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Stig Björklund 75 år
Stig Björklund är värmlänningen som vigde sitt liv åt dalmålen. I »Landsmålsarkivet i Uppsala årsberättelse 1936-1937» (tryckt i Svenska landsmål 1937) har arkivets grundare och förste chef Herman Geijer noterat: »Hän Stig Björklund har
tjänstgjort vid dalmålsundersökningen under 1,030 timmar.» Notisen återfinns på
s. 91. Ett par sidor tidigare (s. 89) i samma årsberättelse meddelas att »Fröken
Gunvor Wennström anställdes under hösten 1936 från ock med 17 aug.». Så länge
har de alltså strävat tillsammans, Stig och Gun. Det finns en dag som denna anledning att erinra också om Guns del i Stigs verksamhet. Om hennes skicklighet som
kartritare bär bl.a. denna bok syn för sägen.
Stig var alltså en mycket ung man, när han lämnade detta första spår i ULMA:s
annaler, bara 17-18 år. Med åren blev han både filosofie kandidat, licentiat och
doktor och så småningom också docent i nordiska språk. Men han förblev hela fiden ULMA och dalmålen trogen. År 1962 blev han förste arkivarie. Ett år tidigare
hade det första häftet publicerats av den stora ordbok över dalmålen, som Stigs läromästare Lars Levander hade arbetat med i drygt tjugo år. Efter Levanders död
1950 har Stig burit huvudansvaret för redigeringen av Ordbok över folkmålen i
Övre Dalarna (OÖD), ULMA:s största utgivningsprojekt.
När Stig år 1985, efter nästan fem decennier i ULMA:s hägn, gick i pension,
fick jag överta hans tjänst. Men arbetet med dalmålen behöll han och det är vi honom mycket tacksamma för. Oförtröttligt — och utan egen vinning — har han hängivet fortsatt att producera ordboksartiklar. Ytterligare trettio häften har till dags
dato nått sina otåligt väntande abonnenter.
De senaste åren har inneburit stora omvälvningar i fråga om all slags
bokproduktion. Ny teknik har vunnit insteg och OÖD har inte kunnat stå vid sidan
om utvecklingen. Det är inte bara Stigs tålamod som frestats hårt i dessa tider;
också hans medarbetare har våndats. Nu tror jag emellertid att vi har de största
problemen bakom oss. Den datorframställda ordboken är född, och den håller
måttet. Det betyder naturligtvis på intet sätt att datorn har ersatt människan. Så
långt når aldrig utvecklingen. Det kommer alltid att krävas ordboksredaktörer med
hög språklig kompetens. Med de yngre medarbetare som nu knutits till OÖD:s redaktion, bör Stig kunna se framtiden an med tillförsikt. Han skulle t.o.m. kunna
tillåta sig att dra ned på arbetstakten, även om vi på arkivet självfallet skattar oss
lyckliga, så länge han ställer sin tid och sina djupgående kunskaper till förfogande. Om ett par år kan han förhoppningsvis fira 60-årsjubileum med ULMA
och dalmålen.

Stig! Den bok som vi vill ge Dig på 75-årsdagen, har Du skrivit själv. Ur Din produktion har vi egenmäktigt valt ut några artiklar som vi tycker är särskilt viktiga.
Vår tanke är också att de skall vara representativa för olika målområden. Som bekant existerar det inte något som vi kan kalla dalmålet; Dalarnas dialekter är en
hel språkvärld. Du har i Levanders efterföljd i hög grad bidragit till att kartlägga

denna värld och vägleda oss i dess mångfald. Här har vi nu en kartbok, som väsentligt underlättar orienteringen.
Att välja är dessvärre också att avstå. Säkert finns det någon som skulle ha föredragit att vi tagit med några av Dina ord- eller ortnamnsstudier. Själv har Du heller inte fått chansen att påverka urvalet, eftersom vi velat att boken skulle bli en
överraskning för Dig.
Artiklarna är — så när som på artikeln om sollerödiftongerna — fotografiskt reproducerade och alltså i regel identiska med originalversionen. I artikeln om malungsmålet har bilderna måst uteslutas, eftersom satsytan avviker, och i artikeln
om lima- och transtrandsmål har själva sidorna brutits om för att bildtexter och
några bilder från marginalen skall få plats inom den givna satsytan.
Reproduktionsmetoden har dessutom fått till följd att en och annan karta finns
återgiven på flera ställen, något som vi inte betraktar som en nackdel. — Till eventuella nya forskningsrön, Dina egna eller andras, har vi naturligt nog inte kunnat
ta någon hänsyn.
Som inramning till allt detta har vi först en Tabula gratulatoria av imponerande
längd. Den återspeglar Din förankring i olika sammanhang: i släkt och vänkrets,
bland arbetskamrater och forskarkolleger, i Dalarna förstås, där Du bl. a. under ett
kvartssekel bar en stor del av ansvaret för kulturdagarna i Bonäs bygdegård, men
också i den uppländska landsbygd, där Du blivit rotfast, sedan Du 1949 bosatte
Dig på Fornby i Rasbokil. En ståtlig slutvinjett bildar Din bibliografi, ett vältaligt
vittnesbörd om Din livsgärning.
Uppsala i januari 1994
Maj Reinhammar
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PHEBE FJELLSTRÖM, UPPSALA
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INGVAR GULLNÅS, GRYCKSBO
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SKÖRDÅKERS BRITTA HULTGREN, UPPSALA
SVEN 0. HULTGREN, MALUNG
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BERTIL JERNER, STOCKHOLM
ROBERT JOENSEN, KLAKSVfK, FÄRÖARNA
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HENRIK NISSER, FALUN
KARIN NISSER OCH LARS RIDDERSTEDT, UPPSALA
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ANNA-BRITTA NORDtN, DALA-FLODA
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STIG BJÖRKLUND:

GAMMALT OCH NYTT
I ÄLVDALSMÅLET

Bland de många rikt skiftande sockenmål, som talas i övre
Dalarne, har dialekten i Älvdalen en alldeles särskild ställning.
Till och med för folket i de närmaste grannsocknarna kan Älvdalsmålet (Älvd.) stundom te sig både svårförståeligt och ålderdomligt. Någon har betecknande sagt att det »smakar blod och
hedendom i munnen».
Åtskilliga egendomligheter bero framförallt på att man här
uppe av lyckliga omständigheter kommit att hålla fast vid en rad
ord och uttrycksformer alltifrån fornspråklig tid, men även på
att vissa ljud och ljudgrupper gått en speciellt älvdalsk utveckling
till mötes. Hur detta i stora drag ter sig, skall denna framställning
söka meddela något besked om, bl.a. med hjälp av vissa äldre
textprov. Såsom avslutning anföras även nutida prov på dialekten
i några genuina berättelser, som tecknats upp efter gammalt folk
omkring år 1920.
Älvdalsmålets egenartade förmåga att fram till vår egen tid
bevara en mängd arvegods från medeltidens Dalarne har självfallet förlänat det en framskjuten plats bland vårt lands folkmål.
Måhända är denna dialekt vårt allra forntrognaste och märkligaste sockenmål.
Sålunda finner man flera intressanta överensstämmelser i fråga
om 1 judutvecklingen i åtskilliga älvdalska ord och orden i Dalalagen, i Västmannalagen samt i de s.k. Kopparbergsprivilegierna,
som konung Magnus Eriksson utfärdade från Husby kungsgård
år 1347.1 Med hänsyn härtill har man vågat anta, att dalmålet
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redan denna tid varit i färd med att utbilda många av sina från
centralt svenskt språk avvikande särdrag. Man har även tänkt sig,
att viktiga 'dalska' tendenser befunnits verksamma inom ett avsevärt mycket större område än bygden kring Dalälvens bägge källarmar och trakten strax söder därom.
Under den uppblomstrande gruvdriften under senmedeltid och
ett gott stycke in i nyare tid ha emellertid dessa utvecklingskrafter
småningom till stor del brutits i södra Dalarne. Utifrån tillströmmande folk och språkliga nyheter ha i detta område givit upphov
till det s.k. Dala-Bergslagsmålet,2 vilket kom att bilda en bred
skiljevall mellan de gamla Sveamålen och övre Dalmålen. De
senare språken, särskilt Ovansiljansmålen, kunde däremot under
några århundradens isolering fortsätta att i obruten förbindelse
med sin äldre grund utveckla sina ljudtendenser till en alldeles
särskild språkart.
Men låt oss i största korthet beröra några fall av överensstämmelser mellan nutida Älvd. och de nämnda fornspråkliga texterna.3 Det i vår dialekt så välkända, men från riksspråkligt bruk
starkt avvikande bortfallet av I framför somliga konsonanter, t.ex.
v i orden 'älv', som uttalas iii, (obs. att Älvdalen här heter övdaln!),
'halv', uttalat åv, och 'själv', sjiiöv finner man motsvarighet till
i Dalalagens ordskatt, t.ex. hawir 'halv' eller sjöfskut 'självskott
(i giller)'. Man anträffar också däri det i Älvd. gängse il och s(s)
i stället för rl och rs i sådana ord i Dalalagen som brudkalla
'brudkarlar' och tysta 'första'; jämför Älvd. kall 'karl' och fu°st
'först' eller fuöss 'fors' etc.
Andra intressanta likheter mellan språket i såväl Dalalagen
(Dal) som Västmannalagen (Vml) och vår tids Älvd. äro t.ex. Dal
Vml hogga 'hugga', som motsvarar Älvd. ågga, räkneorden i Dal
Vml fiore 'fyra', tiorpe 'fjärde' samt substantivet fiorfiunger 'fjärdedel', motsvarande Älvd. ffflörer, firiöråe och i:gratin. I Dal
uppträder även ett i fornsvenskan sällsynt i såsom inskottsvokal
(svarabhaktivokal) i ordslut, vanligen framför r och n, t.ex. i
orden vapin 'vapen', hcestir 'häst', sivkir 'sjuk', varmed kan jämföras Älvd. ncimmin 'namn', såsom folket i byn Månsta uttalar
det, eller rekkfn 'räkna' enligt språket i Evetsberg. Detta påträffas
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även i Våmhus gquggin 'gagn' liksom också i Malung sokkin
'socken', regilå 'regla'. I Vml förekommer också omkastningen ra
av ursprungligt ur i början av ord som rvanger 'vrång' och rvceka
'vräka', något som väl igenkännes i Älvd. rwqugg, rweka, rwajäa
'vrida' etc. Med Vm1 sjugh för räkneordet 'sju (7)' kan jämföras
Älvd. (Evetsberg) dug 2 pers. pron. 'du'. Denna företeelse är dock
även känd i östra Mora samt på en del andra håll i dalmålsområdet, nämligen i Venjan i-tåjg och i Malung i-ti3g, motsvarande
rikssvenska (rsv.) 'itu'.
I Vm1 möter oss också ett för Älvd. typiskt tveljud (diftong) je
motsvarande rsv. e i t.ex. 'ben' eller 'sten': Älvd. ben, sten: Vml
bien. Detta slag av diftong anträffar man emellertid även i några
andra nutida dialekter i vårt land, bl.a. i nordöstra Uppland. Att
dift. je har förekommit över ett ännu större område i Mälartrakten under äldre tid, framgår av de innehållsrika folkliga dikter,
vars burleskt roliga innehåll framfördes t.o.m. vid förnämare
bröllop i själva Stockholm under 1600- och 1700-talen. Språket
i flera av dem pekar på Uppland och (delar av) Södermanland.4
Redan innan denna poesi blev populär vid bröllop och gratulationer i vårt land, uppträder emellertid Älvd. i litteraturen. Det
sker i ett studentskådespel, givet i Uppsala år 1621 till hundraårsminnet av Gustav Vasas frihetskrig. Pjäsen, som författats av Uppsalaprofessorn i vältalighet Andreas Johannis Prytz, blev tryckt
och utgiven första gången 1622 (Upsala) med titeln »En Lustigh Comoedia om. . . Konung Gustaf Then Första».5 Däri förekomma tre
scener, i vilka fem dalkarlar uppträda talande sin dialekt. Ingående
undersökningar av dessa dialektstycken,6 som utgöra ett förnämligt språkprov på inte mindre än fem sidor, visa att de innehålla
rent Älvdalsmål. De äro dessutom de tidigaste daterbara vittnesbörden om detta ålderdomliga sockenmål, sannolikt även det tidigaste provet på en svensk dialekt.
Utan datering, ehuru måhända ännu äldre, äro några ord, som
en älvdaling med runor ristat in på den s.k. Lillhärdalsstolen och
så lydande: Uer og en sir lost d((n)) ed han har sioufe gart feld
han strafuer ed ig har ga(r)t 7 'var och en ser först på det han
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själv har gjort, förrän han klandrar det jag har gjort'; en i sanning försiktig och tänkvärd maning av en klok Älvdalskarl.
Låt oss emellertid för en stund återvända till det »förträffliga» Älvdalsmålet 8 i Prytz' komedi och läsa några exempel i
texten. I akt 1 scen 5 säger länsmannen Kietilogh Lasse till den
på flykt stadde Gustav Eriksson Vasa: Kulla mein ohn sagde sigh
sed gulleckiur innå min klädomma å digh 'min dotter sade, att
hon såg en guldkedja under kläderna på dig (eg. sade sig se guldlänkar innan med kläderna p. d.) '. Ett stycke längre fram i samma
akt och scen försäkrar bonden Spiote Säbbens Nisse: Wihr afwom
bådhe pijla, skechter och ståålbugd, skiota kunnom wihr min rätt
frillij dolt 'Vi hava både pilar, skäktor och stålbågar; skjuta kunna
vi också (rätt) särdeles bra (snällt)'. I en komisk dryckesscen
(:2 i akt 2) slutligen yttrar den förtjuste Kars Mats: Sid nu iäne
kräldet, ahr icke igh frekli gluspadh brott ijhr issan kappan 'se
nu här kärlet, har inte jag supit (bort) ur den här koppen bra
(eg. snällt) ?'
När vi läsa dessa tre meningar och samtidigt besinna författarens totala brist på vana att skriva konsekvent ljudenligt, då
skola vi bakom de här och var grovt tillyxade ordformerna likväl känna igen vårt Älvdalsmål, ehuru naturligtvis ett till form
och ordförråd äldre än det, som ännu på 1920-talet var allmänt
gängse i bygden. Vissa slutljud i den gamla älvdalskan ha fallit
bort (apokoperats) i den moderna dialekten, som har sagd i st.f.
sagde, boä i st.f. bådhe, jän i st.f. iäne 'här', ittj i st.f. icke, vilket
innebär en betydelsefull skillnad.
Den långa ändelsen i ordet klädomma (best. dat. plur.) förefaller kanske främmande för nutida Älvd. Men den ter sig i själva
verket mindre avlägsen än man kunde tro. Ännu i början av detta
sekel hörde man i byn Åsen gammalt folk i motsvarande fall säga
t.ex. djävå keivqme 'giva kalvarna' i st.f. endast kiivqm. Jämför
härmed, att man än i dag allmänt brukar en på dativen byggd genitiv kåveynes 9 'kalvarnas'. För övrigt erinrar sig gammalt folk i
Evetsberg, att för ej länge sedan i byns mål brukats denna ålderdomliga ändelse -amma, som utgör ett av de få verkligt förnämliga gammaldalska tecknen i nutida Orsamål.1°
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För övrigt förefalla pronomina mein 'min' och ohn 'hon' en
smula obekanta dels på grund av det kvarstående n, som numera
ingår i vokalljudet såsom nasal mqj resp. (jfr nedan sid. 15 f.),
dels på grund av diftongen ei i det förra ordet, som i modernt
Älvd. utvecklats till aj. Detta är ju bara den utvecklingsgång från
gammalt långt i-ljud, som är väl känd i t.ex. engelskan: 'liv' heter
ju life (: uttalat laif, äldre leif, som det uttalades på Shakespeares
tid 11), 'kniv' likadant knife (: naif, äldre [k]neif). 1 Älvd. sker
övergången från ei till aj först omkring sekelskiftet 1700.
Första personens pers. pronomen i plur. 'vi' uttalas ännu i Åsen
med slutljudande -r: wir, och verbet därtill förses än i dag med
ändelsen -(u)m (liksom i fornsvenskan) : wihr afwom, kunnom
'vi hava, kunna'. Men vi finna i våra exempel flera ord, som numera äro döda i Älvd. och som därför bidra till att ge meningarna
en främmande färg för varje nu levande genuin Älvdalsbo. Sådana äro gulleckiur femininum plur., som hör samman med nuv.
lekk maskulinum sing. 'länk', plur. iekker (!), de båda adverben
frillij 'särdeles' (till fornsv. friligha 'särdeles') frekli (bildat till
det för oss kända frk 1. fråk 'snäll') och dolt (besläktat med mod.
Älvd. dål 'snäll, lugn o.d.')12 samt slutligen verbet gluspa(dh)
'dricka begärligt, supa', vars närmaste kvarleva i nutida Älvd.
torde vara adjektivet glussp 'glupsk'.13
Nu ställer sig nog mången osökt den frågan, om Andreas Prytz
verkligen själv kan ha skrivit dessa långa stycken på det redan
under 1600-talets första hälft svårbemästrade Älvdalsmålet. Förvisso har han icke kunnat göra det, något som också mera ingående undersökningar besanna. Och därvid komma vi in på ett
stycke Älvdalshistoria av alldeles speciellt intresse.
Olika omständigheter tala för att Prytz kan ha lämnat en svensk
förlaga att omskriva på dalmål till den ene av de båda dalska
studenter, som deltaga i skådespelet och som finnas upptagna på
rollförteckningen. Det råder heller ingen tvekan om vem av dessa
två, som är översättaren. Hans namn är Daniel Johannis Elvedalius Dalecarlus." Ett viktigt bevis härför ser jag dels i det förhållandet, att Daniel Johannis är identisk med den sedermera i
historien välkände älvdalske kaplanen Daniel Buskovius, som vid
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denna tid (o. 1620) vistades i Uppsala som elev till professorn i
vältalighet Andreas Joh. Prytz,15 dels däri att en bouppteckning, som Daniel och hans syskon upprättat (år 1631 ff.) 16 efter
sin avlidne fader, kyrkoherden i Älvdalen Johannes Birgeri Moringius, bl.a. upptar sådan arvejord i kyrkbyn som »Kiätilogz
[Lasses] stycke» (1 g.), »Kiätilogh Lasses stycke» (1 g.) samt
»Lendzmanstycket» (1 g.). Dessa namn torde i tillräcklig grad bevisa, att det är studenten Daniel Johannis [Buskovius], som skrivit Älvdalsstyckena i Prytz' komedi, och att det är han, som gestaltar länsmannen Kietilogs Lasse — sin förfader (?) — i jubileumskomedien inför Gustav II Adolf en majdag i Uppsala år
1621. Vi ha anledning att längre fram återknyta till några detaljer
i detta gamla språkliga dokument.
Emellertid har den unge Daniel Buskovius på detta litteraturområde fått efterföljare inom sin egen släkt. Knappt en mansålder senare skriver den 26-årige brorsonen och studenten Samuel
P. Elfving sin långa, utomordentligt innehållsrika älvdalska bröllopsdikt på hexameter till Jacob Berghults och Margareta de Valloies bröllop i Uppsala den 11 februari 1668. Den utgör denna folkmålslitteraturs äldsta kända alster i vårt land.
I förenklad stavning (eller ljudskrift) har den med översättning
och språklig kommentar utgivits av Lars Levander i Dalarnas
Hemb.bok 1935 (s. 7 ff.). Av originalet, utgivet av Bengt Hesselman (a.a., s. 1 ff.), finner man, att Samuel Elfving haft ett känsligt öra för och i sin skrift förmått ge »uttryck åt även ganska
fina differenser inom det älvdalska ljudsystemet», även om han
enligt vissa tecken inte själv talat sin födelsebygds mål flytande.17
Jag skall inte här gå in på någon språklig granskning av detta
poem, utan hänvisar den intresserade läsaren till Levanders och
Hesselmans ovan nämnda utgåvor. Som ett litet prov på Elfvings
skrivsätt och på tickns Älvd. må dock följande rader anföras:
»— Reät dar fuoska kumb' innum sveärieäs Landum og rå-hågg
Grgmlige sturer tuer håhå Risiir roåstende huerid.
Änär Greäim, atrad öfvenne sioof: min hloåtim og svidium
Fiödde seäinum og sig: eätter hoåm, sims äriugr fuorir,
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Deäikade grypleär: greäk-räis, bår-tåller, millunge fuorur,
Stand' nu hveäxter dar soås hloåtir hslieteär ha huerid.
Gräims Loå'tir hiet' än i dag, dät jr int' åt' voduglig blikeäd.»
Detta betyder:
'Rätt där Foskan (ån) kommer inom Sveriges länder och rå-hygge
oerhört stora två hava resar (jättar) rastande varit.
Den ene Grim, invid älven själv. Med åkrar och svedjor
födde sina och sig: efter honom synas [ärjade]lr fåror,
dikade gropar. Snår, barrtallar, medel-unga furor
stå nu växta där som åkrar släta ha varit.
Grimsåkrarna heta än i dag, men är inte annat än odugligt fjäll.'
(Enl. Levander.)
Tio år senare följa ytterligare några rader på Älvdalsmål, som
fogats till slutet av tre dikter på riksspråk vid Andreas Tillus'
och Elisabeth Dahlborgs bröllop i Falun 25 juni 1678. Författaren
är tills vidare okänd. Älvdalsstycket börjar sålunda:18
»IG spyr ide Guorrer skrickend glettin ger pig ger,
Sos ihrid soe sprittend hvesta taunger oe skecklum . . .»,
vilket betyder:
'Jag frågar er gossar stojande, glada, pigga,
som ären så sprittande och högst rappa i benen (eg. skänklarna)'.
Denna text meddelar det första moderna älvd. uttalet av den
rikssvenska ljudförbindelsen -ång-, nämligen -aung(g) i taunger,
vilket tidigare skrivits tån ger (S. Elfving) eller så som det än i
dag skulle ha uttalats av t.ex. Morakarlar eller Solleröbor. Jämför
Mora-, Soll-mål lågg, stågg med Älvd. !egg, stqugg
Nästa Älvdalspoem utgöres av den välkända lyckönskningsdikten »Gedsle-Kall up i daalen», skriven till Daniel Svedelius akademiska avhandling 'Pastor in Parnasso', som försvarades i Uppsala
den 14 december 1683 (under presidium av professor poeseos Johannes Columbus). Denna dikt har författats av signaturen
'J.L.S.', som av grammatikern Reinhold Näsman uppges vara lika
med pastorn i Orsa, magister Johannes Laurentii Elvius.18 Han är
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en brorson till ovan nämnde Samuel P. Elfving och således den
tredje författaren på Älvdalsmålet i släkten efter Buskovius.
I denna dikt skildras utmärkt åskådligt vallkullans sysslor och
mödor med sin boskap i bergen i bl.a. följande livfulla bilder:
»— Dalai huer dågå i hlioteste reis, i bockuma auter,
Kyruma lya, og huer nåt såfwei å skrotten å hiellan;
Vuårå um mäna i kasungen män i squeädin ger aute:
Brädsla, mioka, läs auty tids män smålå og sturfläd,
Vxen min kyruma, bucken min gietuma, killinge kåfuen,
Fini suos ahl, min släkiuma streidt, min kuppa um håsen,
Böien attonå, öxi fråmonå, röni å härder,
Hlioma i straut og hiöpa i Ms äd hliotest ig beäller,
Flädä suo lucka i biäruma skreäld og häres i muori, --.»
Det betyder (med något fri omskrivning) :
'Springa var dag (alla dagar) i fulaste ris, i backarna utför (-efter),
korna följa och var natt sova på (skrumpen) skinnfäll på hyllsäng,
vara om morgnarna i skinnkjolen min, i hudskorna ute,
sörpfodra, mjölka, lösa ur fähus mitt småfä och storboskap,
oxen med korna, bocken med getterna, killingar, kalven,
före så skall (jag) med slekoma raskt, med påsen om halsen,
ryggsäcken baktill, yxan framtill och bössan på axeln,
spela i lur och ropa i hals det värsta jag orkar,
boskapen (så) locka (att) i bergen skräller och höres i skogen
(moren),
För språket i dessa strofer gäller vad som ovan sagts om Älvd.
hos Prytz; det visar fortfarande prov på en del nu okända ålderdomligheter, ex. dativ på -urna i st.f. -um (i bockuma, biäruma;
min kyruma, gietuma), och man har ännu icke övergått till uttalet rajs 'ris, skog', strajt 'fort', utan säger reis, streit. Även om
av allt att döma förf, lyckats mycket väl återge det älvdalska ljudsystemet och fullt korrekt kunnat bruka de egendomliga orden,
tyda emellertid vissa tecken på att hans förmåga att fritt och
genuint tala sin födelsebygds mål här och var lidit en del brister.20
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Men någon brist på glädje över sitt ämne och sitt märkliga
bygdemål visar han sannerligen icke! Om han också inte kan nå
över hela sitt instruments register, spelar han dock av hjärtans
lust och varmaste själ.
Redan två år senare hyllar han ett brudpar, Peter Fahlström—
Birgitta Johansdotter Trotzig i Falun (1685), med en sju verser
lång dikt på ett rikt och mustigt Älvdalsmål med en och annan
rolig ordlek inflätad på det här sättet (vers 2) :
»Jg bgr nu far huxum huen fuoked ed gaat:
Dier gieäro ien skuollgard, vist krefve han maat;
Yr eydi dier heält ulå ringbiönnär tuär
Diem uhl dier skoll eättär min skäenkbiönne ieär»
vilket betyder:
'Jag börjar nu ta till att tänka på vad folket hade gjort:
De göra en skallgård,21 visst kräver den mat.
Ur häden 22 skola de älta 23 två ringade björnar
Dem skola de skalla efter med skänkbören 24 här.'
Nästa Älvdalsdikt är psevdonymen Ands Andsunäs verser i en
bröllopsskrift 1688 till brudparet Georg Browallius—Ingrid Nilsdotter 25 i Uppsala. Jag skall ej gå närmare in på den här, då den
är tryckt och översatt av Lars Levander i Skansvakten (1935,
s. 28).26
Av poetiska texter på Älvdalsmål från äldre tid återstå att här
nämna ytterligare tre, vilka tillhöra 1700-talets första årtionden.
Den första är Jacob (us) Suedelius utomordentligt vackra bröllopsdikt »Gilliare-Snack» (1715),27 skapad på dalvisans lediga rytm
och melodi och som börjar:
»IG har hört glåmås um mikid d landi,
Så ir miog dött för å Dalöfwes strandi,
Hur för jr fräkt nåd lok,
Flad äd giäf god någ miok,
Kullur der omali låt snogt i strauten,
Gosser min skäidum tag brindum å leenden.»
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'Jag har ute i landet hört talas om mycket,
som är högst trevligt här på Dalälvens strand,
hur här är så snällt folk,
boskapen ger så god mjölk,
kullorna de spela så (väldigt) fint i luren,
gossarna med skidor fånga älgarna i språnget.'
Om man bortser från somliga poetiska friheter i språkbehandlingen, så finner man, att Älvdalsmålet vid denna tid i fråga
om både ordval och böjningsändelser redan har fått ett ganska
nutidslikt skick: dativen i bestämd form plur. ändas på -tim (mot
tidigare -urna), rel.pronomenet 'som' uttalas sä (mot tidigare såss,
jfr hos Prytz äv. sdsse), adjektivet däl 'trevlig, trygg' har ersatt
det tidigare doll etc. Dock kvarstår ännu diftongen äi här och var
på ett äldre stadium (skäidum i st.f. skajdum), fastän tiden för
övergång till aj nu är inne," och det förstärkande adverbet omali
'omåttligt, väldigt', som varit i bruk alltsedan Daniel Buskovii
dagar, uppträder här som en egendomlig arkaism, som snart ersättes med autändes!
Även den andra dikten, en gratulation, är författad av Jacob
Suedelius redan följande år till Gustav Barchseus disputation i
Uppsala den 19 juni 1716,29 och utgöres av en bullrande appell
till kraftfulla kvinnors styrka och mod i bred och taktfast hexametervers.
Den tredje slutligen — Ad Prost-Ulof i Lieksand — har av
Reinhold Näsman ägnats Olof Siljeströms avhandling 'De lacu
Siljan', försvarad i Uppsala 13 juni 1730."
På grund av det märkliga förhållandet, som ovan nämnts, att
den första kända bröllopsdikten på svensk dialekt är skriven på
Älvdalsmål och att »dalmålet är förhärskande under den äldsta
perioden» av denna diktning i vårt land, har jag funnit det angeläget att här särskilt peka på de värdefulla texter, som framför
allt Älvdalens språk och litteratur äger från gångna sekler. Såsom viktiga minnesmärken avslöja dessa texter för oss dialektens
gradvisa framträdande ur äldre tiders gemensamma Ovansil jansmål." 1 många avseenden sprida de nytt ljus över problem i det
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nutida Älvdalsmålet, av vilka några behandlats mera detaljerat i
mitt ovan nämnda arbete om Älvdalsmålet 1622 (Upps. 1956).
För att ej bli för vidlyftig vill jag emellertid nu endast i största
korthet nämna ytterligare en författare på äldre Älvdalsmål,32
nämligen den samvetsgranne 'grammatikern' Johan Eenberg. Han
tog sig för att översätta en del av Lukas evangelium (v. 1-21)
till de tre dialekterna Älvdals-, Mora- o. Orsamål och med dessa
jämföra den motsvarande svenska, gotiska och isländska texten.33
Hans text ger oss i vers 15 följande goda prov på Älvd. kort före
sekelskiftet år 1700:
»Og sä fuorä äinglär trå diöm upp i jimbläm, og gätslkallar by
fa tdhlds uid, og sälla: tur uilium guo däit ad Betleem og sid ur
äd jr min diö, Uar Ärre ar hlated giätd uoss.»

