 'veta', varom jfr s. 60 f.).
Jfr däremot skytv s. 'skate', brOtws v. 'brottas', flott. s. 'flotte',
hett? s. 'hetta' (men vev v. 'veta', jfr not 2 ovan).
Se § 20, s. 55 f.
Förlängd kons. har även skata s. 'skate, topp på träd' (Ockelbo,
Högbo), varom jfr s. 60 f. Jfr däremot (med förlängd vokal) brStas
Årnot, Ockelbo brstas Högbo v. 'brottas', fleta Högbo s. 'flotte' (men
skta
o Åm., sIcsta
'
Hög. v. 'skotta'). — I tygordslistorna från Hamrånge, Järbo, Ovansjö, Hille, Valbo, Torsåker, Arsunda ock Hedesunda
har jag icke funnit någon form med förlängd tonlös kons. i gammal
kort stavelse innehållande fsv. fno. a.
Så enligt typordslistan (av Bogren). Enligt Bogren Torpm. § 5,
anm. 4 åter har Forsamålet formerna gav, skatv. — Förlängd vokal
har målet i t. ex. (bita s. 'flotte', skita v. 'skotta', brytas v. 'brottas',
ceta v. 'äta' (men ceta sup. 'ätit'). — I typordslistorna från Delsbo,
Alfta, Norrala, Söderala ock Arbrå har jag icke funnit någon form med
förlängd tonlös kons. i stavelse innehållande f sv. fno. a.
2) Så enligt ordsaml. (av Vestlund). Enligt typordslistan (av Vestlund): skatta. Jfr t. ex. gatuc s. 'gata', skrata v. 'skrämma, injaga
fruktan hos' (men fatan, varom se s. 60 f.).
Se Grip Schroderus s. 14 ock not 5.
Jfr gvtw, skntuc. Målet har tn2te s. 'vatten', men vatnn v.
19) Däremot gatuc, skatta. Målet har vak S. 'vatten', men vaka v.
11) Jfr gata, skate,.
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2. Förbind. aku, -i. Förlängd kons. i förbind. aku, bortsett
från former på -al, har antecknats i ha1sta AJ .1 s. 'haka', haka.2
Trehörningsjö (Ångermanland) 3, nalsia ÄJ.1 adj. 'naken'.4 Jfr
däremot med förlängd vokal: b4ka(d4g) Ä., bokza- J. s. 'bak(dag)',
koka Ä., -zu J. s. 'kaka' (men haha 8., nabb adj., gatt« s.,
skatta s. AJ.); hykia s. (best. sg.), k92kia s., nykia adj. (men glatta s.,
8., nykutg adj. (men gvtut s., skvtia s.)
skiatia s.) Gagnef;
Åkerö, Leksand o. s. v.
Subst. kaka har lång vokal även i t. ex. öV. (kaku, men
haku s., naku adj., staz s. 'stake' o. s. v.) 5 ock i Lillhärdalsmålet (kaka, men hulsu s. 'haka'). Det är tydligt, att subst.
.kaka är ett i dialekterna mer eller mindre dialektalt färgat lånord.° Detsamma gäller även i vissa fall de ovan behandlade
subst. gata ock skata.
Sttbst. skakel (fsv. skakul) uppträder ofta med förlängd
konsonant. Kons.-förlängning i detta ord är t. o. m. mera utbredd än i gata, skata (se ovan) ock är tydligen att åtminstone
i stort sett förstå på annat sätt än kons.-förlängningen i gata,
haka etc. Även subst. stapel (fsv. stapul) har ofta förlängd
kons. ock detta i fullt ut lika stor utsträckning som skakel.
Ex. med förlängd kons. i skakel ock staper: Dalarna: staval
(— stgputl)8 Husby; stinyal (pl. stninalcer)9 Djura; stvpuzl, skvlstal
Jfr s. 55 f., §20, a.
Däremot haka 'hake', stoka 'stake', boka 'baka'. Åven en
form hakan (jämte hakan) best. sg. 'hakan' upptas i typordslistan från
Trehörningsjö — förmodligen riksspråksform. Svaga fem. ha där i
best. sg. ändelserna -an, -a (ej -an).
haisia best. sg.) s.
Haverö (Medelpad) har hekut (", &apa
flata 'flotte', men
'hake',
brQtas
'brottas',
haka
'haka'. Jfr t. ex.
även kuku& best. sg. 'lakan', Snuna 'snara', hm 'lada', som visa en
övergång av a till ix, vilket även kan förklara den långa konsonanten
i haha, halsia. Även btr. har halm s. 'haka' (se Lindgren Btr. gr.
§ 65, anm. 2, b, 2).
Trehörningsjö har nalsan (men vakan adj. 'vaken', med lång
vokal liksom vaka» v. 'vakna).
6) Jfr Hellquist s. 290.
Jfr s. 66 if., § 23, b, 1.
Jag exemplifierar här även kons.-förlängningen i ordet stapel
(fsv. stapul).
Däremot skgktal skin
Däremot skricktal 'skakel' (pl. skkucicer), skikker pl. »lösa
skaklar som fästas framför släde o. d.»
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Gagnef; skabal, stapial M.1; Medelpad: st4p412 Attmar; Jämtland: stop91 (pl. stop9la) Hammerdal, sto-pol (pl. stopola)i
Rödön, stopal (pl. sto- py,la) Hackås; Ångermanland: stopa15
Säbrå, stop- ar (pl. stop
- ara)6 Ramsele, stovar
skpar (pl.
stopara)7 itesele; o. s:v. Angående kvantitetsutvecklingen i
ord med avledningsändelsen -Iu1 se följande exkurs.
Även i förbind. aki är konsonanten förlängd i en hel del
dialekter. Så har jag från dialekter inom landskapet Dalarna
antecknat vafpn AJ. (men även t. ex. kakla s. 'haka', natta
adj. 'naken', -- gatuk s. 'gata', skatta s. 'skata'); vvyln Gagnef
(men även glatta s. 'gata', skntut s. 'skata' — däremot hnkla s.
'haka', flyktas adj. 'naken'); vvipn Djura (men även Mia s.,
skytt« s. — däremot hvkia s., nvkia adj.)9. Konsonantförlängningen i ovan anförda former skulle kunna förstås enligt regeln,
att konsonant har större benägenhet att förlängas i ställning
framför trängre vokal än i ställning framför vidare, eller förklaras
av att stamstavelsen följes av sluten avledningsändelse, varom
se s. 110 ff". Emellertid visar sig i många norrländska mål,
att stavelse innehållande affrikatan fp kvantitativt behandlats
på annat sätt än andra stavelser, en fråga som jag i detta
sammanhang dock ej ämnar söka utreda.
3. Förbind. apu. Om stapel (fsv. stapul) gäller vad ovan
sagts om skakel. Se vidare följande exkurs.
1) Se s. 60, anm., mom. 2.
2) »Mast brukat i best. formen stetvår/ 'klockstapeln'». Bör vara

st4.i96,1?

Jfr t. ex. haka s. 'baka'.
4) Jfr t. ex. Vo1C0 s. 'vecka'.
Angående ändelsevokalen a jfr Lindgren Btr. gr. § 76,1.
Jfr t. ex. k.0Aa s. 'haka', vga s. vecka', brOas v. 'brottas',
skota v. 'skotta'.
Jfr t. ex. boka s. 'haka', brytas v. 'brottas' ock även kgpar
s. 'koppar'.
Någon skiljaktig kvantitetsutveckling i fsv. nakugher ock t. ex.
fsv. haku har jag ej kunnat konstatera.
Förlängd vokal ha t. ex. vgjpn Husby, v22,4,92,n Åkerö (Leksand) ock N., -en Fl., vgi§tn T-M.
19) Konsonantförlängningen kan icke bero på inflytande från synkoperade former, ty i ställning framför kons.-förbindelsen kn har fsv.
a förlängts i de dialekter, det här gäller. Detta är f. ö. fallet i så
gott som samtliga uppsy. ock norrländska mål.
8)
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Någon kons.-förlängning har jag icke funnit i de dialektala formerna av subst. skrapa, om vilket synes gälla vad ovan
yttrats om subst. kaka' ock som dessutom kan vara påvärkat
av t. ex. motsvarande värb.
4. Förbind. asu. Av de tonlösa konsonanterna är ju s den,
som har den minsta benägenheten att förlängas. Subst. brasa
(basa) synes också genomgående ha kort konsonant i dialekter,
där vokalen bibehållits som a-voka1.2 Ex. basa öV. (se § 23, b, 1,
s. 66 if.), basat AJ. (se § 20, a, s. 55 f.), brasta (men skatta s.)
Husby, brys« (men gvtta s., skvtta s.) Gagnef, brista (men
Mut s., slevtut s.) Djura (Leksand) o. s. v.
Däremot uppträder stundom subst. masur (jfr fno. mgsurr)
med förlängd kons. Ex. masat J. (se § 20, a, s. 55 f.), massöl
(men brasu 'brasa') Bjursås3, mest4rbjecsk 4 Haverö (Medelpad)
'masurbjörk'. Ord med bl. a. avledningsändelsen -ur inta i
kvantitativt avseende en särställning, varom se följande exkurs.
Förlängd vokal ha dock t. ex. mista Ä., nona N., mvsta Djura
(Leksand), masul Åkerö (Leksand), mista Gagnef, mastat Husby
(Dalarna).

Av det föregående framgår, att kons.-förlängning i de av
mig undersökta dialekterna är vida vanligare i gata, skata än
i t. ex. haka. Också i en del andra fall synes man kunna
spåra den regeln, att expl. t har större benägenhet att förlängas
än expl. k (ock även än expl. p). Det är dock anmärkningsvärt, att någon dylik mera utpräglad kvantitetsmotsättning i
stavelser innehållande t. ex. fsv. o, u + intervok. k, p ock t
icke synes kunna konstateras inom de dialekter, varifrån materialet till denna exkurs hämtats, ehuru givetvis även i sådana
stavelser förlängning av konsonanten t har den större utbredningen.3
Jfr Hellquist s. 746 ock ovan s. 67.
Däremot t. ex. brasa s. 'brasa' ock även trasa s. 'trasa' (Lillhärdal).
•
Magnevill Bjursåsm. s. 95 ock 18.
Jfr däremot t. ex. brom 'brasa' (men- megia "mesa, vassle'),
~sa 'mossa', brQtas 'brottas', sketa 'skotta', drua 'droppe'.
Jfr Envall Dala-Bergslagstn. s. 87 ock 83.
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Det torde av det föregående också framgå, att även om
man bortser från ord på -in (naken, vaken), -ul ock -ur, kons.förlängning är vanligare, när stavelsen följes av trängre ändelsevokal, än när den följes av vidare. Jag anser mig alltså ha
skäl att formulera följande sats, som jag åtminstone tils vidare
skulle vilja betrakta som allmängiltig ock som ett komplement
till de av Hesselman i Skiss etc, formulerade satsernal:
Vid inträdande kvantitetsändringar i förbindelser
av vokal med följande kons. har vokalen större benägenhet att förlängas före vidare ändelsevokal än före
trängre; konsonanten större benägenhet att förlängas
framför trängre ändelsevokal än framför vidare.
En kons. har ju större benägenhet att förlängas, när den
föregås av trängre vokal, än när den föregås av vidare. Ingenting synes mig då naturligare, än att detta så mycket mera
bör vara fallet, när konsonanten även följes av trängre ändelsevokal, ty det är dock icke enbart rotstavelsens byggnad, som
har betydelse för vokalens eller konsonantens förlängning, utan
hela ordets. Se härom ytterligare s. 121 if.