'Och sedan foro änglarna från dem upp i himlen, och herdarna
började talas vid och säga (till varandra) : Vi vilja gå till (eg. dit
åt) Betlehem och se hur det är med det, (som) Vår Herre har låtit
(om)nämna (för) oss.'
I detta stycke kunna vi särskilt iaktta följande: fuorä 3:e pers.
pl. imperf. ändas på -ä såsom än i dag i Blyberg; jämför däremot
Åsen Närd och Evetsberg fäära: 'de foro'. I nutida Älvd. säger man
(wir) wilqm utan det j, som ännu fanns vid 1600-talets slut:
ullium (jfr fornsv. wi/iom). Eenberg lämnar oss i formen äinglär
första belägget på diftongering av ä framför ng-ljud. Detta äi följer
därefter det tidigare omtalade äi av långt i till aj i modernt Älvd.:
qjggfrir (jfr bqjgk 'bänk', sqjgg 'säng' m.fl.). Det numera helt
främmande Uar-Ärre utgör med sin kort uttalade förled uär 'vår'
(=fornsv. tvär!) det alldeles riktiga förstadiet till det genom vokalharmoni eller, om man så vill, 'tilljämning' (se nedan s. 44) utvecklade nutida Wårärr. För övrigt känna vi här igen bruket av
verbet färd 'fara' i uttryck, som betyda 'börja': [by] fa tålds wid
(eg.: 'börja fara talas vid'). Jfr bur far huxum ovan s. 9.
Det återstår att nämna, att Johan Eenberg några år senare
(1702) med utgång från sina översättningsstudier författade en
»Kort Berättelse om Dahlska Språkets Egenskaper», vartill han
uppmanats av Jesper Svedberg.33 Detta arbete är vår första dia-
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lektavhandling, som dock aldrig trycktes. Den första tryckta
avhandlingen utkom tre decennier senare och utgöres av Reinhold
Näsmans Historiola Lingvx Daldzarlicw (»en liten dalsk språkhistoria»), vari förekomma en rad översättningsstudier och jämförelser mellan Ovansiljansmål inbördes och isländska samt gotiska (eller främmande) språk, det allra mesta tyvärr av tämligen
ojämnt värde (Upsala 1733).
Men låt oss nu en stund betrakta det nutida Älvdalsmålet, d.v.s.
det språk, som ännu på 20-talet var allmänt gängse runt om i
byarna och som dess ypperlige kännare Lars Levander (eller hans
föregångare Adolf Noreen) omkring sekelskiftet fick höra och
skildra de.34
Dialektens speciella svårtillgänglighet för främlingar och för
grannar har redan sagts bero på dess egenartade ljudlära samt
ålderdomliga ordböjning och ordförråd. Det som härvidlag kanske
mera än något annat faller oss i öronen, är den alldeles särskilda
vokalisationen i målet, innehållande inte bara dif tonger (: aj,
au, dj etc.) utan även trif tonger (: iu6 ), de flesta av ålderdomligt sammanhang i Norden, men många av yngre ursprung. De
senare redovisa dock synnerligen regelmässigt sitt äldre upphov.
Sålunda diftongeras så gott som alla äldre långa o, u, e, i, y, ö,
d.v.s. riksspråkets 'bord' uttalas på Älvd. bi-261A 'hus, ute': aus, aute,
'ben, del': ben, die!, 'kniv, riva': knqjv, ra/va, 'hysa': åjsa samt
'möta': ing°ta.
I grannsocknen Mora framträder i modernt mål i dessa fall icke
diftongering av o, e och ö, men väl av de övriga långa vokalerna,
ehuru med något annat resultat: långt i ger vanligen äj, u och y
sammanfalla på sina håll i åj eller öj, på andra sker boskillnad:
u > åj och y > öj. I Orsa slutligen gå samtliga de tre långa vokalerna i, u och y över i ett och samma diftongljud, nämligen aj.
Beträffande Älvd. ha de .här beskrivna diftongerna börjat utbildas först så småningom i ganska sen tid. Äldst synes vara
je (< Ö) , a", som dock ännu 1621 växlar med tidigare du (< ö),
ij (< j) samt yö — i° (<ö). Dift. aj, som utvecklats ur tidigare äj,
framträder först vid sekelskiftet 1700. Sist av dem alla diftongeras
ö, tro!. först vid mitten av 1700-t.
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Emellertid kunna i Älvd. tveljuden a" och aj även ha annat
ursprung, nämligen nusvenskt d (fornsv., fornisl. kort ä) resp. ä
(fornsv. ce, fornisl. e) framför ng-ljud. Sålunda uttalas nusv. 'lång,
stång': 1:qugg, stqugg och nusv. 'bänk, säng': bqjgk, sqjgg. I Mora
o. Orsa framträder ingen diftong i dyl. ställning: tägg, sägg.
Triftong (tre vokaler uttalade i en enda glidföljd) har Älvd. i
t.ex. de gamla verben 'bjuda, sjuda' o.dyl. biäääa, siäöäa (: ej sjeljud i det senare ordets början, utan s+i 1. svagt j; obs. även i
sid 'se, tittal). På samma sätt uttalas 'ljus, ljuster': lifiös, fidister.35
— Ett undantag från detta uttal inom Älvd. visa byarna Evets(< iö):
berg o. Dysberg, som i stället för triftong ha en diftong
by-°a, !gös etc. (även sr!) 36 Dessa ljudutvecklingar peka på sammanhang av utomordentligt intresse med bygden Bonäs-Våmhus,
där motsvarande vokalisation råder.37
Somliga enkla vokaler kunna emellertid även bereda den
oinitierade besökaren en hel del huvudbry. Men med kännedom
om att det i språket råder ett visst system och att ljuden meddela
en noggrann redovisning av ett gammalnordiskt ursprung, torde
fenomenen te sig ganska så rediga och högst intressanta. Låt
oss se!
Motsvarande rikssvenskt 'löv, döv, röd' etc. säger älvdalsbon
Ou, döv, röä osv. Men under det att riksspråket har ö-ljud i
exempelvis 'höra, röka, blöta', så väljer Älvd. ä: ära, råtja, Näta.
Förhållandet får sin förklaring i bl.a. den gamla isländskan, som
i den förra gruppen (i st.f. sv. ö, Älvd. o) har en diftong au: kw!,
daufr, rauär, men i den senare (för sv. ö, Älvd. ä) har eg (=norskans og): heyra, reykja, ble yta. Härav finna vi, att under det att
vårt riksspråk fört de två ursprungsljuden samman till e tt: ö,
uppehåller Älvd. en sträng skillnad mellan dem båda: o och ä.
— Inom dalmålet finnas de gamla västnordiska diftongerna bevarade endast i Lima-Transtrand (:6" för au 1. ou samt äj
för eg 1. og).
Den enkla vokalen (monoftongen) för de äldre diftongerna är
ett gammalt svenskt (1. östnordiskt) språktecken i Älvd. Däremot
har den norsk-isländska diftongen ej i bein, heji(1), heim, motsv.
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rsv. 'ben, hel, hem' > Älvd. bjen,
fem (jfr ovan långt e!). LimaTranstrand har som väntat bäjn, höjt, häjm!
Här kan jag ej förbigå att nämna en i Älvdalsmålet ännu bevarad företeelse med gamla anor, som haft genomgripande betydelse för uppkomsten av vokalljud, vitt skilda från vad vi äro
vana vid i riksspråket samt i större delen av våra syd- och
mellansvenska dialekter. Det är det s.k. k ort staviga u tt a le t, d.v.s. kort vokal följes av kort konsonant i tryckstark stavelse. Långt tillbaka i medeltidens nordiska språk har sålunda
subst. 'gata' eller 'kaka' uttalats med närmast lika kort första som
andra a. Redan under senmedeltid har kortstavigheten medfört
en sänkning av dessa a-ljud mot d, varvid början, som man menat,
skett i ändelsevokalen. Denna har sedan genom en strävan efter
harmoni eller ljudbalans dragit med sig stamstavelsens vokal
(:tilljämning), varav vi fått ett uttal gåtd, kakel, som alltjämt är
brukligt i kasus nominativ(!) 38 i så gott som hela Älvdalen. I de
yngre generationernas språk är dock denna gamla fina nominativ
på hastig reträtt för ackusativen: gätu, käka — eller t.o.m. för
något så odalskt som gåta, käka! Numera härja glömskans krafter
hänsynslöst med stöd av rikssvenska i dagspress och radio.
Den här berörda typen av vokalbalans med tilljämning är
även orsak till infinitiver, participer och supinformer som bad
'baka', bäkci0 'bakad, bakat', liksom adjektiv av typen Åmål
'gammal'.
Därest ändelsen i en kortstavig ordform av särskild orsak övergått till ä, har stamvokalen genom samma process övergått till ä:
imperf. båkää, tiiiää 'bakade, talade', presens båkär, tå för 'bakar,
talar', subst. på -are: ståkär 'stackare', sktiömåkär 'skomakare',
samt komparativer: snårär 'snarare'. Dessa förhållanden äro rådande inom allt Ovansiljansmål ända bort till Ore socken, sporadiskt även ned i Rättviksbygden, där kortstavigt uttal ännu lever
kvar.
Även inom andra skandinaviska dialekter — norrländska,
svenska mål i Finland, norska folkmål (bl.a. i Särna o. Idre) etc. —
verkar vokalbalansen förändring av stamvokalens kvalitet. I dessa
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trakter beröras därtill även andra korta vokaler än som i Ovansiljansmålen endast äldre kort ä — icke i eller ti, vilka kvarstå
oförändrade i somliga fall från fornsvenskan, i andra (med u)
alltifrån urnordisk tid. Motsvarande de rsv. verben 'spela, leva,
!led, vitd, och sådana rsv.
veta' säger sålunda Älvdalsbon
substantiv som 'droppe, kove (=liten kammare)' och verb som
'lova' uttalas (i ackusativ:) driipd, kilvd (=fornsv., isl. dropa,
kola) samt !avd (=isl. tota).
En annan följd av det i dialekten väl bevarade kortstaviga uttalet är, att det sannolikt bidragit till att uppehålla Älvd:s jämnt
flytande talrytm, alldeles olik den »sjungande» man hör
i t.ex. Rättvik och sydliga grannbygder utåt Bergslagen etc. och
som de flesta svenskar anse vara tecknet på »äkta dalmål». (Jfr
Levander, Dalmålet I 49.)
Ett alldeles särskilt egenartat intryck gör på utsocknes folk
Älvdalsmålets flitiga bruk av nasalerade vokaler. Vi skola
emellertid komma ihåg, att det inte är fråga om ett fullkomligt
regellöst näsljud som i Chicagoamerikanska eller i slapp Stockholmsslang, drabbande alla talljud överhuvudtaget. Snarare kunde
man likna den vid den nasalering som vi bäst känna i franska
språket. Nasalvokal uppträder vanligen före och efter ett kvarstående n eller in eller vittnar om att en gång i tidigare språkskede
ett n eller m funnits där, men bortfallit eller, som man snarare
tänkt sig, indragits i själva vokalen, som därav erhållit sitt näsljud. Ett dylikt vittnesbörd, utan synligt n, m, kan i Älvdalsmålet
ha sin rot i förhållanden på imponerande tidsavstånd, nämligen
i själva urnordiskan.39 Här några exempel, som börja med yngre
ursprung."
framför kvarstående in I. n:
skrt-ma 'skrämma'
grqjna 'grina'
färtm ' (vi) fara'
tvakken 'vakna'
efter kvarstående ml. n, då vokalen varit lång (utom i, ii, g):
m4g 'måg'
deg 'natt'
mie 'mer'
ngta 'nöta'
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3) framför tidigt bortfallet n (1. m):
fr4 'från'
sjuttrq (fsv. siuttån isl. siautiån) 'sjutton'
/gsmqn 'länsman'
tätji (fsv. takinu dativ sing.) 'taket'
des (gotiska kan) 'då'
tFiä ack. mask. (jfr got. twans)
gås (jfr ty. gans) 'gås'
4s (jfr got. ans) 'ås'
ids (jfr Kin 'gångjärn', germanskt *lamsa-) 'lås' etc.
Stundom uppträder dock nasal någon gång utan att man kan se
en närmare förklaring ur här omtalade orsaker. Exemplen äro
emellertid få: pronomina wfr, 145 'vi' kanske från (Läss 'oss',
som tidigare varit nasalerat (jfr got. uns), och fr, ib 'I' möjligen
från wfr (?) eller från -n i haven ir: åvir 'haven I' (jfr ovan mom.
2 samt nedan sid. 24).41 Slutligen ordet för 'ladugård, fähus':
fjs (Evetsbg. fes); sannolikt fjärrverkan från den nasalerade
dativändelsen i den ofta förekommande uttrycksformen 'i fähuset': i f feen (Käsg) av fornsv. i fcehus in 11.42
Men i och med diskussionen om den gentemot riksspråket och
åtskilliga dialekter ovanliga behandlingen eller verkan av m och
n i Älvdalsmålet ha vi i själva verket kommit ett stycke in på en
annan kategori av språkljud nämligen konsonanterna. I största
korthet må vi här närmare stifta bekantskap med några dylika
ljud eller ljudsammanställningar, som äro på särskilt sätt egendomliga för denna dialekt eller som kunna ha speciellt intresseväckande sammanhang.
Konsonanten 1 uttalas 'tjockt', dock icke på samma sätt som
t.ex. en värmlänning säger »sola» 1. »jola» ----'solen, jorden' med
ett kraftigt slag med tungan mot gommen, utan snarast likt ett d,
uttalat med tungspetsen lätt stödd strax bakom framtändernas
fäste. Detta ljud, som vi här teckna !, förekommer såväl mellan
vokaler: tdiet 'tala', som i ords början: låpp(a) o lägd 'lappa och
laga' och slut: ckmmbe/ 'dymling'.
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När s eller t föregår 1-ljudet uppstår ett tonlöst (med väsljud
uttalat) 1 — här tecknat Å — i t.ex. 'slita': Aletjta samt 'kittlar'
kenler.
I Älvd. faller 1 bort framför somliga konsonanter (g, k, m, p,
s, v), ett fenomen, som påträffats redan i Dalalagen (jfr ovan) och
som självfallet i hög grad bidragit till att göra språket egendomligt och svårt att förstå. Några exempel äro 'talg', som heter Mg,
'balk' båk, 'halm' dm, 'hjälpa' gipa (jfr fsv. hifelpa men fisl.
hjalpa!), 'hals' ås (som i bröllopsdikterna ovan), ikalv, älv' kav,
av. Utvecklingen förekommer även i vårt grannland Norge under
rsv. 'själv'! Men å andra
medeltiden: sjäv 43 för 'sjalv', Älvd.
sidan står det kvar i Älvd. i den gamla förbindelsen id, t.ex. ålida
'hålla', kwelld 'kväll' (fsv. kvceld (er), isl. kveld) etc. -- 1 samband
härmed bör observeras, att Älvdalsmålet bevarat även de fornspråkliga förbindelserna mb, rg, gd samt ng-ljud (här tecknat g)
+g i t.ex. orden kqmmb, gcembler 'kam, gamlare (äldre)', warrg,
korrg 'varg, korg', fygde, ngögd 'följde, nöjd' samt gen, sqjgg
'gång, säng'.
Vid sidan av vanligt rsv. d-ljud förekommer i Älvd. en flitigt
brukad variant, vilken närmast uttalas som tonande engelskt th
i t.ex. ',Åker. Det tecknas här liksom i isländska och färöiska (vari
detta ljud av gammalt förekommer) ä, och vi ha redan vid åtskilliga tillfällen haft det för ögonen i det föregående: i pronomenet
wIä 'vi' eller verbformerna båkäå 'bakade', bakdå 'bakad', infinitiven biäöäa 'bjuda', adjektivet rö ä 'röd' m.fl. Andra exempel äro
gärä 'gård', swärä '(gräs) svål' (jfr forngutn. suarpr), spääräe
'sporde' etc. Detta ljud, vars förekomst i dialekten röjer uråldrig
historia, har i Ovansiljan sitt intensitetscentrum just i Älvdalen
med blott några utlöpare till Våmhus och nordvästligaste Mora.
I det övriga dalmålet finns det inte alls.
Ett annat från fornspråket — ingalunda från engelskan — härstammande konsonantljud i Älvd. är det halvvokaliska, nästan
som ett o (1. u) uttalade v-ljudet, som vi ävenledes haft flera
exempel på: wir, IM 'vi' och senast stvärä 'svål' (fullt jämförbart med engelska sward!). •
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Ett arv från fornspråket är likaledes dialektens stränga särhållande av varje konsonant i t.ex. förbindelsen s+t+j eller 8+ j
(som i rsv. flutit samman till ett sje-ljud!) i t.ex. orden 'stjäla' o.
'sju, 7'=älvd. stiOci, sjå. Detsamma gäller i viss mån även förbindelsen s±k: 'sköt', imperf. av 'skjuta', sköt (jfr isl. skaut!),
men 'skinn' stjinn, vari k (liksom också g) undergått den kända
dalska o. norrländska förmjukningen före (gammal) len vokal
och j, en utveckling, som äldre s+k+j naturligtvis också följt:
'skjuta' stjåöta.44
Slutligen åtelstår att här nämna en konsonant, som genom sitt
försvinnande i dialekten, sannolikt redan i 1600-talets första årtionden, även bidragit till Älvdalsmålets egendomlighet. Det är
kons. h, varigenom Älvd. år kan betyda dels 'år' dels 'hår', åra
'öra' och 'höra' etc. Ordet &solid avser rsv. 'hushåll', esst 'häst'
och äger 'havre'. Naturligtvis händer det i Älvd. liksom i Roslagsmål etc., att en del falska h dyker upp, vilket iakttas såväl i nutida
tal och skrift som i de gamla texterna; jfr hiöpa 'ropa' (i språkprov not 20 nedan) av fornsv., fornisl. öpa (got. wöpjan).45
Men vi skulle förlora mycket av Älvdalsmålets speciellt forntrogna karaktär, om vi inte betraktade åtminstone några sidor
av den mångskiftande ordböjningen. Den är i flera stycken rent
fornsvensk, måhända med viss inblandning av fornnorska.
Redan tidigt i den föregående framställningen (t.ex. sid. 4) och
sedan här och var i det följande ha vi talat om en till substantiv
(ord för saker, djur, personer osv.) lagd ändelse -nme (äldre
-omma). Denna ändelse kom till synes, när substantivet stod i
böjningsfallet (kasus) för dativ, d.v.s. något skedde till dess förmån eller skada eller också föregicks det av en preposition (ord av
typen i, på, vid, åt), som av gammal språkvana krävde dativ. Anledningen kunde även vara, att uttrycket angav 'befintlighet' (jfr
tyskan) : _e/ut 4 gåragm 'ute på gården'. Däremot annan ändelse
vid 'riktningsuttryck': eiut 4 gcirdzi 'ut på gården': kasus ackusativ (jfr tyskan likaså), brukat enligt fornspråkliga regler.
Dativböjningen var fullt levande även i riksspråket på 1500talet, då bibeln översattes till god svenska. Några exempel med
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maskulina subst. (=han-ord) : Gudhi rekenskap 'räkenskap för
Gud', höra Herranom til 'höra till Herren', sinom eghnom Herra
'för sin egen Herre' eller med feminina subst. ( =hon-ord) : uthi
ewigha pino 'uti evig pina', på' wenstra sidhonne 'på vänstra sidan',
i jordhenne 'i jorden' m.fl. samt med neutralt subst. (=det-ord) :
j watnena 'i vattnet'. Numera återstå i riksspråket endast några
få stelnade uttryck som minne av dativen, exempelvis gammal i
gårde, Gudi lov (1. klagat), man ur huse o.dyl.
I Älvd. lever denna böjning än i dag ett friskt liv. Men att här
söka ge exempel på dess rika skiftningar bara hos olika slags
substantiv i maskulinum, femininum och neutrum, i bestämd
och obestämd form samt i ental och flertal (:singularis o. pluralis) och dessutom skildra avvikelserna hos gamla kortstaviga
från långstaviga ord etc., ja, det vore liktydigt med ett upprepande
av det allra mesta, som står att läsa i Lars Levanders förträffliga
bok om Älvdalsmålets ordböjning eller i hans överskådliga tabeller
i grammatiken Dalmålet." Härtill komma även sådana ordklasser
som adjektiv, räkneord och pronomen, beträffande vilka den intresserade även hänvisas till Levanders nyssnämnda arbeten. I det
följande få vi inskränka oss till några enstaka belysande exempel.
Maskulinum långstaviga: 4 mcejnqm Möeres går&
'på min faders gård' (obs. dativböjn. också hos pronomenet »min»,
jfr följ. ex.!), ig a glemmt knåjvem 'jag har glömt kniven', int
stköter ig iggqm Ustqm 'inte sköter jag några (eg. inga) hästar',
qn kasste(ö) strenqm 'han kastade sten (eg. stenarna)' nite bakkcim 'nedför backen'; kortstavig a: åk tvräim 'köra ved (eg.
veden)', gg't små"Nm 'valla småboskapen' (jfr nom. smärtin,
ack. smä"Kin), e ice jndje dö"gqm 'det länger dagarna, d.v.s. dagarna förlängas (om våren) '.
Femininum långstaviga: upp i scejndjin(e) 'uppe i
sängen' (: fsv. scenginne, jfr nom. o. ack. sq'jndje: fsv. scengin),
1d".5å sirzi 'köra in säden i ladan', stO kstin(e) 'stödja hässjan';
kortstavig a: inni stirgqn(e) 'inne i stugan' (jfr obest. sing.
nom. stirga, ack. stirgu), qn kcim ciut fre] kröqn(e) 'han kom
ut från ladan' (prep. 'från' styr dativ; jfr obest. sing. nom. rcräd,
ack. krön),
drrqm 'låsa dörren (eg. »dörrarna»)'.
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Neutrum, långstaviga: 4 iend stånd (1. ferm stiiru)
gijöve 'på ett stort golv': ändelserna bli hörbara vid stark betoning,
-å gäller Åsen, -u t.ex. Blyberg i artikel- och adjektivböjn. till
dativ — åk temmbre 'köra timmer (eg. timret)', gråt bliiö4 'gråta
blod(et)': ändelsen -e är nasalerad, vilket tyder på fallet eller
indraget -n (jfr vad ovan sagts om nasaler!) från fsv. blodhinu,
jfr bibelspr. 1500-t. i ovanst. citat watnena=äldre watnino! —
mil4 "ågqm a-öig 'mellan dina ögon 1. mellan ögonen åt (:på)
dig'; k ortsta viga: 2‘16op fisstjspiPärsläpp metspöt!', dior dv4
föstö'rt drergspilj"de hava förstört dragspelet', e Ifikkte fjtiörtim
klei"giim 'det luktar förskräckligt illa, eg. fyra slagen' (:best. sing.
nom. kkieä 'slaget').
I de här anförda exemplen är det antingen en preposition eller
ett verb som framkallat eller som man brukar säga »styrt» dativen.
För att visa ordens formförändring i nominativ och ackusativ,
ha exempel på dessa i Ålvdalsmålet på fornspråkligt sätt skilda
kasusformer inskjutits i parentes efter dativ-uttrycken. Man bör
därvid särskilt observera den förändring, som drabbar stamvokalen a hos de kortstaviga subst. vid skiftande ändelsevokal. Se f.ö.
läsestyckena nedan!
Den älvdalska genitiven, kasus för tillhörighet eller ägande,
bygges i bestämd f orm på dativen med tillägg av -s: kedlems
'karlens, husbondens', sstiimes 'hästarnas', gasseimes 'gossens',
kidbines 'flickans', kiillqmes 'flickornas' (jfr killes 'flickas),
djietztes 'getens' (jfr dat. djietzi(e) 'åt geten'). Jfr dock omvänt
bland pronomina nedan (: 'henne(s)'), sid. 22.
Rester av några äldre genitivändelser dröja dock kvar i en del
särskilda fall: obes t. sing. -ar i mask. t.ex. i sammansättningsfogen av ordet tirtärgnnd 'lott-ände', må"räfilöti"sto-föl' (äldre
marar-) m.fl. och -ar eller -ur i fem. i de stelnade uttrycken etbtiöer 'till fäboden' (:i äldre eptir budhar), et jågder 'till helgen'
eller et thörtjer 'till kyrkan', et mkser 'till mässan' (jfr Våmhus:
et midldu 'till mulls =begravning' [-r bortfallet] och bynamnet
(nndu 'Indor' och Orsa etör-meilldur 'till mulls', etör messur
'till mässan') .47 En plural genitiv av ålderdomligt slag vid
prepositionen 'mellan' finns i uttrycket: e'nndqn mill4 'mellan
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ändarna' (< endana millan), liksom f.ö. i sammansättning med
kortst. plural förled i t.ex. wrgåsty! 'vägskäl', rrvåfrij 'rävlya'
m.fl. eller den långst. plur. i t.ex. rtzöven-iöt 'rovåker' (<äldre
rovna-) samt ögen-walm 'ögonlock' (<äldre vugna-hvarm), som
har urgamla anor; jämför den gamla gotländskan augnä- och
fornnorskan augna-lok 'ögonlock', isl. augna-bragö 'blinkning
med ögat'.
Redan i föregående exempel på substantivens dativböjning ha
vi sett hur adjektiven, t.ex. stär 'stor', i sing. dativ neutrum tilllagts ändelsen -å eller -u i god överensstämmelse med fornspråket:
sttira I. ståru. Andra böjningsformer få vi en illustration av i följande exempel med adj. len 'lång'.
M a s k.:
Nom. jen ici'egg stör 'en lång käpp'
Ack. tåg ien iceuggqn stör 'tag en lång käpp'
Dat. min iemim lefuggqm store 'med en lång käpp'
F e m.:
Nom. ie iq'eggg geta 'en lång gata'
Ack. gedruim ien ici'ugg gå" tu 'genom en 1. g.' (änd. -a bortfallen
i löpande tal genom apokope; obs. den grava accenten!)
Neutr.:
bilörö 'ett långt bord'
Nom., ack, jet
Dat. up4 ren(å) Hugg (å) beiöräe 'på ett långt bord'.
I flertal (plur.) äro fyra särskilda former av intresse: En är
gemensam för mask. och fem. nom, och fem, ack.: ic-fugg (er)
störer gå"tur, den andra förekommer i samtliga kön i dativ:
iceuggiim (=dat. sing. mask.), den tredje endast i mask. ack.
kugga samt slutligen den fjärde blott i neutr., kasus ack. o. dat.:
Hu gg , vars nasalerade q-ändelse härrör ur äldre -un, en ålderdomlighet, sannolikt införd från pronominas böjning (se nedan).
Vi skola i det följande ej längre fördjupa oss i varje detalj av de
mångskiftande böjningsformerna i Älvd. utan blott stanna ett
ögonblick för en eller annan ändelse av speciellt ålderdomligt slag
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eller egenartat sammanhang, värt att här påpeka och i korthet
belysa.
Liksom substantiv och adjektiv ha också pronomen av skilda
slag en rikt bevarad kasusböjning, som schematiskt presenteras i
Levanders ovannämnda arbeten. En del av dessa bygga liksom
subst. sin genitiv på dativen med tillagt -s. Sålunda heter
'hans' d'immes. Men även dss av äldre genitiv hans förekommer,
särskilt i gammalt folks språk. Vidare i mask.: nå" guines 'någons',
foul-nes 'ingens', Ukkumes 'vilkens?' etc.
I fem, synes genitiven vara av mera ursprungligt slag, dock
med tillägg av -s: 'hennes' heter g'nneres (jfr fsv. hcennar, isl. hennar) jämte yngre g'nnes. Från genitiven har dativen lånat sin
form g'nner (jfr fsv. hcenne, isl. henni) — alltså rakt motsatt gång
mot föreg. kategorier! Likaså i övriga f eminina dativer:
ner 'åt min', iikker (gen. fikkeres!) 'åt vilken, vem' etc.
Här ha vi anledning erinra oss ett speciellt tecken på urgammal
svensk böjning i Älvdalsmålet. I flera pronomen — posses.,
demonstr., interrog., indef. — förekommer i n o m. sing. fem.
och i n o m. a ck. pi u r. neut r. en ändelse
tydande på
äldre -un. Man säger i nämnda fall rätt rärik för 'eder, -ra', isstf
'denna, dessa', edda/ 'vilken, -a', nä"gu 'någon, -ra' etc. Denna
form uppträder redan tidigt på ett par runstenar i Uppland,
därefter i några av våra medeltida landskapslagar samt i diplom
från centralsvenskt område. I modern tid finns den förutom i dalmål även i gotländskan och i svenska folkmål i Estland och Finland." Då un-ändelsen saknas i västnordiskt språk (:norskaisländska), vittnar dess förekomst i Älvd. om att denna dialekt
har gammal rot i svensk språkgemenskap.
Hur un-ändelsen inträngt i adjektivböjningen, men där endast
berört nom, ack. plur. neutrum, ha vi exempel på i det föreg.
(sid. 21). F.ö. har den även påverkat böjningen av räkneordet
'båda':- båäu i nyss sagda former samt de possessiva pron. 'mina':
mg' jnu och 'våra': Crtl.
Alldeles särskilt intressanta te sig böjningsformerna av räkneorden 'två' och 'tre', vilka i somliga fall påverkat varandra, samt
'fyra'. I de tre genus mask., fem. o. neutr. heter 'två' ftv"&, ttvår
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resp. tau. Den första och sista formen ha det gemensamt, att de
synas stå på fornsvensk språkgrund, under det att den andra,
twär, med sitt ä-ljud tyder på fornnorskt sammanhang (<äldre
twäR (=fornsv.), vars å framför r-ljudet i gammal norska-isländska övergått till ä, s.k. R-omljud)." Dativen uttalas twenm lika
i alla genus. Ackusativ mask tqä härrör ur en för de nordiska
språken gemensam form (av got. twans) i speciellt älvdalsk utveckling. Jfr att Moramålet har odiftongerat tö.
Liksom 'två' förhåller sig 'tre' i nominativ mask., fem. o. neutr.:
trajr, trfår, tråj, d.v.s. mellersta formen tyder på fornvästnordiskt
språksammanhang (is!. prjår: fsv. prå[ar]), medan de andra båda
snarast stå på svensk (östnordisk) grund (Prir 0. pro. Formen
trjår är dock sannolikt påverkad av tia& 'två' i nom. fem. liksom
uppenbart formen trjgö 'tre' är bildad efter tijö 'två' i ack. mask."
Detta sistnämnda uttal är det vanliga i t.ex. byarna Åsen och Blyberg, men i Evetsberg säger man i stället trgö, vilket kan ha sin
grund i svenska språkregler.
På samma sätt fördela sig två uttal i Älvd. av räkneordet 'fyra':
Åsen f jiiörer, Blyberg fjtiörär men Evetsberg fara, vilket är yngre.
I Åsen och Blyberg finnas exempel på den särskilt ålderdomliga
formen i neutr. nom. o. ack. f jiiörq (av äldre *1 lönn). Dativen
heter fjtiörtim, resp. fPrzim.
Fullt levande i Älvdalsmålet är också den gamla verbböjningen
med särskilda ändelser för varje person i pluralis. Det är här
fråga om sådana former, som vi numera i rikssvenskan bara
träffa på i högtidligare språk, i poesi och sång, i psalmbokens eller
bibelns ordvändningar, t.ex. i 1:a pers. plur. Tackom och lovom,
Sjungom studentens lyckliga dag! Hej dunkom så länge vi levom!
eller i 2:a pers. plur. I skolen finna. . ., Tagen eder till vara, Varen
icke bekymrade etc.
Den förra ändelsen -om är i dagligt bruk i Älvd. hos alla, barn
som vuxna, och motsvaras av -im: Kajt4m dajt i Spritt 'vi springa
fissk issn ga'undjin 'vi
till Spritt-gården!', Fengqm
fingo väldigt mycket fisk den här gången', Glim i morrgq 'vi gå
i morgon' (men F4'mm int ndä 'vi få inte något') 51
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Den äldre riksspråkliga ändelsen -in i 2:a pers. plur. motsvaras
i mod. Älvd. av -jr i Åsen o. Evetsberg och
i övriga byar:
Fcennir n60 'funnen I el. funno ni något?', Saggdir-äv a diemm?
'taladen I el. talade ni om för dem, eg. saden I av åt dem?' Fäiä
int kiimd i dag 'I fån el. ni få inte komma i dag!' etc.
Därest verbändelserna -fr och 443 verkligen äro av ursprungligt
slag i 2:a pers. plur., kunde de tagas som tecken på språklig
överensstämmelse med det gamla Norge, såsom redan Adolf
Noreen och därefter andra tänkt sig.52 Men då dessa båda ändelser inte komma till synes i de allra äldsta texterna (Prytz 1621,
Sam. Elfving 1668), ter sig deras tillvaro i Älvd. problematisk. Det är
inte helt otänkbart, att fornsvens'kt -in en gång förekommit i hela
Ovansiljan (jfr ovan sid. 16). En rest därav finns bl.a. i Orsamålet. Ändelserna -jr och -tö med speciell och intressant fördelning
i Älvdals- och Moramål ha sannolikt en alldeles särskild uppkomsthistoria, vilken jag ej kan gå närmare in på i denna
uppsats.53
Emellertid ha vi hittills ofta från fall till fall kunnat konstatera och bestyrka Älvdalsmålets egenartade förmåga att bära
fram vittnesbörd om språkliga förhållanden från längesedan
gången tid i vårt land eller i hela den övriga Norden. En fråga har
därvid under framställningens gång blivit alltmer påträngande:
Hur har det varit möjligt för just Älvdalens folk att bättre än
många andra kunna hålla fast vid dessa ålderdomliga, ursprungliga språkvanor?
Denna fråga är ingalunda ny. Redan Adolf Noreen funderade
över den och tyckte sig se orsaken till språkets konservatism
bl.a. i »ortens avskilda läge och invånarnas därav följande ringa
samfärdsel med rikets övriga inbyggare». I denna avsöndring,
menade han, hade utvecklats en »starkt utpräglad lokalpatriotism och konservatism, som leder till segt bevarande av det egna
språket lika väl som många andra egendomliga och ålderdomliga
seder och bruk ».54
Men Lars Levander, som kanske mer än någon annan tidigare
ägnat sig åt studiet av denna bygd, dess folk, historia, arbetsliv
och språk, varnar för att överdriva isoleringen och dess betydelse
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för språket. Han menar, att bygden »med dess e j obetydliga
byteshandel med samtliga grannbygder näppeligen hörde till
Skandinaviens mest isolerade trakter». Han hänvisar även till folkets icke obetydliga framträdande och insatser i Sveriges historia
alltifrån medeltiden. Man kan även peka på de tidigt företagna,
årliga arbetsvandringarna ned i Mälarlandskapen och på handelsfärderna med träslöjd (laggkärl och vävskedar m.m.) över stora
delar av vårt land. Levander vill i stället fästa vår uppmärksamhet vid folkets sammanboende i mäktiga byar, vars hela arbetsliv
och ekonomi reglerades av ganska vittnående stadgar.55 Dessa
förhållanden torde ha framtvingat det i de dalska byarna mer än
annorstädes vanliga ingiftet, vilket påtalas så tidigt som år 1847
av docenten Carl Säve,56 men även av Adolf Noreen, som anser
detta ingifte ha till följd, »att uppkommande socken- och byegendomligheter i språkformen hindras från att afslipas och försvinna
genom konkurrens mellan olika uttalsnyanser inom själva familjekretsen». I stället nöter omgivningen in hos barnen oföränderligt
samma språkformer från generation till generation, menar han.57
Detta vore förnämsta orsaken till uppehållandet av t.o.m. särskilda bymål inom dalasocknen.
Att på sina håll även en viss mer eller mindre utpräglat m e dv et en strävan funnits att hålla det gamla språkets egendomligheter i rykt och ans, det kan inte alldeles förnekas. Allmänt bekant
är ju, hur man i dalabyarna väl förstått att skilja sitt eget tal från
grannbyns, vars satsmelodi, uttrycksformer eller ord man gärna
förlöjligade i skämtsamt överdrivna härm. Bakom detta låg naturligtvis uppfattningen, att det egna var det enda riktiga och vettiga
att hålla på — och så förblev det genom århundraden.
Men mången dalkarl torde även på främmande ort ha insett
fördelarna av att fritt kunna samtala med en by- och sockenbo
utan att bli förstådd av ovidkommande främlingar. Detta fostrade
helt visst också en lust att bevara det gamla modersmålets säregna
uttrycksmöjligheter. Och likväl torde just dessa insikter ha orsakat,
att en del personer i Älvdalen, som redan av födsel talade en av
vårt lands egendomligaste dialekter, till sist företagit sig att skapa
ytterligare ett svårbegripligt språk, »gråspråket». Detta var fram-
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förallt gårdfarihandlarnas, 'gråarnas', hemliga affärstungomål
med ord i nära släkt med tattarspråk och månsing. Gråspråket är
nu liksom Malungs skinnarmål i det närmaste dött och glömt.58
Men det gamla sockenmålet i Älvdalen kan, väl vårdat, komma
att leva länge ännu. Med sina rikedomar från fordom upphör det
aldrig att väcka åpråkforskares beundran och livliga intresse."
Låt oss nu läsa några stycken på Älvdalsmål så som det tecknats upp av den outtröttlige samlaren Lars Levander år 1917
efter gammalt folk i Åsens by.