Exkurs 4. Kvantitetsutvecklingen i ord med avledningsändelserna -ul, -al, -ur, -ar.
§ 30. I föregående exkurs har jag sökt göra sannolikt, att
i en mängd dialekter den regeln gäller, att en kons. under i
övrigt lika förhållanden förlänges i större utsträckning framför
trängre ändelsevokal än framför vidare. Emellertid synes icke
denna kvantitetsregel vara tillfyllest för att förklara den ofta
förekommande kons.-förlängningen i de i föreg. exkurs upptagna
orden med avledningsändelserna
(fsv. stapul, skakul), -ur
(fsv. *masur, fno. ra9surr). När det gäller ett mål sådant som
J., där vi ha halsza s. 'haka', nakut adj. 'naken', skalm' s.
'skakel', stavutl s. 'stapel', Mut s. 'gata', skatta s. 'skata' (se
s. 55 f.), finnes det ju ingen anledning att förstå kons.-förlängningen i det ena ordet på ett sätt, i det andra på ett annat. Av
SoS. I, s. 22.
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ett mål sådant som M. jämte andra framgår det däremot tydi kvantitativt avligt, att ord med t. ex. avledningsändelsen
seende inta en särställning. Vi ha i M. t. ex. skaktul s. 'skakel',
stapuhl s. 'stapel', apalce adj. "apuligt, som är galet' — däremot haha s. 'haka', gatiu s. 'gata', sk,atut s. 'skata' o, s. v.1
Även i andra än de i föregående exkurs upptagna orden visar
sig konsonanten i många fall, mot regeln i resp. mål, vara förlängd i ställning framför avledningsändelserna u1, -ur, t. ex. i
»Otur J. s. 'tjäder'.2 Detta är även förhållandet i ord på
-al, -ar, t. ex. i tceno12 M. s. n. 'trä som växt på konvexa sidan
av en krokig tall eller gran ock som därför är hårdare än vanligt', taxars T. 'tjärved (glider lätt å snö)'.
Vill man söka förklara den stora utbredningen av kons.-förlängning i ord på -u1, -al., -ur, -ar, erbjuda sig flera möjligheter. Dels kan, som jag förut framhållit, kons.-förlängningen i ord på -ni, -ur delvis vara att förstå på samma sätt som
kons.-förlängning i ord sådana som fsv. gatu, skatu, haku etc.4
Vidare kan lång kons. i vissa fall tänkas vara införd från synkoperade former. Någon noggrannare undersökning rörande
kvantitetsutvecklingen i förbind. gammal kort vokal + kl, pi
etc. har det dock icke varit mig möjligt att nu värkställa.
Emellertid synes det mig vara tydligt, att i uppsy. ock norr-.
ländska dialekter, varpå min undersökning bygger, synkoperade
former icke kunna ha haft någon större betydelse för kons.förlängningen i t. ex. sådana ord som direkt motsvara fsv.
skakul ock stapul.. Från en hel del dialekter, där konsonanten
förlängts i fsv. skakat, atapui, har jag antecknat former, som
tydligt visa en ljudlagsenlig förlängning av vokalen — åtminstone fsv. a, te — i ställning framför kons.-förbindelserna kl ock
pi. Jag erinrar också om att enligt Hesselman vokalerna a
ock ä (fsv. a, te) i hela det östsv. dialektområdet ljudlagsenligt
förlängts i gammal kort stavelse både — enligt Flesselmans
terminologi — i slutljud ock framför kons., alltså också framför
Se s. 60, anm., mom. 2 ock s. 59, § 21, a.
Se s. 52, anm. 4.
Jfr no. dial. tlnal, tinar, fno. Dinurr. Se s. 52, anm. 4.
Se föregående exkurs.
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kl ock pl.' Även i uppländska mål ha vi åtminstone i stor
utsträckning ljudlagsenlig förlängning av gammal kort vokal
(åtminstone fsv. a ock se) framför dessa kons.-förbindelser.2
F. ö. sakna numera ord som stapel ('klockstapel') ock skakel i
stor utsträckning synkoperade former även i dialekter, där den
intervok. konsonanten uppträder förlängds; men i vilken utsträckning detta kan ha varit fallet redan före stavelseförlängningarnas genomförande i de olika målen, torde icke vara gott
att avgöra. Gäller det kons.-förlängningen i ord som mana J.
s. 'masur', massöl Bjursås ock taxar T. s. '*tenar'4, tent,'
M., får väl ett inflytande från synkoperade former anses utesluten.
Ord på -ul, -al, -ur, -ar kunna även på grund av systemtvång ha antagit lång konsonant. Det visar sig nämligen i en
del dialekter, att vissa ordgrupper haft benägenhet att bibehålla
kortstavighet längre än andra med dem närmast jämförliga. Enligt Geijer Tilljämning o. apokope s. 22, not är i »opplänningsmålet» (Jämtland) kortstavigheten i regel upphävd i tvåstaviga
ord (ord med ake. 2); den finnes kvar endast i vissa smärre,
begränsade ordgrupper som sticputl 'klockstapel' (ock öhl 'åtel',
kleenn 'klänning', kånto 'komma'5). I övriga ordgrupper har förlängning till hellängd eller halvlängd inträtt. Jfr även kåpor
kåpor
kåpor a. a. s. 23) 'koppar'. Geijer framhåller
vidare (a. a. s. 24), att i »opplänningsmålet» i förbind. gammalt
kort a —, e —,i— a rotvokalen nästan alltid förlängts till hellängd, när den blivit öppet a (a, a), »dock i regel icke, om på
a följer m eller p ock om ändelsestavelsen utgöres av en
slut en s t a v e ls e6 såsom i getmv1 eller gitmv1 'gamman,. Liknande
kan förhållandet ha varit i många dialekter. I dylika fall måste
Hess. Stav.-förl. t. ex. s. 101 f.
Hess. a. a. s. 31, Schagerström Vätöm. § 27, Grip Schroderus s. 17 ock Skuttungem. s. 92, Tiselius Fasternam. § 4, b, s.
Pluralformer som skak(k)ulär 'två 1. flera skaklar' (jämte
skak(k)lär pl. tant. 'skaklar'), stap(p)u.lär etc, äro ytterst vanliga.
Pluralformen av ordet stapel (i bet. 'klockstapel') torde man väl ej så
ofta haft användning för.
Angående ordets betydelse se föreg. sida.
6) Kort stavelse är i målet särskilt vanlig i ord med m som intervok. konsonant.
6) Spärrat av mig.
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de korta stavelserna förr eller senare förlängas, antingen ljudlagsenligt eller på grund av systemtvång. Sker förlängningen på
grund av systemtvång, bör väl förbindelsen kort vokal + kort
kons. åtminstone i regel ersättas med förbindelsen kort vokal +
lång kons.
För kons.-förlängningen i ord på -ul, -al, -ur, -ar kan även
ändelsens akcentuering (ock ändelsevokalens kvantitet) ha haft
betydelse. Ett känt förhållande är, att dylika ord i en mängd
nutida dialekter ha — mot regeln i enkla ord — bitryckig, ja i
enstaka fall även huvudtryckig avledningsändelse. Vissa forskare
ha också, av detta ock delvis andra skäl, antagit, att avledningsändelsen även i äldre tider (i fornspråket) uppburit huvudtryck eller också att den åtminstone fakultativt haft dylik
akcentuering.
Lindgren anför från Burträskmålet en hel del enkla ord,
som »genom sin akcentuering, akc. 2 + semifortis, visa sig ha
haft suffixbetoning ännu i jämförelsevis sen tid»', såsom Itts4l 2
'dragslå i kälke' (fsv. axol), ittål 'åtel' (fsv. atol)3; vidare adj.
på -al: g1M1 'otät' (fno. *gleypall)4 m. fi.3 Lindgren hänvisar
också till de av Åström Dfs. 1j. s. 107 anförda formerna aksql
'dragslå i en kälke' ock skal (fno. skekull), vilket senare
ord Lindgren funnit i Bygdemålet i formen skalscbl; vidare till
Snåsen-dialektens (Trondhj. stift) sibl 'jätte' samt till nsv.
hårnål, isl. heimull ock Kocks framställning om dessa senare
Lindgren Btr. gr. § 13, anm. 5. — Med »suffixbetoning» menar
Lindgren tydligen huvudtryck på suffixet. Detta framgår icke allenast
av den formulering, han gett denna anm., utan av hela § 13,6. Jfr
även Lindgren a. a. §§ 51, anm. 2, b ock 26, anm. 3, b. Man frapperas dock av att han i § 13, anm. 5 bland former, som enl. honom
haft »suffixbetoning ännu i jämförelsevis sen tid> upptar ittsdl (fsv.
axol), under det att han i § 93, anm. om samma form säger, att den
saknar omljud därför, att suffixvokalen »varit (liksom den ännu är)
starkt bitonig (jfr Wadstein Fno. horn. 145 f.)».
ock ?/' ersättas i exkursen med 1.
Källornas
Jag upptar här också gamla långstaviga former, då avledningsändelsens akcentuering även i dessa kan vara av intresse. — Beträffande
identifieringen anmärker jag, att jag i stort sett följer källornas sätt
att identifiera dialektorden.
Jfr även Lindgren a. a. § 51, anm. 2, b.
Lindgren framhåller, att btr. däremot har gåna, al (fno. gamall).
Jfr även kortas (fsv. pomals-, a. a. § 46,2, F.).
8-220478. Sv. landrm. Sjödahl.
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former i Åke. II, s. 3221. Med Btr:s adjektivformer glåped etc.
jämför Lindgren Fryksdalsmålets långa vokal i ändelsen -a12 ock
framhåller, att denna vokalförlängning utan tvivel beror på »äldre
stark betoning0. Lindgren tillägger, att samma akeentuering
ännu brukas i norska dialekter, »vilket framgår därav, att
Aasen skriver blaasall, men kvervel, ock Gr. 69 anmärker, att
orden på -al (»sedvanlig: -all)) oftast behålla -11- i böjningsformerna» 4.
Bogren anför från Torpmå1et5 formerna åkshl 'dragslå i en
kälke' (fno. exull.) ock stetphl 'stapel' (fno. stolan) samt framhåller, att enl. Lindgren (se ovan) dylika formers akeentuering
visar, att formerna haft huvudtryck på ultima »i jämförelsevis
sen tid». Även vokalen a i Torpm. åksål skulle, enligt Bogren,
»väl lättast förklaras genom ett dylikt antagande»6. Jämte
stetphl har Torpm. även stapål, som »kan förklaras utlöst ur
den vanliga sammansättningen 1§Arkstapi1 'kyrkstaper».
Även i de uppländska dialekterna uppbär åtminstone avledningsändelserna -ul, -al, -ur stundom huvudtrycket. Så är
förhållandet i batt21 o. d. Skutt. Vessl. Älfkarleby, Häfv. Est.
1) I Ake. II, s. 321 f. anför Kock »ett par ordgrupper, vilkas
vokalisering i det äldre språket antyder, att de varit formellt sammansatta, d. v. s. erhåpllit semifortis (eller möjligen fortis) på annan stavelse än den första». Här upptar Kock bl. a. fsv. hemul, hemuld,
hemula, vilka ord i fsv. handskr. göra undantag från vokalbalanslagarna. Kock framhåller även, att det förhållandet, att det isl.
helmull, heimill icke synkoperar, bör sättas i samband med ordens
oregelbundna behandling i svenskan: »semifortis (eller fortis?) på andra
stavelsen förhindrade vokalens utstötning. — Noreen Altschw. gr. § 57,
II, B, 2, b ock Altisl. gr.» §§ 51,2, b ock 418,1 upptar adjektivet
bland ord med huvudtryckig + starkt bitryckig akeentuering.
2 ) Nor. Fryksd. lj. s. 39.
Se vidare a. 'a. ock st. — Jfr att Fryksdalsmålet har åtminstone
halvlång, oftast viii hellång ändelsevokal även i akksel 'axeln', jettran
'getterna', hammen 'hammaren', falen 'farlig' o. d. ock att i det
nutida Fryksdalsmålet ultima i samtliga dessa farmer »ofta torde tilldelas
halvstark intensitet» (Nor. VSpr. II, s. 123).
Jfr att Lindgren (a. a. § 26, anm. 3, b) för att förklara ce,
vokalen i Btr. pee_dar (fsv. thiEedhur) förutsätter, att avledningsändelsen
även i detta ord möjligen kan ha uppburit huvudtrycket: (e-vokalen
skulle möjligen, bero på ställning i »äldre svagt betonad stavelse».
Bogren Torpm. s. 24. — Källans g har här ersatts med 8.
Jfr även Bogren a. a. § 19, anm. 3.
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(1?); batålari (pl.) Lö.; btI Almunge2; mad413 Skutt. ock
masigr4 Skutt. 'masur'.
Vidare uppbär i uppländska dialekter åtminstone avled-al starkt bitryck. I Hess. a. a. (I och )
ningsändelserna
batu45 (men pl. batålar) Lö.6 , mådda
har jag funnit bal
'träns' Hagby, mg,f/c31 n. 'id' Fröt. Est.7 Grip anför från Skutt.
några ord med starkt bitryckigt suffix (-0)8, t. ex. åles41 'axel'
(fsv. axol), ock hänvisar 9 bl. a. till Lindgren Btr. gr. § 13,
anm. 5 (se ovan) ock till Kock Ark. IX, s. 258, där Kock framhåller, att det tjocka 1-ljudet i dylika former ofta beror därpå,
att den föreg. vokalen »ännu har eller fordom haft semifortis
(fakultativt kanske stundom fortis)». Grip uppräknar en mängd
uppländska dialekter med samma akcentuering som Skuttungem.
ock påpekar, i likhet med Kock (a. a. ock st.), att denna akcentuering förekommer utom i Sverige i Närpesmålet ock i norska
dialekter. Alla dessa mål synas Grip bestyrka det antagandet,
att fornspråket haft semifortis eller fakultativt fortissimus såsom
Skm. batzl, macled på avledningsändelsen».
Med det föregående har jag velat uppvisa, att huvudtryckig
-al, -ur,
eller starkt bitryckig avledningsändelse i ord på
batul.
Sg. !Åm
'Munstycke i betsel' (fno. bitull). Se Hess. I och 'y s. 96.
(ock not 2) samt Grip Skuttungem. s. 19.
5) n. 'rem som förenar hästar som gå par', Grip Skuttungem. s. 19.
Jfr m&clea 'träns' Hagby, ~dell n. 'id' Fröt. Est. (Hess. I och
s. 66).
Grip Skuttungem. s. 19. Jfr tedfir Lillhärdal, Härjedalen
(målet har även ni prep. 'över), fsv. vEegir (Nor. Altschw. gr. § 57,
I, B, 3). Samma akcentuering (vitchir) förekommer även hos Tiällmann
ock i det nutida Skyttsmålet. Se Kock Akc. II, s. 323, där akcentueringen vädtir förklaras ha uppkommit på analogisk väg ur ett tidigare
vas dur. — Enligt vad Levander meddelat mig, har Älvdalsmålet lång
ändelsevokal i ord på -ur (men icke i oi.d på -n1), ock ändelsens
biakcent är så stark, att man mången gång kan vara tveksam om huruvida icke dylika former, särskilt i satssammanhanget ock framför allt i
best. form, ha huvudtryckig avledningsändelse.
Ändelsevokalens längd anger väl, att vokalen har starkt bitryck.
Hess. a. a. s. 96. — Jfr de av Hess. a. a. ock st. anförda formerna bitål Torsåker(?), Gästrikland; bettA• Svärdsjö, Dalarna.
8) Grip Skuttungem. s. 26.
Hesa. a. a. s. 66.
Grip a, a. § 12, anm. 7.
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-ar i har stor utbredning i våra dialekter. Ytterligare dylika
former med åtminstone starkt bitryckig avledningsändelse —
särskilt när det gäller ord på
— skulle kunna anföras ur
såväl tryckta som otryckta källor: de finnas spridda över bl. a.
hela det uppsy. ock norrländska dialektområdet.» Det redan
anförda torde dock vara tillräckligt.
Jag har vidare relaterat en del åsikter, som tidigare gjorts
gällande beträffande dylika formers akeentuering i äldre tid.
Det har, som av det föregående framgår, antagits, att de —
även gamla långstaviga — redan i äldre tid (i fornspråket)
haft starkt bitryckig ultima, att de haft huvudtryckig ultima
eller åtminstone fakultativt dylik akcentuering.
Skulle man antaga, att de former på -ul, -al, -ur, -ar, som i
nutida dialekter — mot regeln i resp. dialekters enkla ord — ha
starkt bitryckig ultima, vore i åtminstone någon större utsträckning att återföra på former med fsv. huvudtryckig sådan,
kunde en dylik akeentuering också antagas ha förefunnits i
t. ex. M. ståputl, skålnal etc. (jfr målets spåscera 'spatsera'
bietalo 'betala' etc.). Kons.-förlängningen. kunde då förklaras
ha inträtt vid stavelsens »uppflyttning från trycksvag till tryckstark ställning», som det brukar heta (jfr dock härom nedan).
Emellertid skulle allt detta innebära, att i ord på t. ex.
avledningsändelsen i bl. a. så gott som samtliga uppsy. ock
norrländska dialekter i relativt sen tid normalt uppburit huvudtryck. Ett dylikt antagande vore väl försvarligt under förutsättning, att dessa formers nuvarande akcent och kvantitet endast så
läte sig förstås, vilket dock icke är fallet. Den gängse uppfattningen synes vara den, att rotstavelsen i gamla såväl långstaviga
som kortstaviga ord tidigt (redan i urn. tid) i regel uppbar
huvudtrycket, även i ord på -ni, -al -ur, -ar, ock att så i regel
var förhållandet även i fsv. tid.3 Dock hade ännu i äldre fsv.
tid i de flästa fsv. dialekter ändelse- ock avledningsvokaler
efter kort rotstavelse, som det ju här i första hand är fråga om,
Jfr Älvd. psipdr 'peppar', kistpdr 'koppar'.
Jag har tyckt mig finna, att avledningsändelsens vokal i trestaviga böjningsformer haft starkt bitryck (jämte längd) i något större
utsträckning än i de tvåstaviga formerna.
Angående äldre — urg. ock indoeur. — akcentuering se t. ex.
Nor. VSpr. II, s. 303 ock Kock Alt- und neuschw. Acc. s. 114 f.
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halvstarkt bitryck ock halvlängd.I I enstaka mål har detta
bitryck skärpts till huvudtryck, men i de flesta dialekter reducerats till svagt bitryck. I ord med vissa avledningsändelser har
dock av en eller annan anledning — i motsats till förhållandet
i massan av enkla ord — det halvstarka bitrycket bibehållits
eller skärpts till starkt bitryck ock ändelsens vokal ev. antagit
hellängd.2 Så torde man väl i regel ha att förstå dialekternas
skåk(k)id. etc. Om förhållandet i enstaka dialekter uttalar jag
mig icke. Icke häller ämnar jag här närmare ingå på frågan
om akcentförhållandena i dialekternas gamla kortstaviga former,
etc.
hälst som jag anser, att kons-förlängningen i ord på
åtminstone kan vara att förstå på samma sätt, vare sig avledningsändelsen tidigare (i fsv. eller senare tid) skulle ha haft
huvudtryck eller, som förhållandet ännu är i många mål, (halv)starkt bitryck.
Kvantitetsmotsättningen mellan dialekternas skakkul etc. ock
häku etc. synes mig nu även kunna förklaras så, att den intervokaliska konsonanten vid tiden för kvantitetsändringarnas genomförande i de olika målen i förra fallet (i skakkul etc.) men
ej i senare fallet (i häku etc.) följdes av vokal med (halv)-starkt
bitryck [ock (halv)längd] ock att dylik ställning gynnade konsonantens förlängning.
Så kan åtminstone även kons-förlängningen i ord med tidigare enstavig upptaktsled vara att förstå — om andra har jag
här icke anledning yttra mig. I Gesch.3 § 185 f. har Noreen
formulerat följande regel: 'Wenn eine urspr. schwachtonige
Silbe später haupttonig gebraucht wird, tritt Dehnung des auf
den jetzt haupttonigen Vokal folgenden Konsonanten ein›. Mot
denna regel gör Sjöros i SNF VIII. 3, s. 24 invändningar
ock framhåller, att då lång vokal, som allmänt torde antagas,
förkortades, när en stavelse av ett eller annat skäl blev trycksvag, det förefaller honom vida sannolikare, att vid akcentförändring i motsatt riktning det var vokalen, som förlängdes, ock
ej konsonanten. Sjöros synes anse, att vokalförlängning är en
nödvändig följd av en stavelses uppflyttning från trycksvag till
tryckstark ställning, vilket jag icke kan vara ense med honom
Så enligt Nor. Gesoli.3 § 164, b.
Jfr Norvegia I, s. 127.
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om. Icke häller kan jag anse, att Sjöros' motivering för sin
åsikt om vokalförlängning som följd av akcentförändring från
trycksvag till tryckstark ställning har skäl för sig. Visserligen
förkortas lång vokal i stavelse, som blir trycksvag; men att
härav skulle följa, att vokalförlängning bleve en nödvändig
följd av akcentförändring i motsatt riktning, kan jag ej förstå,
då tryckstarka stavelser, i motsats till trycksvaga, tolerera
såväl korta som långa vokaler. F. ö. gäller väl också den
regeln, att lång kons. förkortas i trycksvag ställning.
Dock kan även vokalen förlängas vid en stavelses uppflyttning från trycksvag till tryckstark ställning, ock även en
tredje möjlighet finnes: stavelsen kan bibehålla sin ursprungliga
(eller i trycksvag ställning uppkomna) kortstavighet. Ex.:
konsonanten förlänges: rspr. att, M. at konj. 'att', /åt v.
'(til)låta', bbalo 'betala';
vokalen förlängas: M. pried2•ka v. o. s. 'predika, -n', at'
prep. 'åt';
stavelsen bibehåller kortstavighet: Mora (Vinäs) pd'ka
'predika', åbor 'abborre', Ht2g 'bittida', f Uni 'fattig', grilser
'grassera, vänas', krptyr 'kreatur', spetscer 'spatsera' o. s. v.
Alvd. Anfg 'pänning, slant', pkick 'peruk', krpkor 'kreatur'
o. S. V.
När det gäller kvantitetsändringar i stavelser, som uppflyttats från trycksvag till tryckstark ställning, har man att
skilja mellan två olika dialektgrupper: sådana där kortstavigheten bibehölls vid, tiden för akcentförändringen och sådana
där kortstavigheten upphävts vid tiden för densamma. Endast
i den förra gruppen kan i regel stavelsen efter uppflyttning
från trycksvag till tryckstark ställning bibehålla kortstavighet.