1. OM SVÄLT.
Nåse-idugt atri-wdrde ad e we twt kålle, so ad weä i Rqsnnsibriätim o fikkst. 0 sg', ses dier ad tvé dar l'ef jndj !it, so udd dier
åärrteä äut'q jå'"tå. 0 dqn ren qn tåäg sig rem, men ö"äern qn ad
brena fisstjin, o bi fö dg'ö so dågde int båjöa, etei qn
nård
Kåärrvåe-någår.
Ö ver s.: 'En gång långt tillbaka i (återi) tiden (världen) hade
det varit två karlar, som hade varit i Ransibodarna o. fiskat. Och
sedan, efter det att de hade varit där en god tid (länge litet), så
hade de blivit utan mat (äta). Och den ene han tog sig hem, men
den andre han hade benat fisken, och bara för det, så förmådde
(dugde) han inte bida (reda sig utan mat), utan han dog norrut
(nord) på Korvhäden någonstans.'
Berättat av Ändmor i Åsen, upptecknat av Lars Levander 1917.
ULMA 31:9.: 2, s. 19.
Ordf örklaring:
fornsv. nokot sin 'någon gång'; sin neutr. subst. 'gång' (om
tid) ; jfr rsv. någonsin.
atri: prep. fornsv. ater i.
wdrde: best. dat. sing. fem, av wärö, eg. 'människoålder, tidsålder', så i fornsv.
we: av kort form wea (se forts. i texten, ä kvarstående frfr
vokal!), som kommer av wrriö 'varit'.
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tiv .: nom, mask. twör (jfr fem. twår o. neutr. tau: sv. 'tu') . Dativen