I den senare inträder — med få undantag — antingen vokaleller kons.-förlängning.
Man har vidare att skilja mellan två olika ordgrupper: ord
som i satssammanhang ofta stå trycksvagt ock ord med ursprunglig upptakt.
Ord, som i satssammanhanget ofta eller oftast stå tryck
svagt, »uppflyttas', om man så får uttrycka sig, direkt från
trycksvag till tryckstark ställning. Härvid inträder eventuellt
5 Se § 1, anm. 4.
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kons.-förlängning, icke på grund av någon »ljudlag» utan på
grund av association med former innehållande kort vokal +
lång kons.
I ord med urspr. upptakt kan uppflyttningen av upptaktsleden från trycksvag till tryckstark ställning även tänkas ske
mera sueessivt. Sker uppflyttningen under en dialekts kortstavighetsperiod, kan man få former som Älvd. krptr s. 'kreatur'
eller, med redan förkortad ändelsevokal, ItOtyr Mora (Vinäs)
o. s. v., vilka vid inträdande förlängning av korta stavelser
måste behandlas på samma sätt som övriga med dem jämförliga kortstaviga ordl. Sker uppflyttningen i en dialekt med
redan genomförd stavelseförlängning, kan givetvis förhållandet
delvis bli ett annat.
Som kons.-förlängningen i ord med avledningsändelserna
-al, -ur, -ar kan kons.-förlängningen även i en del andra
fall vara att förstå. Så t. ex. i ord på -an: faton M. 'grytgrepe' 2 (jfr Älvd. fötbn 'handtag på gryta, kittel', lökOn 'lakan',
'hemman' 2) ock -in: vapin etc. (se s. 108).
Gemensamt för ord på -ni, -al etc. är, att rotstavelsen —
i motsats till förhållandet i haku etc. — följes av antekonsonantisk ändelsevokal. Man skulle då kunna fråga sig, huruvida
detta förhållande »direkt» kan ha haft betydelse för kons.-förlängningen i dylika ord. Man får nog förutsätta, att även i de
dialekter, som här närmast komma i fråga, kvantitetsförhållandena icke äro under i övrigt lika förhållanden precis desamma i en stavelse, som följes av slutljudande ändelsevokal,
ock i en sådan som följes av antekonsonantisk ändelsevokal,
Älvdalsmålets krfflQw 'kreatur' är i fråga om akcent ock kvantitet fullt jämförligt med t. ex. målets m4,9/tir s. 'masur', pipar s.
'peppar'. — Kons.-förlängningen i hanes (jämte anes) Å., anas J. s.
'anis (med äldre huvudtryckig ultima) kan vara att förstå på samma
sätt som kons.-förlängningen i t. ex. tanar T r`tenar, tjärved', d. v. s.

anis

*klis -› hanes, anm.

Se vidare s. 61. — Ordet skulle kunna ha fått lång kons. även
genom anslutning till bl. a. det långstaviga v. fatta. I bet. 'gripa'
saknas dock detta värb i åtminstone M.
Om akcentueringen av ord på -an jfr t. ex. Beckman Sek. nasalvokaler Avd. II, A, anm. 1.
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men huruvida de i senare fallet (i t. ex. skåtar) kunna antagas
vid stavelseförlängningarnas genomförande ha varit mera gynnsamma för konsonantförlängning än i förra fallet (i t. ex. skåta),
är osäkert. En experimentell undersökning torde kunna ge
svar på frågan.

Efterskrift 1937.
När föreliggande arbete 1922 utgavs som gradualavhandling,
nöjde jag mig med att endast antyda, hur jag närmast ville
förklara den kvantitativa differentieringen i ord med ändelsevokaler av olika kvalitet (se särskilt s. 100 if.). Jag var nämligen då nog optimistisk att tro, att jag skulle bli i tillfälle
att på experimentell väg pröva de funderingar, som jag hade,
ock under sådana förhållanden kunde det vara lämpligast att
icke på förhand orda så mycket om den djupare grunden till
denna differentiering. Numera måste jag dock finna det föga
sannolikt, att jag kommer att realisera planerna på en experimentalfonetisk undersökning. Efter 1922 ha flera forskare sysslat med samma kvantitetsfrågor, som jag i min avhandling upptog till granskning. Därvid har nytt material tillförts forskningen.
Samtidigt ha delvis nya åsikter gjorts gällande i frågan, vilka
faktorer som kunna anses ha reglerat kvantitetsutvecklingen i
gammal kort stavelse. Allt detta motiverar ett utförligare tillägg
till min tidigare framställning om stavelseförlängningarna i vad
den rör differentieringen gattu etc. — räta etc.
I min avhandling har jag sammanställt olika vokalers ock
konsonanters större eller mindre förlängningstendens med resultat,
till vilka E. A. Meyer på experimentell väg kommit i sina uppsatser »Englische vokaldauer» ock »Zur vokaldauer im deutschen».1
Jag har därvid gjort gällande, att de vokaler ock konsonanter
av olika kvalitet, som under i övrigt lika förhållanden visa sig
ha den längre tidsvarigheten, även böra under samma förhållanden vid inträdande kvantitetsändringar ha den större benägenheten att »förlängas», d. v. s. vokalernas ock konsonanternas
längre eller kortare tidsvarighet får anses återspegla, om jag
så kan uttrycka mig, deras större eller mindre förlängningstendens.
1)

Se ovan s. 37 f., s. 77 f. ock s. 81, not 2.
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Men en vokals eller konsonants tidsvarighet (eller förlängningstendens) beror icke blott av vokalens eller konsonantens
kvalitet, utan flera faktorer invärka. Experimentella undersökningar, utförda av Meyer ock andra, ha visat, att under i övrigt
lika förhållanden en vokal kan ha kortare tidsvarighet framför
tonlös konsonant än framför tonande, att stamvokalens ock den
efterföljande konsonantens kvantitet kan vara en annan i enstaviga än i tvåstaviga former', o. s. v.;
Även ändelsens byggnad i de tvåstaviga orden kan påvärka
språkljudens tidsvarighet i stamstavelsen. Så är det ju ett från
flera språk känt förhållande, att den efter stamvokalen följande
konsonantens kvantitet icke är densamma framför slutljudande
ock framför antekonsonantisk ändelsevokal. Vid aVfattandet av
min avhandling tänkte jag mig därför, att en experimentell
undersökning skulle komma att visa, att i det dialektområde,
varifrån materialet till min avhandling bar hämtats, den efter
stamvokalen följande konsonantens (sannolikt då även stamvokalens) kvantitet var under i övrigt lika förhållanden en annan
framför vidare ändelsevokal (a) än framför trängre (u ock i).
I så fall vore det sannolikt, att konsönanter av samma kvalitet
skulle under j övrigt lika förhållanden visa sig ha längre tidsvarighet ock alltså — enligt min mening — större förlängningstendens framför trängre ändelsevokal än framför vidare.2 Jag
har i min .avhandling3 uttryckt denna tanke så: »En kons. har
ju större benägenhet att förlängas, när den föregås av trängre
vokal, än -när den föregås av vidare. Ingenting synes mig då
naturligare, än att detta så mycket mera bör vara fallet, när
konsonanten även .följes av trängre ändelsevokal, ty det är dock
ej enbart rotstavelsens byggnad, som har betydelse för Vokalens
eller konsonantens förlängning, utan hela ordets».
E. A. Meyer har i Engl. lautdauer s. 26 sökt ange den
djupare grunden till den iakttagelse, som han formulerat i
Detta kan bero icke blott på motsatsen enstavighet ock tv.å+.
stavighet som sådan, utan också på motsatsen sluten ock öppen stavelse
ock på olika akeentförhållanden i enstaviga ock tvåstaviga former.
Å andra sidan är det ju möjligt, att stamvokalen skulle visa
sig ha något kortare tidsvarighet (ock alltså något mindre förlängningstendens) före trängre än före vidare ändelsevokal.
Se ovan s. 110.
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satsen »je höher die zungenhebung beim vokal, um so länger
der endkonsonant». Han yttrar: »Man wird versucht sein, diese
erscheinung, wie die der längung der konsonanten nach ungespannten vokalen, mit den tatsächlich vorhandenen zeitunterschieden der vokale nach ihrer qualitä,t zusammenzabringen
und in ihnen das ergebnis eines strebens nach ausgleichung der
taktdauer zu sehen». På samma sätt skulle man kunna förstå
en eventuellt längre tidsvarighet hos en konsonant framför ändelse-u ock -i än framför ändelse-a, eftersom de trängre ändelsevokalerna kunna antagas vara kortare än de vidare.'
Meyer tillägger emellertid: »Der tiefere grund ist indessen wohl
dieser: je höher die zungenstellung beim vokal, um so grösser
ist auch die energie des atemstroms, der durch die vokalenge
hindurchgeschickt wird. In einem falle wie lifid stellt sich also
der d-verschluss einem atemstrom von grösserer energie entgegen
als in einem falle wie ha:d; der verschluss selbst wird daher
energischer gebildet werden mtissen, womit gegeben ist, dass
auch die zeit bis zur aufhebung des verschlusses länger dauern
muss als im andern falle. Ett liknande resonemang kan också
framföras som förklaring till antagandet, att en konsonant av
viss kvalitet under i övrigt lika förhållanden är längre framför
trängre ändelsevokal än framför vidare. Vid producerandet av
t. ex. ljudförbindelsen iltu, där konsonanten följes av u, som
kräver relativt stor ljudströmsenergi, måste den talande se till,
att kontakten mellan talvärktygen vid producerandet av t icke
upphör, förrän den för u erforderliga ljudströmsenergien är förhanden. Kontakten mellan talvärktygen vid producerandet av
t bör alltså bliva längre ock mera energiskt bildad i ljudförbind. itu, där t följes av u, än i ljndförbind. äta, där t följes
av a, som kräver mindre ljudströmsenergi än U. 2
I »Beiträge zur Phonelik der. isländischen Sprache» har
Stefån Einarsson framlagt resultaten av experimentella undersökningar rörande bl. a. vokalers ock konsonanters tidsvarighet
Se t. ex. Einarsson Beiträge zur Phonetik der isländischen
Sprache s. 102.
Överraskande är dock Meyers resultat i fråga om de av honom
undersökta engelska dialekterna: »Eine abhängigkeit der daner des anlautenden konsonanten von der art des folgenden vokals scheint nicht zu
bestehen» (Engl. lautdauer s„ 107).
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i nyisländskan. Einarsson har undersökt även ändelsevokalernas invärkan på den efter stamvokalen följande konsonantens
kvantitet.
I fråga om ändelsevokalernas invärkan på kvantiteten hos
föregående tonlös konsonant yttrar han a. a. s. 57: »Diese Tabelle lässt — — — irgendwelche sichere Schlässe zu.'
— — — Noch weniger gelangt man durch obenstehende Tabelle zu den zu erwartenden Schlässen betreffs des Einflusses der
folgen den Vokale. Man sollte z. B. a priori erwarten, dass der
Konsonant vor a die geringste Daner haben miisste (vgl. N. Sjödahl, Gammal kort stavelse i Västerdalmålen, S. 82). Dies ist
aber nur in 3:3 Fällen der Fall, und gerade da, wo das Material
am gleichmässigste ist, nämlich bei t, weist der Konsonant vor
a eine längere Daner als vor i und u».
Av ord med intervok. 5 har Einarsson, som han själv framhåller, relativt många exempel, ock han lämnar a. a. s. 58 en
sammanställning, som synes visa, »dass die Dauer von 5 auch
durch die Qualität des folgenden Vokals beeinflusst wird:
+a
8,92-0,533 (7 Beispiele)
5 + ur, u 9,4 —0,54 (8 + 1 »
)
ä + i, jr 10,2 —0,54 (6 + 1 »
).
Bier haben sich entgegensetzte Kräfte zum Teil gekreuzt.
Beim 5 vor -ur wirkte die geschlossene Silbe verktirzend, während
u wohl sonst im Verhältnis zu i hätte verlängernd wirken mässen».
s. 59 a. a. jämför Einarsson olika ändelsevokalers kvantitativa invärkan på föregående långa tonande explosivor ock
kommer därvid till följande slutsats: »Die Zahlen dieser Tabelle
— — — denten darauf hin, dass folgendes a mehr als folgendes
i, u die vorhergehenden Lenes verkiirzt». Förf, framhåller, att
materialet är tämligen stort, när det gäller långa tonande explosivor.
De resultat, till vilka Einarsson kommit vid sina undersökningar, tyda alltså på att i nyisländskan ändelsevokalerna påvärka föregående konsonants tidsvarighet, även om denna påSpärrat av mig.
Konsonantens absoluta tidsvarighet, angiven i hundradels sekunder.
Konsonantens relativa tidsvarighet.
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värkan icke synes vara särskilt framträdande. Det bör emellertid observeras, att undersökningarna också visa, att i nyisländskan — i motsats till i av E. A. Meyer undersökta tyska
ock engelska dialekter — även stamvokalerna i endast ringa
grad påvärka en efterföljande konsonants tidsvarighet. Einarsson
ger a. a. s. 115 följande sammanfattning: »Alia die intervokalischen Konsonanten scheinen nur in geringem Masse von dem
vorhergehenden bzw. folgenden Vokal beeinflusst zu werden».
Det torde av vad som ovan sagts framgå, att ändelsevokaler
av olika kvalitet kunna tänkas påvärka kvantitetsförhållandena
inom stamstavelserna ock så, att vid inträdande kvantitetsändringar korta stamstavelser under i övrigt lika förhållanden böra ha
större disposition för konsonantförlängning, om ändelsevokalen
är t. ex. u eller i, än om den är t. ex. a. Solstrands uppfattning', att det är »a priori» givet, att differentieringen gattu etc. —
rita etc. »ej kan 2 bero på de följande a, i, u som sådana,
d. v. s. direkt invärkan av deras kvalitet», finner jag alltså
oriktig, åtminstone om man låter tärmerna »direkt» ock »indirekt» ha samma betydelse som i min avhandling. Med ändelsevokalernas »indirekta» inflytande på resultatet av stavelseförlängningarna avser jag deras betydelse för detta resultat genom
den s. k. tilljämningen (utjämningen), som får antagas i stort sett
vara till tiden äldre än stavelseförlängningarna, vilket även resultatet av förlängningsprocessen i svenska dialekter tydligt visar.»
Av en helt annan karakter är den ändelsevokalernas eventuella
invärkan på resultatet av stavelseförlängningarna, som av mig
kallas »mera direkt» eller — för korthetens skull — även »direkt»
i jämförelse med ock till skillnad från den genom tilljämningen.
Denna invärkan måste nämligen antagas bunden av det förhållandet, huruvida stamstavelsen vid tiden för stavelseförlängningarnas genomförande i resp. mål följdes av vidare
eller trängre ändelsevokal.
Envall framhåller i sin avhandling Dala-Bergslagsmålet
s. 90, att i DB4 huvudmassan av ord med a i stammen fått
vokalförlängning, antingen ändelsen varit -a, -i eller -u; att även
I) Solstrand Svensk stavelseförlängning s. 29. Jfr även Envall
Dala-Bergelagsm. s. 89.
3) Se ovan t. ex. s. 65.
2 ) Spärrat av mig.
4) Dala-Bergslagsmålet förkortas DB.
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bland ord med i ock u i stammen vokal- ock konsonantförlängning i stort sett (så!) ha samma geografiska utbredning, antingen ändelsen är -a, -i eller -u; att bland undantagen med
konsonantförlängning i större utsträckning än eljest finnas ord
såväl med a som med i ock u i ändelsen; ja att det t. o. m.
finnes fler exempel med bevarat kort a i stammen framför ändelse-a än framför ändelse-i ock -u. Envall drar härav den
slutsatsen, att ändelsevokalen således »ej kan' ha haft den invärkan på stavelseförlängningen, som —
— Sjödahl antagit.»
Envall uttrycker sig stundom så, att man icke med säkerhet kan avgöra, om han talar endast om DB eller om hans ord
ha en vidare syftning. Av Envalls hela framställning om förlängningen av tvåstaviga ord i DB, a. a. s. 88 if., blir det dock
fullt klart, att han bestrider giltigheten av den ovan s. 110
formulerade kvantitetsregeln icke blott för DB utan för svenska
dialekter i allmänhet, således även för Äppelbo- ock Järnamålen
i Västerdalarna, för de åländska dialekterna o. s. v.
Den uppgift i Envalls ovan återgivna bevisföring, som särskilt torde kräva en granskning, är den, att DB har fler exempel
med bevarat kort a i stammen framför ändelse-a än framför
ändelse-! ock -u. Envall redogör a. a. s. 78 if. för kvantitetsutvecklingen i DB i tvåstaviga kortstaviga ord med äldre a
ock ca i stammen. »I regel förlängas ä ock st även i tvåstaviga ord i hela DB, men i olikhet med de enstaviga finnas från
denna regel åtskilliga undantag med kort vokal». Sammanräknar man nu, vilket Envall har gjort, undantagen med a i
stammen, får man 14 ord, som i DB-området eller delar därav
ha ä — a, men endast 7 ord, som i delar av området ha ä
(eller f35
- u, — i.
Granskar man sedan exempelsamlingen, visar det sig, att
orden oftast icke äro jämförliga. Orden uppdelas på 4 moment.
I mom. 1 upptagas 5 ord med gammalt å' + ra, vilka i hela
DB ha bevarat kort vokal. Av dessa förklarar Envall stamma
som lån från rspr., ock kortvokalen i samma säges bero- på
ordets ofta trycksvaga ställning samt i gammal, hammare
ock kammare på äldre akeentförhållanden i ord på -al, -ar
(a. a. s. 79; om ord på -al, -ar jfr ovan s. 110 if.). Härtill
1) Spärrat av mig.
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kommer, att av konsonanterna har m enl. Envall den största
förlängningstendensen (a. a. s. 91). När det gäller här diskuterade fråga, bör man alltså bortse från dessa ord med m, särskilt som DB helt säkert saknar exempel med stamvokalen äldre
å (ock även i-e') framför m + u, i, alltså saknar jämförligt material.
Icke häller det i mom. 2 upptagna ordet fattas (med kort
vokal i hela DB) kan jag tillmäta något vitsord i detta sammang, då detta ord säkerligen i kvantitativt hänseende har sin
egen historia.'
I mom. 3 anföras ord med kort vokal »huvudsakligen i
Hedemora domsaga ock Folkare härad, men eljest förlängd».
ä) — a äro till antalet två: fåtan n.
De som ha å' (eller t`e
'handtag' ock skeda, skåta etc. m. 'trädtopp'. Formen fittan
har förmodligen förlängd konsonant på grund av särskilda akcentförhållanden i ord på -an.2 I det senare ordet (skeeta, skåta
etc.) kan »tryckförsvagning i senare sammansättningsled ha bidragit till utbredning av kort vokal».3 I mom. 3 möta ytterligare några ord med äldre å, men endast ord med ändelse -u, -i:
gbtla, gåtta etc. f. 'gata', ski2tia, skiltut etc. f. 'skata', lcedia etc.
f. 'lada', hinn etc. sup. 'haft'. Det sistnämnda ordet förklaras
ha kort vokal från trycksvag ställning (Envall a. a. s. 97).
Mom. 4 rör de ord, som mot regeln ha kort vokal i Folkärna
ock Grytnäs socknar, alltså inom DB:s »kortstavighetsområde»
(Envall a. a. s. 77), men eljest förlängd vokal. Ord med äldre
ä — a äro till antalet 6. Av dessa förklaras dock v. vara ock
»troligen» även v. fara samt adv. bara ha kort vokal på grund
av trycksvag ställning (Envall a. a. s. 97). Då återstå av ord
/duva
med ä — a endast /tara Fo. m. 'hare', layszva Fo. Gry.
karar4 Fo. pl. 'karlar', för
Fo. m. 'klave', karar Fo. Gry.
vilka Envall icke, så vitt jag funnit, tillgripit någon specialförklaring.2 Men mot dessa kunna sättas gatta Fo. Gry. —
Jfr även Envall s. 90 f. ock ovan s. 61 ock s. 54 not 6.
Jfr om detta ord ovan s. 61 ock s. 119 samt Envall a. a.
13. 90 f.
Envall a. a. s. 97 f.; jfr även ovan 0. 61.
Aug. detta ord se Envall a. a. s. 80, not 1.
Kortvokalens bibehållande i DB:s harar « karar torde sam,manhänga med att ordet ofta förekommer som senare sammansättningsled: 'dagkarlar, dalkarlar, , Ttmakarlar o. s.
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gatut Fo. f. 'gata', ski:tha « skatta Fo. Gry. f. 'skata', kulak,
kulm Fo. Gry. f. 'lada;; jfr även stadiug Fo. adj. 'stadig' (ock
karucg Fo., karut Gry. adj. 'stolt, högmodig, duktig').
Viktigare än denna jämförelse är dock det förhållandet, att
materialet från DB i sin helhet visar, att vokalkortheten
bibehålles i större utsträckning i t. ex. svaga fem. än i t. ex.
infinitiver ock svaga mask., d. v. s. i större utsträckning före
ändelse-u än före ändelse-a, vilket förhållande även Envalls
»akcenttillbakadragningsteori», om vilken se nedan, avser att
förklara.
Så vitt jag kan förstå, ger materialet från DB icke anledning
till den slutsats, som Envall dragit a. a. s. 90, nämligen att
ändelsevokalerna icke kunna ha haft den invärkan på förlängningsprocessen, som jag antagit. Därmed har jag dock icke
velat säga, att den av mig ovan s. 110 formulerade kvantitetsregeln måste ge den riktiga förklaringen till differentieringen
gattu etc. — räta etc.
I »Svensk stavelseförlängning med särskild hänsyn till språket
i Åland och Uppland» (Hfors 1924) har Väinö Solstrand framfört nya åsikter i frågan om kvantitetsutvecklingen i gamla
korta stavelser. Begreppet »kort stavelse» har dock hos Solstrand
en vidare betydelse än i föreliggande arbete. De huvudresultat,
till vilka Solstrand anser sig ha kommit, sammanfattar han
a. a. s. 1, där han yttrar bl. a. följande: »Korta rotstavelser ha
i svenskan blivit långa genom ljudlagsenlig förlängning av den
ursprungligt korta tryckstarka vokalen, en förlängning som
dock ej kunnat försiggå framför stavelsegräns, 1) om följande
I nyssnämnda fall
stavelses vokal hade stark levis — —
har den senare stavelsens begynnelsekonsonant geminerats, ock
ffr den sålunda uppkomna geminatan har ingen vokalförlängning ägt rum». Att jag i huvudsak icke kan ansluta mig till
denna uppfattning om stavelseförlängningarna i svenska dialekter,
framgår av min avhandling.