uttalas twemm i alla tre genus; särsk. ackusativ finns i mask.:
tiv (ang. nasalen från gammalt n jfr gotiska twans ack.).
kålle: av obest. nom. plur. kåller (r fallet frfr följ. konsonant).
Best. nom. uttalas i Åsen kållär 'karlarna'.
so: rel. pron. 'som' (uppkommet ur fornsv. stva =rsv. 'så').
Wrinsibrtatim: best. plur. dativ; nominativen uttalas -tortåär.
o: g i urspr. og faller frfr konsonant i följ. ord.
fikkst: infinitiven uttalas fisska; s o. k har bytt plats i supinformen (:metates).
sE: nasalen från n i ursprung!. 'sedan' adv.
ses: konjunktion uppkommen ur äldre sedhan+ es, det sistnämnda
sällsynt ålderdomligt o. förekommande i bl.a. den äldsta
isländska poesin, motsv. fornsv. o. fornisl. cer, er etc.
dier: pers. pron. plur. nominativ (alla tre genus) med diftongen ie
av långt E-ljud i fornsv.: kr. — Dativ o. ackusativ uttalas
diemm eller dyLämm (= nom. i Evetsberg), genitiven di'eras (es) .
!cg' jndj: dift. aj i Älvd. av e (ä) -ljud frfr ng (g). För övr. har
ett urspr. slutljudande e stötts bort (apokoperats), när ordet
i löpande tal placerats inuti satsen. I satsens slut står detta e
vanligtvis kvar, t.ex. ig Ct-vt we dcijt up4 lq'jndje 'jag har inte
varit dit (där) på länge'; jfr nedan st. 3.
därrteä: supinum motsv. äldre (v)urtit, av inf. w'ö'räa, imperf.
tvarrt 'bliva, blev'. — Jfr rsv. varda, fornsv. vara o. vcerpa,
isl. veraa; formen med a är yngre.
autg: diftong au av långt u, typisk för Älvd. samt nasalt ei från
-an i ordet 'utan'. — Jfr trycksv. et4 i sista meningen.
j&td: sv. 'äta' (verb), vars ä (äldre kort e) kluvits (1. brutits) till
en diftong, som småningom utvecklats till jä-.
f'en: 'ene' har liksom rem 'hem' och brena 'benat' diftong ie för
äldre långt e (: fornnorskt, isländskt ei), jämför ovan dier.
triög: 'tog', långt 0-ljud diftongeras i Älvd. Infinitiven 'taga' uttalas
tirgå eftersom den är kortstavig. På gammal isländska uttalas den taka.
r5ern: 'den andre', hör sannolikt samman med fornvästnordiskt
uttal; jfr dativ °kom 'åt den (1. de) andra'.
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bå: kort form (apokoperad) av brukligt båra.
fö: 'för', vars r fallit bort frfr följ. konsonant. Även uttalet fe(r)
förekommer i Älvd. (t.ex. Blyberg, Liden, Holen o. Evetsberg) .
ägö: gammal dativ neutr. av pron. a 'det'.
båjåa: 'bida', vars långa i-ljud (liksom i 'kniv, liv' etc.) diftongerats till aj (knajv, (ajv). Så sker äv. i Våmhus o. Orsa. —
ä i st.f. rsv. d är här, liksom i oäern o.dyl., bevarat från
medeltid (och brukas än på Island). Det kan äv. stå för
ursprungligt t i ordslut; jfr ovan lite0 'litet' o. åärrteäl
dää: 'dog', jämför tiläg 'tog' ovan!
g: 'på', uppkommet ur fornspr. an, vars n förklarar nasal-ljudet.
någår: 'någonstädes', gammalt adverb, förekommande i fomsv.
nokor och i fornisl. nokkur.

2. ÖVERNATURLIGT BOTANDE.

An dö Drgerds-lerrk e två sakkt renn, so wo dåkkti båät
ftiätjg. Ldugt atri-ti'v so minnes ig, at e wör ien DPsbjäskall, so
iette Kråk-Pår, so ad KO ien ijåätstäran knetuf atrei-åsgm. 0 sg
stjikke dier &te Drgerds-lerrk. 0 ses-v ad faj drikk brenndwine mjösst-v willde, so iii"veä an, at-v uld båät Pdr.
0 sg tim ndtg so iå'g dier aut-i stång ta'nn o Pdr, o Minndjg
isesam i stå"gan. Og 4 å'rd, ur e wo, Ålajs råkkär eä skOlt o
fåätjeä ed ri"vis aut i stålle. 0 sg am marrgan so ad knciutv fe
brött, o På' såggd, at-1i ad bå k4nt, Alajs-nö"gär ed a tjala0 an
atr4 dsgm.
Över s.: 'Den där Digerås Erik, det var minsann en som var
duktig att bota folk (et). Långt tillbaka i (återi) tiden så minns jag,
att det var en Dysbergskarl, som hette Kråk Per, som hade fått
en rysligt stor böld (knul) bak på (återå) halsen. Och sedan skickade de efter Digerås Erik. Och när han hade fått dricka brännvin(et) det mesta han ville, så lovade han att han skulle bota Per.
Och sedan om natten, så lågo de ute i stallet, han och Per, och
hustrun låg ensam i stugan. Och hon hörde, hur det var liksom
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hundar (na) hade skällt och folk (et) hade slagits (rivits) ute i
stallet. Och sedan om morgonen (så) hade bölden gått (farit) bort,
och Per sade, att han bara hade känt liksom någon skulle ha
kittlat honom bak på halsen.'
Berättat av Per Berg i Åsen, upptecknat av Lars Levander
1917. ULMA 301: 2, s. 42.
Ordförkl.:
-4s: 'ås', vars i Älvd. nasalerade 4 avslöjar ålderdomligt sammanhang med de gamla goternas ans; jfr föreg. styckes ordförkl. vid tivJ 'två' samt sid. 16.
btiät: 'bota': ändelsens a har fallit i det löpande talet (villkorlig
apokope). Detta verb tar sitt objekt i dativ:
fitätje, vars nasalerade slutljuds-e uppkommit ur fomspr. dativändelsen -inu, som ännu förekommer hos älvd. pron. '(min)
mitt': 'i mitt' [skåp] säges i mce jnu (Åsen: i mcf jnei, som
helt motsvaras av fornsvensk dativ sing. mino, eller fornnorska minu!). Nominativen 'folket': filätje0 läses i styckets
näst sista mening. Obs. den konsekventa skillnaden i accent
mellan de båda kasusformerna.
Nugt: om diftongen ciu frfr ng-ljudet, vars uppkomst ur tidigare å
sker först vid 1700-talets mitt (se ovan sid. 13). Samtliga tidigare författare på Älvd. från Daniel Buskovius (hos Prytz)
till Reinhold Näsman (1733) skriva d (diftongen au för långt ä
i t.ex. 'ute' aute ha de dock alla iakttagit!). Först de Ihreska
upptecknarna år 1768 höra älvdalsborna säga laung, stating
'lång, stång' o.d.
Dgsbjäskall: att rsv. 'berg' i tidigt dalmål uttalats likt Älvd. bjärr
finna vi stöd för i de ovan nämnda Kopparbergsprivilegiernas
språk år 1347: bgcergh.
fajå: möjligen från äldre feghit, utvecklat till fejö, vars diftong
därefter anslutits till äldre knejv, lejv 'kniv, liv', vilka i
modern tid utvecklats till aj.
Utiät-: egentligen 'ful, hemsk', motsvarande isländska adj. ljötr.
-stfircin: ack. av adj. står 'stor' (nom.). Jfr ovan sid. 21.
knaul: eg. 'knul', vars långa u diftongerats i Älvd. tidigt till au. —
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Denna har fordom funnits även i Orsamålet, men har där av
speciella orsaker förts samman med diftongen av långt i= aj.
Under det att 'is' och 'hus' i Älvd. hållas skilda åt i uttalet
ajs resp. aus, säger man i Orsa för båda blott ajs. Jfr ovan
sid. 12.
f171: best. dat. sing. av ås 'hals'. — Även här har / fallit frfr följande konsonant; jämför exemplen i Dalalagen ovan. Motsvarigheter förekomma i fornnorskan; se ovan sid. 17.
nya sst: -jä- förklaras ha uppkommit genom s.k. brytning av ett
ä-ljud, som i detta ord varit gemensamt för hela Norden.
ivillde: förbindelsen Id tillhör fornsvenskan (o. fornisl.), se ovan
sid. 17.
imperf. av Pryd 'lova'.
uld(e): imperf. av Ka 'skola', som i presens har formen ä/ 'skall'.
Dessa former utan inledande sk- förekomma i modern tid
endast i Älvd. Av äldre texter (fr. 1600-talet) att döma ha de
förekommit såväl i Mora- som Orsamål. Motsvarigheter finnas veterligen endast i den medeltida gutniskan (Gutalag o.
gutasaga).
ncrtg: långt d, som f.ö. brukas i hela Ovansiljan, sammanhänger
med att ordet urspr. innehåller långt å (jfr fornsv. o. fornisl.
nätt).
(i) ställe: '(i) stallet' uttryck för befintlighet tar efter prepositionen
i kasus dativ (jfr tyskan!), alltså -g <-inu (se f.ö. ovan
ffiätje); o- (1. ei-)ljudet i stamstavelsen härrör från äldre a,
som bl.a. frfr 11, Id o. It övergått till å 1. o-artat å-ljud i Älvd.
(o. Moramål; i Orsa har detta förts vidare till ö-ljud). Jfr rsv.
folla, Mora fålla, Orsa fälla; rsv. 'salt'=so//t,
sållt, söllt resp.
(i) stOgqn: '(i) stugan' dativ till nom. stä"go 'stugan'; ackusativen: stirgq! — (u)n av långt n i dativändelsen -(u)nni i
fornspråket. Jfr ovan sid. 19.
å'rd (e): svenskt ö, som i västnordiskt språk motsvaras av öj (ey:
heyra 'höra') blir i Älvd. ä. Jämför att det svenska ö, som i
isländskan har au (rauär 'röd', dauär 'död') lika regelmäs-
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sigt i Älvd. blir ett o-artat å-ljud: röä, döä (:Våmhus råö,
dåå, Orsa röd, dåd!). Jfr ovan sid. 13.
brott: adv. 'bort', motsvarande ljud för ljud fornisländska braut
(se föreg.). Endast Älvd. har bevarat r-ets ursprungliga placering! Ordet hör samman med verbet 'bryta' och betyder
urspr. 'bruten (o. röjd) väg'. Jämför parallell betydelseutveckling hos ordet 'väg' ('ge sig i väg') .
kent: supinum till kg'nna 'känna', som i Älvd. uttalas med hårt
k-ljud. Jfr även kalda 'källa' samt vårt styckes skellt 'skällt'.
Majs: 'liksom' hör samman med rsv. slik adj., vars långa i givit aj
på vanligt sätt.
nö"gär: 'någon', mask. sing. nominativ motsvarar medeltidssvenska noghar, som i sin tur går tillbaka på nokar, vilket
förekommer bl.a. i Västmannalagen.

3. BJÖRN OCH VARG I KOLMARKS FÄBODAR.
— Ja, wisst så'g ig qn kreggt, ig og, o tvä bår ten kri'pp q
fiåärt4nd årg. lessn mes gg'ttqm wkst4 Åsspatvang, so fijgd-n
eitt4nctä o bä ståkullu wå fr4'muös nå kf jndje. 0 äq" wör
m4naä, o
keild, so kåld q'nn o fit ijiiött. Men sg' tPkkt ig,
att e weirrt för irödålt, so ig Pöpt aä ö"äe källqm, so äie fåör
åttrqm dier i stHleä. Og qn fPgd deg ful q'nn uös g‘nnd a WcaÅn.
öar åg, o tåög såäq för uös. 0 stemm ad die brtiä
0 wärrgä
mg äie kem lem i btiäär, etc{
eld å rrviä, so äie dågd int
weirrtqm Våte Nem. Og adqm ni' diem i Httjin, du Iva, so iö'p
åst4 båäär, fö clår uld enndjin taga no wcittn.
Övers.: 'Ja, visst såg jag honom (=björnen) ofta, jag också,
och (jag) var bara ett barn på fjortonde året. En gång medan vi
vallade väster om (eg. västan) Aspvasslan, så följde han oss (något) länge. Och då var jag efter (eg. åtanåt) (korna) och de båda
stora vallflickorna voro framför (eg. frammanåt), och medan jag
lockade (eg. kulade), så lockade han och lät illa. Men sedan tyckte
jag, att det blev för obehagligt, så jag ropade åt de andra flickorna,
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så att de gingo bakom (de) i stället. Och han följde (då väl han)
oss ända till Vasslan.
Och vargar höllo på (eg. foro) där också och togo fåren för oss.
Och några hade de bitit eller (också) rivit: så att de inte förmådde
leva, när de kommo hem i fäbodstället, utan vi blevo tvungna att
slakta dem. Och vi hade (stoppade) ned dem i bäcken, du vet,
som rinner (eg. löper) Aster om (eg. östan) fäbodstället, för där
skulle ingen taga något vatten.'
Berättat av Trappmas mor i Åsen, upptecknat av Lars Levander (1917). ULMA 396: 13, s. 10.
Ordförkl.:
kri'ggt: eg. neutrum av ett äldre adj. fornsv. kringer, isl. kringr
'bekväm, närliggande' o.dyl., yngre 'rask'. Hör samman med
Älvd. kreggg sig 'skynda sig'.
kripp: mask, gammalt ord för 'barn' i hela Ovansiljan (redan i
Älvd. 1621 hos Prytz). Ordet »barn» däremot obrukligt utom
i ordspr. o.d., jfr nedan not 12.
mes: äldre medhan es, jfr ovan ses st. 1.
gg‘tttin-t: imperf. 1:a pers. plur. med utelämnat pron wir 'vi'; jfr
i det följande weirrtqm 'vi måste', adqm 'vi hade'.
-waUlg: om ÅM ur äldre t/, se ovan sid. 17. Ordet hör, som man
förstår, samman med 'vatten' (: mil-) och rsv. '(ost) vassla':
det senare heter dock i Älvd. mY'sd motsv. norska, isl. mysa.
fPgd(e): om gd av äldre lgd, se ovan sid. 17.
Hindje: jfr ovan st. 1.
två: imperf. 3:e pers. plur., apokoperad form av urspr. wttrå
(Åsen), wtira (Evetsberg), wtirä (Blyberg) > wir, från vilken
r fallit frfr följande konsonant.
frå‘mmånao: ursprungl. kortstavigt (jfr isl. framan) varav d i
fråm(m)-, se ovan sid. 14.
Udd: apokoperad imperf. ktilde av inf.
spec. dalskt ord för
'jodlande locka kreaturen'.
imperf. av låta 'ljuda'. Långt odiftongerat i, uppkommet av
äldre långt ö, isl. /R. Jfr att rsv. 'knä' på Älvd. uttalas kni,
motsv. isl. kni>".
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ridött: obs. att den långa vokalen på urgammalt sätt följes av
lång konsonant; på samma sätt i det ovanst. gettqm!
frödålt: prefixet tr- uppkommet ur äldre an-, vars n förklarar
den nasalerade vokalen, se ovan sid. 16.
g-öpt(e): av äldre pte; om diftongen se ovan sid. 12.
apdkop. imperf. 3:e pers. plur.,
Mör o. längre ned tiiög o.
se ovan
sä-äq: best. plur. ackusativ av äldre sauäana; om ö i Älvd. av au
(1. ou), se ovan sid. 13.
sa' mm: apokoperad form av sa‘mma i ack. plur. av nom. sa' mmer, med u från fornsv. sumber, isl. sumbr 'någon'. Jfr förleden i rsv. somliga ='några'.
brtiä: supinum av starka verbet bajta 'bita', imperf. biet 'ber. Jfr
råjva 'riva', fet) 'rev', ri—viä 'rivit'.
tvårrtam: 1:a pers. plur. imperf. av wErOa, som betyder dels 'bliva',
dels 'vara tvungen; måste'=fornsv. vcerpa, isl. veraa (ty.
werden).
Aläte(r): apokoperad inf. av äldre slåtra, isl. ståtro 'slakta'.
bOtjjn: best. sing. ack. med till tt/ förmjukat långt k-ljud frfr len
vokal -i(n).
löp: presens av löpa 'löpa, rinna'; jfr isl. hlaupa; ang. ö, se ovan
sid. 13.

4. MÖTE MED 'GORNA', SKOGSRÅET.
1 mennes fciäe sagd-äv iesszt me-J,t ålld aä E'rrdål, so fikk an
sj4' jet kutennfåök, so fiiör o gg'tt mitt aut i sktiem. 0 stitrti, trim
krgtyr ådd 4. Friäer an warrt so nipjn, so-n tfiöst int såj noä aä
en, ba för e två so la'ugt et skilögs og Cnndjin briike gg't dar. Men
se ses flint an säg 4n no mi'er, so wiildi d4 sjcl Mer, wen-cl
ad åfft fö skflä 4 fliötam. 0 VY fik an sj«, at rant e wdr jgg
ffrder eter enere. D4' föstriää an at e två Ga'önn an ad sht.
Över s.: 'Jag minns far berättade (att) en gång, då han skulle
till Lillherrdal, så fick han se ett kvinnfolk, som höll på och vallade (kor) mitt ute i skogen. Och stora, fina kreatur hade hon.
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Far blev så häpen, så han tordes inte säga något åt henne, bara
för att det var så långt in i skogen (eg. till skogs) och ingen brukade valla där.
Men sedan, när han inte såg henne något mera, så ville han (då)
se efter, vad hon hade haft för skor på fötterna. Och då fick han
se, att det inte var några spår efter henne. Då förstod han, att det
var Gorna, skogsrået, han hade sett.'
Berättat av Smeds Margit i Åsen, upptecknat av Lars Levander
1917. ULMA 301: 2, s. 53.
Ordförkl.:
iesszt: av fornsv. et sin, jfr ovan stycket (st.) 1 nåsv.
älld: 'skulle', se st. 2.
sj4: av äldre sia> sia (i rsv. 'spå, eg. s e i framtiden'), vilket
i Älvd. på fornnorskt-isländskt sätt kastat om betoning (kvantitet) till sid, varav sjir. — Sannolikt på annat sätt i Evetsberg o. Dysberg (:Västerbyarna), som ha nr. Häri överensstämma Ev. o. Dy. med Bonäs- o. Våmhus. Jfr ovan sid. 23
motsv. uttal av räkn. 'tre' och nedan not 36 adv. 'hit' inom
Älvd.
gg'tt(e): imperf. av gg'ta med hårt g-! Samhörande med fornsv.
gceta 'vårda, giva åkt på'=fornisl. gceta etc.
skm: best. sing. dat. av sia:4. — För begreppet 'skog' finns äv.
rajs 'ris', brukat om lägre, snårig skog, där bär växa.
Om: om den ålderdomliga ändelsen -4, se ovan sid. 22.
rapin: 'häpen, förskräckt', besläktat med vårt rsv. 'näpen', som
enligt vanlig uppfattning är ett particip till verb som norska
nypa 'knappt beröra' och isl. hnippa 'stöta, sticka'.
noö: av fsv. nokot> noghot> *nooth> nöö. Jfr att äv. Älvd. prep.
cia fått ä för ursprungligt t i fornsv. åt=rsv. 'åt'.
et skriögs: prep. et styr genitiv, jfr ovan s. 20.
ses: om detta ords bildning, se st. 1 ovan.
apokoperad form 4na, ackusativ av pron. 'hon', äldre höna.
wen(n): speciellt frågeadverb, vars ursprung är dunkelt. Noreen
prövar (med frågetecken) ett hväd-na, besläktat med vårt
'vad?', vartill lagts ett utpekande suffix -na, gotiska -näh.
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Ett sådant -na finns i t.ex. Älvd. jån 'här' -- jär±na, jfr isl.
Nrna 'här, just här!'. I Älvd. assimileras r+n> n, likaså
å +n.
ftiötqm(e): best. plur. dat., äldre fötumin.
rnnt — igg: obs. dubbel negation 'inte — inga' =Inte några' 1.
'inga'.
Krder: obest. plur. nom. -er. — Betydelsen 'spår' finns i andra
sv. dialekter samt i norska. Ordet är detsamma som rsv. färd
'resa, gång', äldre 'beteende osv.'.
gnere: egendomlig dativ på -e, vanligen blott gner, se ovan sid. 22.
Genn(a): namn på skogsfrun av dunkelt ursprung. Diftongen u's
och nn tyder formellt på *Gorna 1. *Gurna. Jfr att korn på
Älvd. uttalas kgönn.

NÅGRA ORD OM ÄLVDALSK RUNSKRIFT.
Ännu för bara ett par generationer sedan fanns det i Älvdalen
personer, som kunde teckna och läsa runor.°° För deras föräldrar
torde dessa runor ha varit det närmast till hands liggande skriftliga uttrycksmedlet.
Vanligen ristades runorna på olika slags föremål av t r ä såsom
mat- och mjölkskålar, smöraskar och dryckeskärl, ja till och med
på de vid storskiftet brukade revstickorna. Man skar dem också i
stockarna till eldhus och lador eller på långt inne i skogarna uppställda ängs- och sovbodar. Men även på föremål av järn slogos
de in av en eller annan runkunnig smed."
Inskrifterna ha ofta haft ett rent tillfälligt ändamål. Ristaren
har berättat om det arbete, järnblåsning, vallning e.dyl., som han
sysslade med då han »gjorde träskålen». Eller också har han fått
lust att visa prov på sin runkunskap och med knivsudden snidat
några strofer ur en psalm eller bön på en slät väggstock.
Ibland har skriften dock tjänat ett eller annat praktiskt syfte
såsom då man på revstickor antecknade äganderätten till skiften
i byn och då man fäste barnens namn och födelsedatum på s.k.
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_ bcf

4 .1 (ft.r

*.

R .'1
Ry,f
Lillhärdalsstolen och dess runtext enligt Sophus Bugge.

kass-stickor eller då stolsnickaren i Lillhärdal omkr. år 1600 med
några uddiga försvarsord ville bemöta framtida kritik mot sitt
arbete. Stolen och dess runtext, som är den äldsta kända i sitt slag,
se vi på ovanstående bild 62 (jämför ovan sid. 3 f.).
Denna för sin ålder och för sitt språk — ett förträffligt älvdalsmål — kanske intressantaste dalska runraden är karakteristisk
för denna art av inskrifter även med hänsyn till sitt innehåll:
uer.og.en.sir.fost.d((n)) . ed.han.har.sioufe.gart.feld han.strafuer.
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ed.ig.har.ga(r)t='Var och en ser först på det han själv har gjort
innan han tadlar det jag har gjort'.
Texten visar oss prov på de s:k, stun gna runtyperna, som
redan på 900-talet började framträda i Danmark såsom modifikationer av de med tiden fonetiskt alltför mångtydiga äldre runorna.
Genom att förse t.ex. runan för k V med en punkt mellan staven
och kvisten I.' eller på staven strax under kvisten V erhöll man
tecken för g, och genom en punkt på staven för i t fick man e etc.
Tekniken att på detta sätt 'stinga' de gamla runorna visade sig
århundradet efteråt i Sverige och Norge. Steg för steg framträdde
sedan en runrad med tecken för ett i stort sett fullständigt alfabet." Med endast några smärre förskjutningar har detta stungna
runalfabet varit i bruk i övre Dalarna och angränsande härjedalska bygder ända fram emot vår egen tid. På Lillhärdalsstolens
inskrift har sålunda ristaren i g-runan skurit kvist och punkt i
samma drag över staven, varigenom den yngre typ fi bildats, som
under följande århundraden är den vanligaste. Den äldre g-typen
(Y) har iakttagits endast av den lärde fornforskaren Johannes
Bureus, som grundlade det vetenskapliga studiet av runorna i vårt
land. I sitt arbete Runakwnslanxs lxrwsban 1599 beskriver han ett
alfabet, som »Dalekarl(i) nostri secli» (=i vårt århundrade)
nyttja, och han torde, enligt von Friesen, »icke på sin tid funnit
runorna i bruk på närmare håll än i Dalarna». Med Bureus' alfabet överensstämma de återstående runorna på Lillhärdalsstolen
i alla väsentliga punkter."
Dock må här i förbigående nämnas Lars Levanders förslag att
tolka Lillhärdalsstolens icke med Bureus som d utan med den
följande tidens dalska runtexter (med vissa undantag 65) SOM ä.
På så sätt, menar han, kunde man kanske komma tillrätta också
med det följande besvärliga tecknet i första radens slut (fl och
läsa det icke som ett från ä rättat n (en felskuren runa går ju lätt
att skära bort i trä), utan som ett avsett d. Ordet skulle följaktligen kunna läsas som ett betonat äd 'det' gentemot ett obetonat
ed, en motsättning som enligt Levander finns i Prytz' älvdalsmål 1621.66 F.ö. betecknar i stolens text runan :f ljudvärdet h liksom hos Bureus (ehuru liggande *), i senare tid tecken för ljudet d.
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Runan för a är på äldre sätt här stående 4. gentemot 1700-talets
vanligen korsbensställda a X. På samma sätt tecknas runan s med
en halvlång stav i övre raden. Denna stav göres senare hellång,
och det hellånga i förses enligt latinska alfabetet med en punkt i,
för att inte förväxlas med s-runan.
Mycket ofta är senare tiders runtext avfattad på 'svenska' med
ett eller annat ord insprängt ur dalskt ordförråd. Vanligtvis är den
daterad och försedd med ristarens jämte några andra närvarande
personers initialer, särskilt om den skurits in i någon byggnad (sdel). Ibland uppger den hela personnamn och ortnamn som t.ex.
i denna text på en matskål från 1688:

4994k114c9,-1- 14131, *xrn1R
izeoRilD*Ibx
D11\ ic ihetkini
t1.4 16

g8

Den lyder i transkription: anders.teimason hafuer giort.dhena skålen i amber.ris.den 16 iulius anno 1688 (därunder initialerna
V E S).67 Jämför att Tomas på Älvd. motsvaras av Tämds, för
övrigt är språket svenska, t.o.m. åkstugunamnet Amber-ris, älvd.
-rajs. Runan * och avser 2 gg å och 2 gg h.
I följande inskrift, som är funnen på ett bord i fäbodstället Billingsbodarna, råder ett blandspråk med ord ur såväl svenska som
Älvdalsmål. Den börjar med årtalet 1730 och en rad initialer, varefter följer:68

pH
vbts

i vP i vi. R.
R ,iikCI-4,.9)/T.PR.7-1, 7- /. BoRDI,T
I AP. /DK IR.9) 1\CiT. XY,u1

vilket läses den.11.iulius.är.går.mycet.mat.på.teta.bordet.velest.den.
som.ade.scl.mycit.amen. Orden är 'här' och ade 'hade' skrivas på
älvd. vis utan h, och velest är ett alltjämt brukligt interjektionellt
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ord som betyder 'lycklig (vare) . . .!'.69 Flera runor äro av yngre
typ: IN har bytts mot V y, u, * mot Å ----- å, t mot Å ä, 1 mot
T= t samt P mot P —p, vilket tyder på starkt inflytande från den
latinska stilen. Ett speciellt tecken för y förekommer i denna inskrift: h, vilket tycks grunda sig på det här utbytta N. Skriften står
den s.k. geslkallstyln (vallherde-stilen) nära, som även förändrade
runan P k till K och i 1 till L (jämför nedan).
En mycket intressant inskrift bland dem som innehålla e nb art Älvdalsmål är följande, upptecknad av den gode runkännaren Per Backlund i Bredvad från en senare avverkad tall vid
vägen mellan fäbodarna Flåj och Sprängbodarna :70
14 h.