Vad som här särskilt intresserar mig, är Solstrands framställning om den kvantitativa differentieringen i tvåstaviga former. Solstrand påvisar, att i bl. a. de åländska målen konsonanten förlängts i vida större utsträckning framför ändelse-i
ock -u än framför ändelse-a, något som man dock delvis visste
förut. Det synnerligen intressanta material, som Solstrand fram-
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lägger, synes honom visa, att ändelsevokalen haft den största
betydelsen för resultatet av stavelseförlängningarna i tvåstaviga
ord, i det att vokalförlängning skulle ha inträtt framför ändelse-a, konsonantförlängning framför ändelse-i ock -a. Denna
kvantitetsregel skulle gälla icke blott för de åländska målen,
utan även för stora delar av det rikssvenska språkområdet.
När det sedan gäller att förklara, varför vokalen förlänges framför ändelse-a, men konsonanten framför ändelse-i ock -u, gör
Solstrand det antagandet, att ändelsevokalerna vid tiden för
differentieringen haft olika tryck. Han yttrar a. a. s. 29, att
ändelsevokalerna a, i, u »i tiden hade starkt tryck, åtminstone
stark levis, ock att det som en tämligen enhälligt erkänd regel
för äldre germanska dialekter, även de nordiska, gäller, att den
akcentreduktion, deras infortisvokaler undergått, träffat de tre
nämnda vokalerna på något olika tider, i ordningsföljden a-i-u.
Det är ingen omöjlighet, att detsamma upprepats i senare tiders
språk. Jfr t. ex. og. svagton. a-ä i Uppl.-lagen även i kortstaviga ord. Är detta antagande riktigt, sammanhänger vokalförlängningen med förlust, konsonantförlängningen med bevarande
av den äldre levis». Former med lång konsonant framför ändelse-a ock kort framför ändelse-i ock -u förklaras sedan ha uppkommit på analogisk väg, varvid Solstrand delvis tillämpar de
Hesselmanska lagarna. Dessa skulle alltså ha betydelse för den
sekundära analogiska utvecklingen, men icke för den primära.
Mot ett sådant resonemang har redan Envall vänt sig i DalaBergslagsmålet s. 76 f., dit jag hänvisar.
Det framgår av vad ovan sagts, att jag finner det icke
osannolikt, att ändelsevokalerna invärkat på resultatet av stavelseförlängningarna icke blott »indirekt», genom den s. k. tilljämningen, utan även »mera direkt», även om jag icke kan tillmäta
ändelsevokalernas »mera direkta» invärkan så stor betydelse för
detta resultat, som Solstrand gör. Jag anser det också sannolikt,
att en konsonant under i övrigt lika förhållanden skall ha större
förutsättningar att förlängas framför tryckstarkare ändelsevokal
än framför trycksvagare (se ovan s. 117). Man kan då fråga,
om icke vid den primära utvecklingen olika tryck hos ändelsevokalerna kan tänkas jämte de Hesselman ska lagarna
ha haft betydelse för resultatet av stavelseförlängningen, ock att
detta olika tryck värkat t. ex. så, att en konsonant under i
9-220478. Sv. landsm. Sjödahl.
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övrigt lika förhållanden haft större disposition för förlängning
framför ändelse-u ock -i än framför ändelse-a. På den frågan
vill jag endast svara, att så vitt för mig är känt, våra dialekter
åtminstone icke synas ge något direkt stöd för det antagandet,
att vid stavelseförlängningarnas genomförande i de olika målen
ändelse-u ock -i i förhållande till ändelse-a haft annat tryck, än
som normalt i ett ord av viss byggnad kan tillkomma de förra
i förhållande till det senare.
Även Envall har tagit avstånd från Solstrands hypotes till
förklaring av diff. gattu etc. — räta etc. Han framhållerl, att
Solstrand saknar stöd för sin åsikt, att ändelsevokalen a som
sådan haft svagare tryck än ändelse-i ock -u vid tiden för de
nuvarande språkformernas utdaning. Språkmaterialet från DalaBärgslagen styrker dock ytterligare den tidigare gjorda iakttagelsen, att vokalförlängning inom stora delar av svenskt språkområde är vanligare framför vidare ändelsevokal (fsv. a) än
framför trängre (fsv. u ock i) ock att detta förhållande icke
alltid kan förklaras enbart med jälp av de Ilesselmanska kvantitetslagarna. Enligt Envall har man att söka orsaken till den
här diskuterade kvantitativa differentieringen i sättet för järnviktsakcentens upplösning. I vissa ordgrupper har akcenttillbakadragningen skett tidigare, i andra senare: »Tidigast har
akeenten tillbakadragits i sådana tvåstaviga ord, som vid sidan
ha enstaviga former, varmed de associeras (infinitiver ock adj.
på -ug); något senare i sådana ord, som rönt analogisk påvärkan
från långstaviga ord eller böjningsformer av samma kategori
(svaga mask., perf. part. ock supiner), sist i övriga tvåstaviga
(substantiv på sluten avledningsändelse, adj. på -in, svaga fem.)»s.
Där nu jämviktsakcenten dröjde kvar länge, »gynnade dens
bevarandet av kort vokal) i större utsträckning än i ord med
tidig akeenttill bakadragning 4.
Envalls åsikt, att vissa ordgrupper på analogisk väg fått
akcenten tidigare tillbakadragen än andra ock att diff. gattu
etc. -- räta etc. har sammanhang med detta förhållande, aktualiserar flera intressanta, men också svårstuderade språkfrågor,
t. ex. det kronologiska förhållandet i våra dialekter mellan
villkorlig apokope ock stavelseförlängning ock mellan akeent1) Dala-Bergslagsm.
3) Spärrat av mig.

e. 89.

2 ) Dala-Bergslagsm. s. 94 f.
4) Envall a. a. s. 90.
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tillbakadragning ock begynnande vokal- eller konsonantförlängning. Jag har icke för avsikt att här söka utreda dessa frågor.
Även om man skulle kunna uppvisa, att inom hela det stora
språkområde, där diff. gattu etc. — rita etc. möter', sannolikt förutsättningar funnits för att t. ex. ordgrupperna infinitiver ock
svaga maskuliner på analogi sk väg fått akcenten tidigare tillbakadragen än t. ex. ordgruppen svaga femininer, kvarstode
kanske ändock svårigheter vid tillämpningen av Envalls akcenttillbakadragningsteori för lösning av problemet gattu etc. —
räta etc'.
Enligt Envall medför tidig akcenttillbakadragning tidig
stavelseförlängning ock sen tillbakadragning sen stavelseförlängning3. Både vid tidig ock vid sen akcenttillbakadragning sker
förlängningen enligt dC Hesselmanska lagarna 4. Man frågar
sig då, hur Envall vill förklara det förhållandet, att jämviktsakcenten icke har samma betydelse för resultatet av stavelseförlängningarna vid tidig ock vid sen akcenttillbakadragning,
d. v. s. vid tidig ock vid sen stavelseförlängning, då i båda fallen
förlängningarna normalt ske lagbundet ock enligt Envall följa
samma lagar, de Hesselmanska. Så vitt jag har kunnat finna,
ger Envall intet svar på den frågan. Jag vill inte häller inlåta mig
på gissningar, vad denne förf. kan ha menat. Det vore önskvärt,
att förf. själv på denna punkt förtydligade sin framställning.
Det synes sannolikt, att det är kvantitetsförhållandena
särskilt hos svaga fem. i DB, som närmast givit Envall anledning att framställa sin akcenttillbakadragningsteori som förklaring till diff. gattu etc. — räta etc. De svaga fem. ha i DB
bibehållit kort vokal ock även kortstavighet i större utsträckning än andra ordgrupper. Detta sammanhänger tydligen delvis med att i DB de svaga fem. i allmänhet ha trängre stamvokal än t. ex. infinitiver ock svaga mask. ock att de ej varit
utsatta för analogisk påvärkan från former med lång vokal, som
fallet är med t. ex. supinformerna 5. Anmärkningsvärt är dock,
Således även inom områden med tilljämning ock vokalbalans a:å.
Vid en dylik undersökning måste hänsyn också tagas till t. ex.
presens-, imperfekt- ock supinformerna av värb enl. 1 svaga konj.
4) Envall a. a. s. 95.
Envall a. a. t. ex. s. 111.
5) För att jag icke skall missförstås, föranledes jag att här anmärka, att jag ställer mig frågande till bl. a. den framställning av
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att i DB:s »kortstavighetsområde», där kortstavigheten vid tiden
för insamlandet av det material, varpå Envall byggt sin avhandling, var i utdöende, även svaga fem. med vid stamvokal,
nämligen gatu 'gata', skatu 'skata' ock lädu. 'lada' (men även
svaga mask. med vid stamvokal: hara 'hare' ock klava 'klave')
kunnat bibehålla kortstavighet eller fått stamstavelsens konsonant
förlängd endast till halvlängd'.
I detta sammanhang förtjänar kanske att observeras, att i
våra dialekter stamstavelser med starkare disposition för vokalförlängning (med vid stamvokal: ä ock :t-e") i regel synas ha underkvantitetsutvecklingen i supiner liksom också i perf. part. ock adj.
på -ug, som Envall ger a. a. s. 93 f. Man bibringas den uppfattningen,
att den långa vokalen i t. ex. DB:s supinformer vikt, vipi, fin etc.
(i motsats till den korta vokalen i adjektivformerna
hiptn etc.)
enligt Envall är att förklara så, att supinformerna fått akcent-en tidigt
tillbakadragen ock som följd därav lång vokal. För min del skulle
jag ha nöjt mig med att, i likhet med Envall a. a. s. 83, konstatera,
att lång vokal i dylika former införts — med stöd av riksspråket —
från värbens gamla långstaviga ock eventuellt från »ljudlagsenligt» förlängda former (jfr även Envall a. a. s. 96 f. ock ovan s. 63, anm. 2).
Vad som vid denna utveckling varit det primära, akcenttillbakadragningen eller begynnande vokalförlängning (eller vokalförlängningen), är nog
vanskligt att generellt yttra sig om. För min del anser jag det dock
mäst sannolikt, att för våra dialekter i stort gäller i nu nämnda fall,
att vokalförlängning ock akcenttillbakadragning varit samtidiga företeelser eller ock att begynnande vokalförlängning resp. vokalförlängningen varit det primära, akcenttillbakadragningen det sekundära. Detsamma gäller med ännu större visshet de adj. på -ug, som kvantitativt —
ock även kvalitativt — rätta sig efter de enstaviga ord, av vilka de äro
avledda (jfr däremot Envall a. a. s. 94; jfr även ovan t. ex. s. 57, 65
ock 69). Även i de fall, då det är sannolikt eller tänkbart, att infinitiver på grund av analogisk påvärkan ha fått stavelsen tidigare förlängd
än vissa andra ordgrupper, är det tvivelaktigt, om akcenttillbakadragningen varit det primära, särskilt i dialekter som hava tilljämning ock
vokalbalans a:ä. Man kan sålunda tänka sig följande utveckling: bära etc.
— mig
bär,..mig (jfr Levander Dalmålet I, s. 226 f.) -->
(kanske i analogi med pres. bar). Genom påvärkan av den i förlängning stadda eller redan förlängda apokoperade formen jämte t. ex.
presensformen antages den icke apokoperade inf.-formen båra etc, undergå
stavelseförlängning. Det synes mig då mäst sannolikt, att därvid akcenttillbakadragningen ock stavelseförlängningen varit samtidiga eller ock
att begynnande vokalförlängning resp vokalförlängning varit det primära,
icke akcenttillbakadragning.
1) Se Envall a. a, s. 80.
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gått förlängning tidigare än sådana med mindre disposition
för vokalförlängning (med trång stamvokal). Detta gäller icke blott
de tvåstaviga, utan även de enstaviga ordens stamstavelser. Om
det nu vore så, som jag antagit, att ändelsevokalerna »direkt»
kunna invärka på stamstavelsernas disposition för vokal- eller
konsonantförlängning enligt kvantitetsregeln ovan s. 110, vore
det just vad man skulle vänta, att finna någon dialekt, där t. ex.
ord på -u (svaga fem.) ha bibehållit kortstavighet i större utsträckning än med dem i övrigt jämförliga ord på -a (t. ex. infinitiver ock svaga mask.)1.
Jag anser det naturligtvis möjligt, att en fortsatt forskning
skall kunna visa, att diff. gattu etc. — räta etc. är att förklara
på annat sätt, än jag närmast tänkt mig. Men medger man,
att det finnes ett samband mellan olika språkljuds tidsvarighet
ock dessa språkljuds olika förlängningstendens, ock visar det sig,
att ändelsevokaler av olika kvalitet »direkt» kunna i olika riktningar påvärka kvantitetsförhållandena i de korta stamstavelserna, får man väl a priori antaga, att även detta förhållande
kan ha betydelse för förlängningsprocessen i dessa stavelser ock
enligt kvantitetsregeln ovan s. 110. Ock med olika ändelsevokalers »kvalitet» kan jag i detta sammanhang mena de egenskaper, som normalt tillkomma t. ex. en a-vokal i motsats till
t. ex. en u-vokal ock lämna åt fonetikerna av facket att
eventuellt giva en längre gående förklaring till företeelsen.
Jag fasthåller alltså tils vidare vid den ovan s. 110 formulerade kvantitetsregeln 2. Närmast enligt denna vill jag fortfarande
Jfr Levander Dalmålet I, s. 67 f. angående Bingsjömålet, där
en dylik tendens synes visa sig.
Detta utesluter icke, att jag finner det sannolikt, att även andra
faktorer än olika ändelsevokaler ha haft betydelse för diff. gattu etc.
— räta etc. Så kan till differentieringen ha medvärkat, att ett ord
ofta användes som sammansättningsled, även som första sammansättningsled. Enligt Levander Dalmålet I, s. 66 gäller för dalmålet i
fråga om både enstaviga ock tvåstaviga ord, att kortstavigheten bättre
bibehålles i ordformer som första sammansättningsled än i enkla ord.
Ordformen, som bibehållit kortstavigheten, kan då tänkas ha påvärkat
det enkla ordet, varvid detta genom systemtvång fått lång konsonant.
Detta borde emellertid, om förhållandena i övrigt vore desamma, gälla
lika väl t. ex. svaga mask, som svaga fem. Den kvantitativa differentieringen kan även bero därpå, att i t. ex. svaga femininer fsv. ä genom
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förklara t. ex. Järnamålets i gatut s. 'gata', skatta s. 'skata' ock
hatta s. 'haka'. Förmodligen är också nakta adj. 'naken', trots
den slutna avledningsändelsen -ug, att förstå på samma sätt
som halpa s. 'haka', eftersom de nutida dialektala formerna
av fsv. nakugb.er ock haku bruka ha samma kvantitet i dialekter med genomförd stavelseförlängning.
Mera tvetydiga äro målets skalstal s. 'skakel', staputl s. 'stapel' ock vabstn adj. 'vaken', om vilka former se ovan s. 110 ff.
ock s. 108. Jfr dock t. ex. faton s. ',grytgrepe'.
Tvetydigt är även ma,pa s. 'masur', som torde ha fått konsonantförlängning på grund av konsonantens ställning framför
avledningsändelsen -ur'. Visserligen skulle basta s. 'brasa' kunna
ha lång vokal från värbet, men målet har också nasta s. 'näsa',
där ett analogiskt inflytande icke gärna är tänkbart. Av de tonlösa konsonanterna är i våra dialekter s dessutom den för förlängning minst mottagliga.
Hithörande former med i Järnamålet förlängd vid vokal (a)
framför tonlösa explosivor kunna lätt förklaras genom association
med närstående ord eller inflytande utifrån. Så har väl bqktu'baki påvärkats av s. bak 'bak' ock v. bako 'baka'; skrapa s.
'skrapa' kan ha lång vokal från v. skrapo 'skrapa'3. Angående
kakut s. 'kaka' se ovan s. 107. Att den vida vokalen a har särskilt stark förlängningstendens, torde också böra beaktas.
Jag utesluter icke, att även utifrån kommande novationstendenser spelat en roll för de nuvarande kvantitetsförhållandena
i Järnamålet. Jag kan t. ex. tänka mig, att det var tendensen att
förlänga vokalen, som tidigast ock över västsvenskt (värmländskt)
område nådde nedre Västerdalarna, att därvid i Järnamålet de
för förlängning mäst mottagliga orden fingo förlängd stavelse
(enstaviga ord ock t. ex. tvåstaviga med ändelsevokalen fsv. a 4),
att målet senare nåddes av en tendens till konsonantförlängtilljämning i vissa dialekter blivit trång vokal, varefter vid vokal återinförts. Se ovan s. 107, not 3. Att å andra sidan t. ex. infinitiver
på analogisk väg kunnat få lång vokal, är sannolikt, även om jag icke
kan tro, att analogiska påvärkningar haft den betydelse för diff. gattu
etc. — räta etc., som Envall antager. Vidare har man ju att räkna
med i dialekter importerade former.
Se ovan s. 55.
Se ovan s. 109 ock särskilt s. 110 ff.
Se dock ovan s. 67
4) Se ovan s. 39 ff. ock s. 52 ff.
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ning, som kan antagas ha trängt fram både från sydost, över
Bärgslagen, ock från nordväst, från övre Västerdalarna ock
norskspråkiga områden, ock att denna ledde till förlängning av
konsonanten i de för vokalförlängning minst mottagliga orden
(tvåstaviga med vokal följd av tonlös konsonant, särskilt explosiva, framför ändelse-u ock -1'). Men ansluter man sig till
denna eller en liknande uppfattning om förlängningsprocessen i
detta mål, står man ändock inför frågan, varför ord med ändelsevokalen fsv. a (målets e) varit mera mottagliga för vokalförlängning än ord med ändelse-u ock -i.
Villkorlig apokope visar Järnamålet även i de gamla kortstaviga värbformerna, t. o. m. i presens-, imperfekt- ock supinformerna av värb enligt 1 svaga konjugationen. Så är fallet även
i de gamla kortstaviga supinformerna av starka värb, vilka dock
följa målets regler i fråga om konsonantförlängning 2. Om tvåstaviga kortstaviga värbformer i målet undergått apokope före
stavelseförlängningens genomförande i dylika former ock, om så
varit fallet, i vilken utsträckning apokopering då ägt rum, om de
apokoperade formerna böra antagas ha fått förlängd stavelse
tidigare än de icke apokoperade, ock slutligen om vid en analogisk utjämning mellan förlängda apokoperade ock kortstaviga
icke apokoperade former en tillbakadragning av akcenten eller
begynnande vokalförlängning (resp. konsonantförlängning) varit
det primära, allt detta är frågor, som icke kunna med någon
som hälst säkerhet besvaras utan en grundlig undersökning
över hur andra svenska dialekter kunna ha förhållit sig i dessa
fall. Vad t. ex. de gamla kortstaviga mask. beträffar, ha de i
Järnamålet annan ändelsevokal än de gamla långstaviga, varför i detta mål ändelsevokalerna icke kunna ha spelat den
roll för en analogisk påvärkan från de långstaviga, som Envall antar för Bärgslagsmålet (a. a. s. 92).
Övriga tillägg samt rättelser.
Min framställning om vokalismen i västerdalmålen (s. 1 if.)
beriktigak på flera punkter ock kompletteras av Levander, Dalmålet. Utom i nedan nämnda fall hänvisar jag därför även här
till detta i alla avseenden föredömliga arbete.
1)

Se ovan s. 55 if.

2) Se ovan s. 57.
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S. 1, r. 7 ock s. 73, r. 9 står -vr(e) Fl., skall läsas -yr ,-vrce Fl.
»
a 13
står ggkg
bör vara gykri
1 f., anm. 1. Jfr Levander a. a. I, s. 87 f. ock s. 251, not 19 a.
2, r. 18
står she
bör vara skce
3,
a 22 if. Om stamvokalen j formerna cicitn T-M best. sg.
'dagen', dchan Å. etc. jfr Levander a. a. I,
s. 252, not 23.
a a
a 26
står rsp.
bör vara resp.
»
» tett§e,
» 32
» » tåiå'a
a 4,
a 6
» som införts a a som synes ha införts
Om ändelse-c i Flodamålets svaga mask. jfr Levander
a. a. I, s. 252, not 21 ock s. 257, not 80.
a 4, r. 12
står 'åt'
bör vara prep. 'åt'
a
a 17
» å-jlud
a a å-ljud
6, a 32 if. Bannbers upptar i sin ordsamling från Malung inf.-formen nara (med oregelbunden lång stamvokal).
Själv vet jag mig aldrig ha hört annat än den apokoperade inf.-formen nar- (jämte nk 'narras'): t ska nk-an
'jag ska narra honom', ve ska nk 'vi ska narras'. I sin
böjning har ordet, förmodligen sedan stamvokalen förlängts,
anslutit sig till 2:a konjugationens värb (lära, höra etc.):
inf. ock pres. ner-, pret. nc)(1, sup. ncit. Värbet kan ha
fått lång vokal från nar i t. ex. det mycket vanliga uttrycket
cha„nclr a 'göra narr av' (jfr Levander a. a. I, s. 248,
not 47). I varje fall bör icke en sporadisk vokalförlängning
framför intervok. rr antagas med stöd endast av långvokaliska former av v. narra.
7, r. 33
står tör
bör vara tör
8,
anm. 3. öV:s e pres. 'är' behöver icke vara en oregelbunden form. Se Levander a. a. I, s. 134 ock
s. 271, not 4.
10,
» 1 står fsv. se +- a bör vara fsv. se *-- a
11, anm. 4. Fl:s vm v. 'vara' är givetvis tvetydigt. Jfr
även Levander a. a. I, s. 262, not 12.
12,
r. 21
står regressiv
bör vara progressiv
13 f.
Om V:ms former av subst. hare se Levander
a. a. I, s. 118, anm. Jfr även a. a. I, s. 262,
not 13 ang. former av subst. snara.
14,
» 25 ock s. 15, r. 1 står 'len, töväder', bör vara 'len,
töväder'
a 15,
not 2.
Fl:s nOtskrck torde ha samma betydelser som
M:s nattskH s. n. 'nattskärra, en som löper ute
om nätterna, en som går sent till sängs'.
a 17, r. 36
står Mora-Vinäs
bör vara Mora [Vinäs]
a 19,
a 5
a 'dretig, smutsig' a
a "dretig, smutsig'
, , » 14-16. Formuleringen är här missvisande. Väster-
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dalmålen ge icke anledning till antagandet av
en forndalsk växling ö : ö, beroende på a-omljud eller andra förhållanden. Se Levander
a. a. I, särskilt s. 280, not 2 ock s. 171 if.