Rnr*k.vi D. xb. P914, bg it* D.
viJD. ,A i Y. 1 f1. 04. 14h. Y* V. vx.
LJ
d>I rkx ,r
,k1

i2.
cl>oR >11 ,01 ,

Älvdalsmålet läses: ien.buför.vid.ad.sprängbud.12.iunius.1706.
vid.gik.trät.og.ien.kåv.va.ofärdug.gu.icip.os.fram. Sist stå några initialer. Texten synes ha tillkommit i brådska: siffrorna 2 och 6
ha vänts bakfram liksom runan k (1 gg), och * har använts som
tecken för ö och u (o?) samt traditionellt äv. för å (2 gg). Eljest
återse vi de gamla runorna i korrekt användning. På svenska
lyder meningen: 'Här boföra (flytta) vi till (eg. åt) Sprängbodarna
12 juni 1706. Vi gingo [oss] trötta, och en kalv var ofärdig (halt).
Gud hjälp oss fram!'. Även språket bär brådskans prägel. Singularformer av verbet i 1:a pers. plur. ha tillämpats: bulor, gik
i stället för korrektare (vid) buförum, gingum. Likaså har ändelsen -um i best. plur. dativ utelämnats efter prep. ad vid fäbodnamnet: ad Sprängbudum. F.ö. är dialekten väl återgiven från
ledigt tal: ö i Gua faller bort framför följande ord på konsonant:
:gip 'hjälp' etc. Speciellt intressant är att adjektivet ofärdug ändas
på -ug såsom endast i vår tids Åsen-mål; övriga byar ha numera
-un i nom. sing. maskulinum. I motsats härtill har emellertid
pron. 'vi' skrivits vid såsom det uttalas i de flesta Älvdalsbyar,
under det att Åsen och Evetsberg har wir." Sannolikt har adjektiv på -tig förr haft större utbredning.
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Under senare år har ett imponerande antal runinskrifter upptäckts i skilda byar runt om i Älvdalen, och sannolikt komma
ännu några till att bringas i dagen av uppmärksamma och flitiga
hembygdsvårdare i socknen. Åtskilliga av dessa texter äro av betydande språkligt och runologiskt värde, varför det vore önskvärt
att de i sinom tid bleve beskrivna i en gemensam framställning av
en person, väl bekant med älvdalska runor och språk.72 Att en
avsevärd del av dem äro avfattade på samtidens 'rikssvenska', bär
för oss vittne om att gemene man i Älvdalen redan tidigt ganska
väl rört sig med två språk, av vilka svenskan dock i hög grad
präglats av bibel- och predikospråket. Då man sålunda torde haft
fullt klart för sig, att svenskans röka motsvarades av älvdalsmålets rätja etc., ligger förklaringen till bruket i senare tid av
runan Ä ä här och var för ö-ljud ganska nära till hands.73
Jag skall inte här söka besvara frågan hur det kan komma sig,
att bruket av runor levat så länge kvar just i Älvdalen. Man kan
emellertid peka på folkets allmänna konservatism, som lett till
bevarande såväl av ett forntroget språk som av en lång rad
ålderdomliga seder och bruk ända fram till vår egen tid. (Jfr del
IV sid. 106.) Bidragande bör emellertid även ha varit förekomsten
av s.k. runstavar, vari inskurits de 19 gyllentalen, innehållande
runalfabetet eller futharken. Den äldsta tillvaratagna staven, som
även bär den korta inskriften ula fe afe kart 'Olov har gjort [denna
runstav]', torde av språket att döma vara nära samtida med Lillhärdalsstolen och Prytz' komedi, d.v.s. tidigt 1600-ta1.74 Dess runor
äro synnerligen ålderdomliga och ha följande form:
P IN D lk P lc I .1 4 1 b Å T
Till jämförelse anföres här det intill 1800-talets mitt använda
och med 'geslkallstilens' latinska versaler starkt uppblandade älvdalska runalfabetet:75
abc det g

P' cl R 'IS 1 11
pqrs

tu

h i kl in n o

1-0
x

tlzA A+
y

å

ii
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NOTER.
1 Se härom ytterligare Lars Levander Dalmålet, Beskrivning o. historia I,
Uppsala 1925 (Inledning), s. 5 f.
2 Jämför f.ö. Petrus Envall Dala-Bergslagsmålet, Dialekthistorisk ock dialektgeografisk översikt, Uppsala 1930, s. 1 f. o. 6 f.
3 Enligt Levander a.st. o. Envall a.a., s. 8 ff.
4 Se Bröllopsdikter på dialekt från 1600- o. 1700-talen, samlade och utgivna av prof. Bengt Hesselman i Nordiska texter o. undersökningar 10, Uppsala 1937,
5 Omtryckt i Stockholm 1649, ånyo utgiven i Svenska landsmål år 1883 av
prof. J. A. Lundell samt översatt och kommenterad av prof. Adolf Noreen
(Uppsala) med bidrag av prof. Sophus Bugge (Oslo).
6 Av A. Noreen (jfr ovan) samt mera ingående av förf. i Älvdalsrnålet i
Andreas Johannis Prytz' Comoedia om Konung Gustaf Then Första 1622. Upps.
1956. Ingår äv. i Svenska Landsmål, årg. 1956, bil. B. 58.
7 Jämför S. Bugge i Svenska fornminnesföreningens tidskr. X, s. 30 ff.,
A. Noreen Dalmålet, i ()fre Dalarna förr o. nu (Sthlm 1903), s. 405 f., L. Levander i Fornvännen 1906, s. 73 f. samt 0. v. Friesen, De svenska runinskriftema, i Nord. kultur (1933), s. 242 ff. Jfr äv. prov på älvd. runskr. nedan s. 36.
8 Bengt Hesselman i Inledning till Bröllopsdikter på dial., s. 6*.
9 Se Levander Dalmålet II, s. 171.
19 Jämför genitiverna i best. plur. i Sollerö- o. södra Venjansmålen: 'Moarnas
resp. käviimas. — Dativändelsen hör samman med fornsvenskt kalvumen.
Levander a.st.
11 Se Simeon Potter, Our Language (1950).
12 Måhända i älvd. ordspr. Dåt barn i-nt så laindz bråtte 'snällt (väl ej
'dött') barn är inte så länge borta'. — Jfr Levander i Dalarnas Hemb.tidskr.
1921, s. 167 (6-7) eller Skansvakten 1954, s. 33.
13 Jfr bl.a. Levander, Dalmålet II, s. 107.
14 Den andre, Jonas Laurentij Dalecarlus, härstammar enligt universitetsmatrikeln från Rättvik. — Se ytterl. härom förf. a.a. kap. 1, s. 19 ff.
" Jfr Uppsala univ. matrikel I 1595-1632, utg. av Aksel Andersson, s. 27.
— Se f.ö. S. Solders Älvdalens sockens hist. I, s. 21 samt Johannes Rudbeckius
dagbok, utg. av B. Rud. Hall, Lund 1938, s. 135.
19 Funnen hos ättlingen häradsdomaren Anders Andersson, Holens by, Älvdalen o. av honom senare (1955) överlämnad till socknens kyrkoarkiv.
17 Jfr Levander a.a, s. 13 f.
18 Se Hesselman Bröllopsdikter, s. 17.
19 Reinhold E. Näsman, Historiola Lingvee Dalekarlicx, Ups. 1783, s. 63
(varest även dikten är avtryckt). — Jämför Hesselman a.a., s. 22.
20 Ett för den genuine Älvdalsbon genast uppenbart tecken är bruket av
ackusativ i st.f. dativ i uttrycken d hiellan, i kasungen, min kuppa, d härder
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etc. i st.f. d hiellam, i kasungiem, min kuppam, å härdum(a); prep. ci 'på',
i och min 'med' styra än i dag dativ. — Någon av dessa 'felkonstruktioner'
kan dock tänkas orsakad av meterns tvångströja, vilken under alla förhållanden tvingat fram de egendomliga uttr. i (hlioteste) reis, i st.f. reise, auty
tids, i st.f. fidse samt hlioma i straut och hiöpa i hds i st.f. strautem, hdsem
etc. — För övrigt bör anmärkas, att denne författare liksom sina föregångare
och efterföljare brukar h i början av ord, sannolikt på svenskt, inlärt stavsätt,
som inte alltid träffar det rätta. Sannolikt har i bygdens mål hdsen och härder
uttalats utan detta h, liksom alldeles säkert (h)iöpa, motsv. fornsv. o. fornisl.
gipa!
21 Väl 'samling av folk som ämnar gå skallgång'?
22 ödslig höjdsträckning 1. platå i avlägsen skogstrakt. — Jfr Levander,
Älvdalskt arbetsliv, Lund 1953, s. 415.
23 Jaga, driva. — Ordet i Älvd. försett med falskt h.
24 Ett slags öl 1. svagdricka, som skänktes i vid fester; sv. skänkebör 1. -b jor.
29 Dotter till rådmannen Nils Knutsson, Uppsala. — Se Hesselman a.a., s. 31.
29 Dock må här påpekas, att utg:s övers, av verbet jöpä(r) (2 gg.) med
'hjälper' torde vara en lapsus. Som alla förstått, bör det betyda 'ropar' (jfr
not 20, slutet).
27 Till Magister Jacob öhrlings giftermål med Elisabet Suedelius i Älvdalen
4 januari 1715. Se Hesselman a.a., s. 96.
29 Formen kduten i st.f. kauten torde vara tryckfel; alla övriga exempel i
dikten ha au för gammalt långt u. Jfr Hesselman a.a., s. 96 f.
29 Se Hesselman a.a., s. 101.
3° Se Hesselman a.a., s. 197.
31 En viktig uppgift vore att samla det dalska materialet, som t.o.m. av
specialisterna betecknats som i vissa fall synnerligen svårtolkat (därvid avses
särsk. det älvdalska!), i ett arbete, vari varje text för sig översattes och
gåves en utförlig språklig och saklig kommentar.
32 Rörande återstående arbeten under 1700- o. 1800-talen hänvisar jag till
litteraturförteckning hos Adolf Noreen nedan not 34. Se även dens. Vårt
språk I 173 ff., vartill jag kan lägga två betydelsefulla ordlistor fr. år 1768
i den Ihreska handskr.-samlingen, UUB 100: 6 o. 7, författade av prästen
Christopher Borg och studenten Peter Holmberg(er).
33 I »Kort Proof af Dahlska Språketz, uti sine tre dialekter . . . med
Götska och Isländskan öfwerensstämmande, . . .» Daterad »Upsala
den 2 Martii Ähr 1693». I Westinska samlingen nr 70. Upps. Univ. Bibl. —
Joh. Eenberg var född i Orsa, gick i skola i Mora samt studerade vid Upps.
universitet. Som bibliotekarie där utförde han sitt ovannämnda övers.-arbete
med hjälp av Älvd.-, Mora- o. Orsa-folk, som kommit till Uppsala på handelsresa. Jfr densammes in!. till »Kort Berättelse om Dahlska Språkets Egenskaper». I Palmsköldska sam!. 290. UUB.
34 Adolf Noreen, Inledning till dalmålet (1881) med förteckning över en
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rad äldre tryckt o. otryckt litteratur; dens. Ordlista öfver dalmålet (1882). —
Lars Levander, Älvdalsmålet i Dalarna, Ordböjning o. syntax (akad. avh.
1909). — Dessa arbeten ingå i tidskriften De Svenska landsmålen ock svenskt
folklif, band 4.
n På samma sätt har Älvd. bevarat det gamla ju, som i rsv. övergått till y
i ord av typen 'bryta' 1. 'krypa': briääta, kriaöpa (Evetsberg dock brgöta,
krgopa); jfr isl. brjöta, krjåpa.
36 Se Levander Dalmålet I, s. 112. — Jfr även adverbet 'hit', i större delen
av Älvd. iqöt, men i Ev. Dy. e (av äldre *hi[n]-ät).
37 Att förbindelse mellan de båda trakterna i gammal tid uppehållits bevisas av traditioner i Bonäs om nyttjande av de stora fiskevattnen i Älvdalens
finnmark, särskilt i sjön Van, i vars södra del 'Bonäsön' ännu vittnar om dessa
förhållanden. Jfr Levander Älvdalskt arbetsliv, 1953, s. 431, punkt 6.
38 Oblika kasus, ackusativ o. dativ, ha kvarstående ä frfr ändelsens u:
käku, gätu. Jfr Levander Älvdalsmålet, s. 32 ff., dens. Dalmålet II 188 f.
(tabell 10).
39 När man talar om 'urnordiska' är det alltid frågan om av forskare
rekonstruerade ord(former), som folket i Norden bör ha brukat vid den tid,
då de gamla goterna utvandrade härifrån och drogo i stora skaror ned mot
trakterna av Svarta havet och Medelhavet. Hur deras språk var beskaffat, se
vi i den av biskop Vulfila (på 400-talet) utförda gotiska bibelöversättningen.
Annat stöd ha vi också i bl.a. ord och kortare satser m.m., som med runor
ristats på tidiga minnesstenar i vårt land.
49 Efter Levander, Dalmålet I. — Nasal markeras med en liten hake (,)
under vokalen.
41 Jfr förf. Älvdalsmålet 1622, s. 98 ff.
42 Jfr att 'fähus' uttalas fångs, föngs i Medelpad o. delar av Ångermanland,
vilket dock kan ha en annan förklaring. Se D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar (1940).
43 Jfr D. A. Seip, Norsk språkhistorie til omkr. 1370. Oslo 1931, ss. 114 o.
177: — på 1200-t. hiop i st.f. hiolp samt haf 1. hof i st.f. hal! I. holfl
44 Att k vid förmjukningen övergått till t, liksom g till d ('göra' uttalas
djärå), torde bero på en i dalmålet allmän strävan till uttal med tungspetsen
tryckt mot gommens kant strax bakom framtänderna (: sup r adentalt
uttalsläge).
46 Själva bokstaven h i alfabetet uttalades förr å, under det att dess d, ä
och ö lästes hå, hö, hö, meddelade mig på sin tid fru Anna Dahlborg i Loka,
som var skicklig lärarinna och höll varmhjärtat på den gamla traditionen! Jfr
att även runristarna i Älvdalen brukade tecknet 4:=h för vokalljudet cl, vilket
var en alldeles naturlig språkutvecklingsföljd. Se Ad. Noreens tabell i Fornvännen 1906 (mellan ss. 90-91).
46 Älvdalsmålet, Ordböjning o. syntax, akademisk avhandling 1909 i Svenska
Landsmål Band IV. — Dalmålet, Beskrivning och historia, I---II 1925-28.
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47 Exempel hos Levander Dalm. II: 119, 124, 126 ff. — Jfr äv. B. Lin~ i
verket Dalarne ett vida berömt landskap, s. 147 ff.
48 Valter Jansson i Kungl. Hum. Vetenskaps-Samfundet i Upps. årsbok
1952, 186 ff.
49 Obs. att äv. Orsamålet bevarat uttalet tweir i nominativ o. ackusativ fem.
5° Jfr Bengt Hesselman, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria I (1948), s. 62.
— Se f.ö. Levander, Dalmålet II 208 f.
51 Om sammandragning vid verben fd, nid
och SM 'se', jfr Levander
Ålvdalsmålet, § 138, s. 85.
52 Jfr Valter Jansson i Scandinavica et fenno-ugrica, stud. tillägn. Björn
Collinder 1954, s. 372 ff.
53 Jfr förf. Älvdalsmålet 1622, s. 98 ff. Det bör dock redan här anmärkas,
att i byarna Evetsberg o. Åsen, där 2:a pers. plur. pronomen 'I' uttalas jr,
har man verbändelsen -jr, i övriga byar, där 'I' heter -ja, har man verbändelsen
i pres. o. imperf. samt imperativ.
54 I öfre Dalarna förr o. nu (1903), s. 409.
55 Se Dalmålet I, s. 47.
56 »Om Dalarne og om Dalkarlenes Folkeegenheder» etc, tryckt i Köpenhamn, senare utg. i Stockholm (1852) med titeln »Några upplysningar om Dalmålet och Dalallmogens Folklynne.»
57 A.a., s. 410.
58 Några uppteckningar därav, utförda av Lars Levander och i senare tid
av Staffan Lars Persson, Åsen, förvaras på Landsmålsarkivet i Uppsala. De
innehålla bl.a. sådana ord som: (för pengar:) slietn 1 krona, dallnia 50 öre,
krucka 25 öre, — (födoämnen:) kuttred kött, ragled brännvin, rdled öl, rimfi
kaffe, skered socker, tjame mjölk, rennkallär strömming, stgertar sill, tieras
fläsk, tåvred smör, — (personer:) lakken mannen, lädern hustrun, luku
dottern, skrott en gammal käring, lagtavla präst, krykla länsman, kveglus snål
förlagsman, — (orter:) Alir Uppsala, Filu Falun etc. etc.
59 Om förändringar i ordförrådet från generation till generation, se Levander 'I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt?' i Språk och Stil 1909, s. 39 ff.
60 Se Lars Levander i Fornvännen 1906, s. 75.
61 Jfr uppsatser om 'Dalska runinskrifter från nyare tid' av Johannes
BoUhius, Lars Levander och Adolf Noreen i Fornvännen 1906, s. 63 ff., av
L. Levander i a.a. 1910, s. 165 ff., av Adolf Noreen i Spridda Studier III 1913
samt av Sigurd Erixon i Fataburen 1915, s. 147 ff. (o. där nämnd litteratur
om dalrunor).
62 Enligt Sophus Bugge i Sv. Fornm. Tidskr. X, s. 35. Jfr Otto v. Friesen i
Nord. Kultur VI, s. 242.
63 Se f.ö. härom 0. v. Friesen a.a., s. 228 f.
64 Jfr Noreens kronologiskt ordnade tabell över dalrunornas olika former
i Fornvännen 1906 mellan sidorna 90-91.
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65 Den förekommer med ljudvärdet d i två texter från västra Älvdalen
under 1700-talet. Den ena från en kölbod, se Levander i Fornvännen 1910,
s. 168 f., den andra på en skål (fr. Evetsberg 1746), se S. Erixon i Fataburen
1915, s. 151, vilka styrka Bureus uppgifter år 1599.
66 Jfr Fornvännen 1906, s. 73 f. — I Prytz' (=Daniel Buskovius') älvdalsmål är emellertid denna åtskillnad svår att göra, då flera fall av avgjort
starkt betonade edh (liksom också svagtoniga ädh) finnas.
67 Jfr S. Erixon i Fataburen 1915, s. 148 f., där texten dock tolkats: ... skål
ensam ber ris (: Berris); s i 'ensam' bör läsas i; Amberris torde avse hö-vältplatsen Amberrais i Älvdalen (enligt diskussion med Ewert Ähs).
68 Enligt Levander i Fornvännen 1910, s. 167.
69 Känt och brukligt i övr. Ovansiljan liksom äv. i andra svenska (välts)
o. norska (väles) dialekter samt i fornsv. välis. Dalmålets (o. östsv. dial:s) -t har
sannolikt uppkommit i det vanliga uttrycket veles(t)-dig! 'lycklig du!' o. liknande; jfr Kock Sv. ljudhist. I, s. 234 f.
70 Se Levander Fornv. 1910, s. 166 f.
73 Se Levander Älvdalsmålet, s. 62 med not a.
32 Förutom ovan not 61 angivna materialkällor vill jag här ytterligare tilllägga den innehållsrika runtext och bild, som publicerats i Levander Älvdalskt arbetsliv (1953) s. 158 f. samt ett runalfabet upptecknat i Älvdalen av
'bataill. predikanten' Christopher Borg 1768 i slutet av en ordlista i Ihreska
handskriftsamlingen, Uppsy. Univ. Bibi. 100: 6, s. 64. — Jfr Anders Grape,
Ihreska handskr.saml. (Uppsala 1949) II, s. 129.
33 Jfr v. Friesen a.a., s. 244.
74 Se Noreen i Fornv. 1906, s. 86.
75 Se v. Friesen a.a., s. 244. — Jämför bild av dalrunornas alfabet, inskuret
på träföremål från år 1867, i Älvd:s sockens hist. IV, s. 106.