S. 23, anm. 2 står gnia
bör vara gofa
» 2. Formerna no s. "äga, omsorg' etc. förklaras
25,
osökt ur fsv. ä-huga etc. Professor B. Hesselman, extra opposition 23/5 1922.
»
3. 3. Om hog J. 'håg' ock mon M. 'mån' jfr Levander a. a. I, s. 288.
26,
r. 8 f.
står 'kåve, kammare' bör vara 'kove, kammare'
•
not 1
» Lindquist
» » Lindqvist
27,
anm. 2. Formen hevu L. 'huvud' (med o) synes få
anses ljudlagsenlig. Jfr Levander a. a. I, s. 114. Enligt
Levander a. a. I, s. 260, not 7 skulle harm M-Fl. (med
stamvokal tu) vara nyinkommet söderifrån.
•
anm. 2. med not 1. Värbformerna tetka etc. 'prata' få
anses etymologiskt osäkra. Jfr Levander a. a. I, s. 302,
not 25.
27,
not 2
står Olsson
bör vara Olson
3> 28,
§ 13.
Levander (a. a. I, s. 266, not 72) anser det
riktigast att uppfatta dalmålsformerna av ordet tjäle som
ett »genom a-brytning ock sekundär påvärkan av miljön
förändrat pen, obl. ped.a. En övergång av äldre 93 till
c, ø etc. på grund av miljöpåvärkan synes också kunna
gntagas för västerdalmålen (se även ovan s. 11, anm. 3).
Aven av denna anledning kunna sålunda ord, vilkas stamvokal antagits vara äldre ö (eller o i dift. lo), bli tvetydiga. — Om löko etc. 'prata' se anm. ovan till s. 27,
anm. 2 med not 1. — Ang. M:s miciko v. 'mjöla', lame v.
'utstråla värme' ock gol» v. 'ljuda dovt' jfr Levander
a. a. I, s. 302, not 25.
32,
r. 30
sår falt
bör vara Mil
35,
not 1.
Även i första sammansättningsled kan kortstavigheten bibehållas. Se Levander a. a. I,
s. 66.
39,
»3
står ,5kapa,
bör vara skpa,
» 5. Första sammansättningsleden i kgrtita s. 'näbb39,
mus' torde böra härledas ur fsv. "kök- (<-- *keik). E. Noreens
opposition den 23/6 1922. Jfr M:s kik — kök 'näsa'; se
Levander a. a. II, s. 39 med not 11 ock I, s. 209.
42 if. I fråga om enstaviga ord med förlängd konsonant jfr
Levander a. a. I, s. 62 f.
45, anm. 3. Kons.-förlängningen i västerdalmålens pret.former av v. komma böra nog — trots vad Envall yttrar
i Dala-Bergslagsm. s. 72, not 5 — särskilt med hänsyn
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till stamvokalens kvalitet, närmast förklaras bero på anslutning till pret.-formerna av 3:e klassens starka värb. Jfr
även ovan s. 74 med not 7 ock Levander a. a. I, s. 244,
not 8.
bör vara 'sate',
r. 27 står 'sate'.
S. 60,
»
sup.
» syp.
» 17
63,
» 63, anm. 2, mom. 1. Enligt Levander (a. a. I, s. 69) visar
den oregelbundna långa vokalen i öM:s supin- ock participformer av starka vårb västsvenskt (värmländskt) inflytande. Det kan icke bestridas, att ett dylikt inflytande
kan ha bidragit till uppkomsten av dessa oregelbundna
former.
» 82, anm. 4. Se tillägget ovan till s. 6, r. 32 if.
bör vara Mumie);
» 94, r. 4 n. står havut3;
»
kåpor
kåpor
» 112, » 23
»
läs: lässt ebensowenig wie — — irgendwelche
» 124, » 6
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Wsumd.
Dans le present ouvrage, qui, å rexception d'un supplement, page
121 et suiv., a ete publie en 1922 comme these pour le doctorat, sont
traites le v o e al ism e et la quan ti t e des anciennes syllabes breves
dans les dialectes populaires, parles dans l'ouest de la Dalecarlie. Ces
dialectes sont divises ici en trois groupes: 1) le dialecte de la haute
Dalecarlie de l'ouest, dans les eommunes de Transtrand et de Lima,
2) le dialecte de Malung, dans la commune de Malung, et 3) celui
de la basse Dalecarlie de l'ouest, dans les communes d'Äppelbo,
de Järna, de Nås et de Floda.
Nous entendons par syllabes breves exclusivement des syllabes
accentuees qui dans rancienne langue avaient une voyelle breve
suivie d'une consonne finale ou intervoealique, c'est-å-dire, des syllabes
accentuees des types bak, baka, baki, baku.
Les divergences linguistiques dans la Dalecarlie de l'ouest sont
extremement prononcees. Celå s'applique au vocalisme comme å la
quantite.
La voyelle s'est en general developpee d'une maniere differente
dans des mots de types differents. Ainsi, elle est souvent devenue
une autre dans les monosyllabes que dans les mots de deux ou de
plusieurs syllabes; et dans ceux-ci, une autre devant la voyelle finale
anc. sued. a que devant les voyelles finales anc. sued. i et u. Ex.:
dial. de la haute Dalecarlie de l'ouest: taka v. 'tåla' : ttik pres.
'tål' : tf" adj. 'tålig':
dialecte de Malung: Vek) v. 'beta, sönderdela i småbitar' : bt s.
'bett' : bitt sup. 'bitit':
dialecte de la basse Dalecarlie de l'ouest: fcbro, -n v. 'skära' :
Prut s. f. 'skära'.
Dans le meme paradigme, les voyelles du radical doivent done
alterner dans des formes de types differents. Cette alternance est
tres bien maintenue dans le dialecte de la haute Dalecarlie de l'ouest,
et, en partie, egalement dans celui d'Äppelbo. Ex.:
dial. de la haute Dalecarlie de l'ouest: vcbg s. m. 'väg' : vågor, pl.
s. m. 'sele' : sareir pl. indef. 'selar': fj7t s. m.
indef.. 'vägar':
'fåle' : fickaw pl. indef. 'fålar':
dial. d'Äppelbo: vcbg s. m. 'väg' : Om sing. def. dat. (anc.
sned. va3gi-nu.m); lk s. n. 'lock' : lticfp, sing. def. dat. (anc. sned.

luki-nu loki-nu).
D'ailleurs, une egalisation s'est faite dans les paradigmes, en
faveur du vocalisme du sing. indef. Meme des consonnes placees å
dile de la voyelle du radical ont en eertains cas influe sur la qualite
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actuelle de la voyelle. Celå s'applique surtout aux consonnes r et k.
Dans le dialecte de la haute Dal6carlie de l'ouest, la qualit6 de la
voyelle est aussi determinee par la quantite actuelle de la voyelle.
Une voyelle longue est ainsi plus fermee qu'une voyelle breve dans
des oas pareils sous tous les autres rapports.
L'ancien Stat de quantit6, de syllabe breve (voyelle breve +
consonne breve), n'existe guere plus. Le developpement de la quantit6 a gen6ralement suivi les lois de M. Hesselman: les voyelles plus
larges (par ex. a, ä) ont 6t€ allongees dans une plus grande mesure que
les voyelles plus etroites (par ex. i, u); et les consonnes sourdes (surtout les explosives), dans une mesure plus grande que les sonores, å
rexception cependant de m (et j). De plus, le nombre des syllabes
a et6 d'importance pour le resultat de rallongement syllabique: dans
des monosyllabes (type: bak), la voyelle a 6t6 allongee; dans des mots
de deux ou de plusieurs syllabes, c'est la voyelle ou la consonne qui
se prolonge, et celå selon des regles en partie diff6rentes dans des
r6gions differentes. En general, dans les mota de plus d'une syllabe,
rallongement de la voyelle a lieu plus souvent quand la syllabe du
radical est suivie de la voyelle finale large anc. su6d. a, que lorsqu'elle est suivie des voyelles finales plus 6troites, anc. sued. i et u.
Celå se rapporte en partie å une « 6galisation 2. (»tilljämning»), caractere specifique des patois du nord de la Suede et de rest de la
Norvege qui, au moins dans la plupart des oas, a pour resultat une
voyelle du radical plus large devant une voyelle finale plus large et
une voyelle du radical plus etroite devant une voyelle finale plus
Stroite. Ex.: dial. de Malung måso s. m. 'mossa' : biasuc s. f. 'svinläger, kyffe': Veto v. 'leta, färga' : bit sup. 'bitit'.
Il semble que la qualit6 de la voyelle finale ait eu une influence
plus directe sur le r6sultat de rallongement des syllabes qu'elle n'a
eu par regalisation. Il parait probable que les voyelles finales ont une
influence sur la quantit6 de la syllabe breve du radical, de telle
maniere que par ex. une consonne precedee d'une voyelle du radical, dans
des cas pareils, a une plus longue dur6e devant une voyelle finale plus
6troite que devant une voyelle plus large, et egalement une tendance plus
grande de s'allonger dans la premiere position que dans la derniere.
Il parait qu'on peut comprendre ainsi la difference de quantit6 par
ex. dans le dialecte actuel de Järna. Ex.: nått) s. m. 'nate, nate',
hålto s. m. '*haka, hake' etc. (voir p. 52 et suiv.) : gåta s. f. 'gata',
slåtta s. f. 'skata', hetkut s. f. 'haka' (voir p. ex. p. 55 et suiv.).
On peut supposer que cette influence plus directe ou — si ron vent —
tout simplement directe des voyelles finales sur le resultat des
allongements des syllabes est d'une nature generale, peut-Stre meme
universelle. La regle suivante a ete formulee ci-dessus (p. 110),
comme complement des lois de quantite de M. Hesselman:
Dans des changements de quantite des combinaisons
d'une voyelle suivie d'une consonne, la voyelle a une plus
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grande disposition de s'allonger devant une voyelle finale
plus large que devant une voyelle plus kroite; la oonsonne,
au contraire, a une disposition plus grande de s'allonger
devant une voyelle finale plus etroite que devant une
voyelle plus large.
Contre cette rkle de quantite se sont opposes M. V. Solstrand
dans »Svensk stavelseförlängning» (Hfors 1924) et M. P. Envall
dans »Dala-Bergslagsmålet» (Upps. 1930), selon des principes cependant que rauteur de cet ouvrage ne saurait accepter.
L'influence des voyelles finales sur les allongements syllabiques
a &tö traitee spåcialement dans rexcursus 3 (p. 100 et suiv.) et
dans le supplöment (p. 121 et suiv.).
Nous avons kalement traitö dans des excursus le developpement de la quantitö de formes dialectales des mots stuga, fluga et
huvud et des mots avec les terminaisons dårivåes -al, -ar, -ul, -ur.
Dans des dialectes du nord et du centre de la Suede, rallongement
de la consonne du mot stuga doit åtre compris — gönåralement —
de la måme maniäre que l'allongement de la consonne du mot fluga.
L'allongement de la consonne de huvud apparait plus souvent que
celui de la consonne de fluga, stuga etc. Il parait que ce dernier
dåveloppement se rapporte å la qualite diffårente des consonnes qui
suivaient les voyelles du radical au temps de rallongement syllabique
dans les divers dialectes.
Dans des mots å terminaison entravåe, l'allongement des consonnes est plus rkandue que dans ceux å terminaison ouverte:
skakkul s. m. 'skakel' etc., majs hEiku s. f. 'haka'. Cette diffårence
de quantite doit dependre, avant tout, de ce qu'au temps de rallongement syllabique ceux-ci avaient un accent final moins fort que
ceux-lå.
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