RÄTTVIKSMÄLETS HUVUDDRAG

Av Stig Björklund

Rättviks gamla sockenmål, som även innefattar målen i Bingsjö kapell
och Boda socken (ännu före 1875 kapell till Rättvik under namnet "Ovanheds fjärding"), erbjuder en ytterst intressant övergångsform av dalmålet
mellan den söderut tämligen allmänbegripliga dalskan i Nedansiljan och
de norr- och västerut särutvecklade, t.o.m. för närmaste grannbygderna
svårförståeliga målen i Ovansiljan. Visserligen saknar Rättviksmålet i allmänhet den djupgående splittring i en mängd särpräglade, skarpt åtskilda
bymålsarter, som är så karakteristisk för Ovansiljansmålet, dvs. dalmålet
"i allra egentligaste mening". Det ter sig tvärtom med avseende på såväl
ordförråd och ordens uttal (ljudläran) som deras böjning (formläran) i
stora drag betydligt enhetligare. Men man kan naturligtvis även inom
Rättvik spåra smärre skiftningar eller enstaka avvikelser i den äldre
dialekttraditionen, vilka bilda skiljelinjer såväl emellan de olika fjärdingarnas språk i Kapellsfjärding (Kappålsfjälung, även kallat Ovanheden
Ova-e•cle, dvs. Boda), Västbygge fj. (Väsbi-fjälung), Gärdsjö fj. ( Jässfjälung) och Sörbygge fj. (Söbifjälung), som emellan målen i en del byar,
speciellt inom den centrala delen av Gärdsjöfjärdingen. Sålunda finner
man t.ex.

Dialektens uttal betecknas med vanligt alfabet på så sätt, att t.ex.
a och o avse vokalljuden i riksspråkets 'mat' resp. 'bo'; o avser sålunda
icke å-ljud vare sig kort eller långt, vilket alltid tecknas å. Dock anges
målets öppna a- och ö-ljud med å resp. ö. På samma sätt avser g och k alltid
hård konsonant i såväl 'gå' och 'kommå' som 'gek' (= gick) och 'kännå';
j-ljud betecknas däremot med j, tje-ljud med tj och sje-ljud med sj. Med
stj återges målets var för sig hörbara s + j. För 1-ljud med tungslag, s.k.
tjockt 1, står 1. En efter en vokal placerad punkt • anger långt uttal; f.ö.
uttalas obetecknade vokaler kort före lång konsonant, som här dubbeltecknas. Accent efter vokal anger ibland huvudtryck.
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Karta 1. Rättviksområdet med viktigare byar och grannbygder samt huvudleder (
och fäbod- eller kyrkstigar (===) till Bin gsjö vid början av 1900-talet.

dels att v e r b ens per sonb ö jning bevarats i nära överensstämmelse med fornspråket och med Ovansiljansmålet inom Västbygge
fjärding och i Boda, under det att förenklingar inträffat i det övriga
Rättvik såsom fallet är med målen i hela Nedansiljan, Västerdalarna och
norra Venjan (se karta 1),
dels att h i början av ord kvarstår i Boda och Bingsjö men saknas för
övrigt i full överensstämmelse med språket i norra och västra Leksand
samt i Ovansiljan (endast Ore och norra Venjan undantagna),
dels slutligen att det i Rättvik synnerligen starkt framträdande s.k.
kor tst a viga uttalet, dvs, det från fornspråket ärvda och bevarade förhållandet att kort betonad vokal följes av kort konsonant, särskilt
inom Gärdsjö fjärding vållat gränsbildande ljudolikheter byarna emellan
(varom närmare nedan).
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Dessa få, men tydligt framträdande skillnader utgöra dock undantagsfall av erinran om den i Ovansiljan rådande bymålssplittringen, som i sin
tur grundar sig på ett betydligt större antal från trakt till trakt skarpt
markerade skiftningar i ljud och formlära samt ordförråd.
Den tämligen stora enhetligheten, som för övrigt synes vara karakteristisk för Rättviksmålet, står i närmaste överensstämmelse med förhållandena i målen söderut inom Dalabergslagen, Västmanland och
Uppland, de gamla Sveamålens centrum, eller österut i Gästrikland och
Hälsingland, mot vilka landsdelar dalmålets gräns är ganska litet utpräglad.
Men låt oss efter dessa allmänna synpunkter träda Rättviksmålet närmare in på livet och betrakta själva grundstommen eller, om man så vill,
ränningen i språkvävens växlande, ofta förbryllande inslag — dock utan
att här av utrymmesskäl kunna iaktta mer än ett begränsat antal linjer.
Vi fråga oss till att börja med, vari Rättviksmålet som övergångsdialekt
mellan nordligt och sydligt dalmål närmast visar överensstämmelse med
Ovansiljansmålen. Rättvik har med dem icke så få frändskaper, vilka
emellertid mera anträffas bland de fornspråkliga arven än inom den stora
mängden av egenartade nybildningar, som framförallt bidragit till att
göra Ovansiljansmålen så svårbegripliga för utomstående.
Redan Lars Levander, den flitige utforskaren av de nutida sockendialekterna i övre Dalarna, har funnit Rättviksmålet tillhöra en av utlöparna från dalmålets gamla "motståndsområde" i Ovansiljan (Dalmålet 1,
s. 35). Hans uppfattning delas av en annan grundlig kännare av målet,
Herman Geijer, som sagt, att Rättviksmålet visserligen ej "räknas till
'dalmål' i inskränkt betydelse" men att det med avseende på vissa påfallande egenheter dock "hör närmare tillsammans med 'det egentliga
dalmålet' än med grannmålen i öster och söder" (uppsats om Dalarnes
folkmål i Sjögrens Sverige 6, s. 23).
Viktigare kännetecken i Rättvik på denna samhörighet, förutom den
från fornspråklig tid väl bevarade kortstavigheten med skarpt markerad
sydgräns mot nutida Leksands- och Dalabergslagsmål, äro särskilt följande
ljudegenheter och böjningsformer, företrädda inom hela eller vissa närbelägna delar av Ovansiljansområdet.
Förkortning av gammal lång vokal i enstavigt ord, utgörande förled i
sammansättning, är gemensam för Ovansiljan och Rättvik. Ur den rikhaltiga exempelfloran plocka vi orden öfre• 'höfrö' (Gärdsjö), fädg)ft.1
'fägård' (allmänt), niråkå (Boda) niråkå (Gärdsjö) 'nyrakad', blåbär 'blåbär' (Gärdsjö), brokwr 'överbyggd förstukvist', nistugu 'tillbyggt rum för
kläder (eg. nystuga)', bistämmå 'bystämma', lifstittj6 'livstycke' (Gärde-
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byn), brårädd 'hastigt rädd' (till bråd) och kuju.r 'kojuver' (Tina), fotiglå
'blodigel, eg. fotigla' (: fot), jetpåss m. 'getpors, Myrica gale' (: jet),
m. 'upphöjning under foten bakom varje tå.' (Boda). — Några motsvarigheter i Ovansiljansmål äro Älvdalen knibrakk 'knäbyxa' (: kni• 'knä'),
Orsa snoböllas 'kasta snöboll', Venjan östrå• 'höstrå', Sollerön snjoväjt
'snövit' etc. (I framställningen betecknas lång vokal med efterföljande punkt över raden; vokal utan sådan punkt läses k o r t.)
Den här illustrerade, för det övre dalmålet karakteristiska förledsförkortningen är emellertid ingen egenhet, som inom vårt land är ensamt
hemmahörande i dalmålet. Den förekommer också inom en del norrländska dialekter av särpräglad läggning. I enstaka fall, t.ex. i ordet blåbär, förekommer förledsförkortning även söder om dalmålet, i Västmanland och Värmland.
I så gott som hela Rättviksmålet — i särskilda fall målet i Bingsjö
undantaget — förekommer en fördelning av "förmjukade" och "oförmjukade" g och k, som ganska väl stämmer överens med den för Ovansiljansmålet karakteristiska. Konsonanterna förmjukas framför långt r
(uppkommet ur den fornspråkliga diftongen ,ei) och framför kort i och y.
De förbli däremot oförmjukde framför kort e, ä samt långt ä., i. och y..
Några exempel härpå äro med i första hand fall av f ör m ju knin g:
'sked' (fornisländska skei8) som i Rättvik och Mora uttalas lika
stje.d (med konsonanterna s, t och j var för sig hörbara), i Bingsjö däremot sjed (vari sj betecknar ett sje-ljud, ganska likt riksspråkets)
'skölja' (fornsvenska skylia) Rättvik stiöljå, Mora stjyli, däremot
Bingsjö sjöljå
'skinn' Rättvik och Ovansiljan stjinn, men Bingsjö sjinn, 'skillnad'
Rättvik stjilnå, Ovansiljan stjilnad o.d., Bingsjö sjillnå (se karta 2).
Of ör m juk a d är efter regeln konsonanten i följande ord:
med hårt g i t.ex. ge•tå (Bom), gä'tå (Gärdebyn) 'valla', motsvarande
Ovansiljan ge•ta, gäla, getta etc. (samtliga alltså med hårt g), gäv
Boda och Ovansiljan 'eftersökt', gkl f. Västbygge fjärding, motsvarande ger8 o.d. i Ovansiljan, 'strumpstickning', geddå (Tina) 'gädda'
i Ovansiljan gedda etc. Så även i ordet gi•mån Rättvik 'bakugnsöppning' lika med Ovansiljans gajman Älvdalen, gejman Ore (långt i.
diftongeras här). — I Bjursås, Leksand och söderut uttalas de med j
i stället för g: jä•tå, jäv och jädda etc. samt jimman (Djura)
med hårt k i t.ex. kännå Rättvik (äv. Bingsjö) 'känna', käÅl (:
betecknar tonlöst h-aktigt /-ljud) 'kittel', skägg (äv. Bingsjö) 'skägg',
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Karta 2. Viktigare dalska språkgränser inom övergångsområdet Rättvik—Boda.
~.• • •mb • •• • «em.

•

• ••

vvVvvio.

Sydostgräns för bevarad verbändelse -om i 1. pers. plur.
-i i 2. pers. plur.
„ olika behandling av ändelsen -a i långstaviga och kortstaviga ord (jämför kartorna 3 a—b).
„ den dalska förmjukningen sk > st) i stället för > sj,
t.ex, stjinn gentemot sjinn etc.
Västgräns för kvarstående h i början av ord.
Gräns mellan imperf.-ändelsen -å i nordväst och -å i sydost av verben
'baka, kasta'.

ki•på 'flämta, flåsa' och skida 'skida', imperf. skei.t 'sköt' m.fl., motsvarande Ovansiljan kenna, ketil, skegg, kajpa, käjpa etc., skäjd, skot
etc. men däremot Nedansiljan och nedre Västerdalarna från Bjursås
till Äppelbo tjänn, tjittil, sjägg (med sje-ljud utvecklat ur s plus för-
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mjukat k), tji•på Malung, övre Västerdalarna, sji•cla eller sji• f.o.m.
Leksand samt sjö.t f.o.m. Bingsjö.
Andra överensstämmelser mellan Rättviksmål och nordligt dalmål,
vilka dock visa en mera sporadisk förekomst i nutida Rättvik och här te
sig som kvardröjande ålderdomligheter (arkaismer), har man funnit bland
annat i de förhållandena
att o och inte ö, som eljest vanligare är, står för forndalskt ou,
fornisl. au, i orden dov 'döv', o•le 'hök', gro'n 'ljung, Calluna', skotö
'vägstycke', sno•cl 'snöd' eller det egendomliga verbet flo•tå i uttrycket
ä fiol& får (Boda) 'det packas (kram) snö framför slädens framslå'
(jämför norska flauta), vilket brukas ända nere i Al: ä flo.t fö.r 'dets.',
och några till, motsvarande Ovansiljans (utom Orsa) dov, o•le, gro.n,
skota och sno, sno•cl etc.
att ä och inte ö någon gång här och var kan stå för forndalskt oy,
fornisl. ey, i exempelvis orden frä•clå (sä) 'ömkyla (sig)', mii•r6 'myra',
skii•tå 'sköta, skarva', rii•jå f. 'tjäderhöna' (sannolikt ingående i det
gamla bynamnet Re•råsn—, Räffiråsn, nuv. 'Röjeråsen' i Västbygge fjärding) m.fl., motsvarande Ovansiljans frdcl(a) (si), mii•ra, skä•ta, rä.a
att enstaka exempel av i. för forndalskt långt r förekomma i Rättvik i ord som gnil 'gnet', ia 'rimfrost' (: 'hela'), detsamma även i
Leksand, men söder därom gnet
att imperfektum 'drack', 'spratt' och liknande ord uttalas med å
för a: dråkk, sprått, likaså substantivet båk kö 'backe'
att (ur en diftong) vå utbildats i uddljudet av sådana ord som vårrö
'orre' och våss (eller vass) 'oss' såsom i Mora wårrä, wåss m.fl. Orsa
wörrä, wö'ss, vilket också påträffas ända nere i Leksand vöss (våss).
att åtminstone i Boda ändelsen -an övergått till -å (i södra Rättvik
däremot vanligen -a) i sådana (kortstaviga) adverb som 'hädan', 'nedan',
'ovan' eller (långstaviga) 'undan' etc., så att man säger hä dä jädå för
'giv dig i väg, eg. häv dig hädan!', nödå 'nedan', ovå (äv. ova) 'ovan',
un(n)då (äv. un(n)da) 'undan' etc., i Ovansiljansbygden t.ex. jädå,
niäå, uvå, unndå (: Älvdalen, Våmhus och Bonäs).
Bland överensstämmelser mellan Rättviksmål och Ovansiljansmål i fråga
om ordböjningen må här särskilt framhållas
dels att enstaviga adjektiv på vokal, 'blå', 'ny' o.d. bibehålla
nominativ-r: blår, ni.r, ett r som dock gärna kvarstår inte bara i pluralis, blåro' 'blåa', ni•rö 'nya' utan t.o.m. i neutrum bibehålles framför
t, särskilt i trakterna Gärdsjö, Gärdebyn och Tina, blå•rt el. blårt (äv.
blått), ni.rt el. nirt (äv. nitt), en för Rättviksmålet speciell egenhet, som
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så vitt man vet är helt okänd i det övriga dalmålet; f.ö. finns nominativens -r även här och var i Leksand liksom i ålderdomliga mål längre
söderut, t.ex. i Uppland
dels att av adjektiven förekomma ackusativformer, som stå i
verklig ackusativfunktion, t.ex. i ack. sing. maskulinum ån a elån
rökk män je a Alårvugån (Gärdsjö), 'han har hel rock, men jag har
trasig' eller femininum (jämför strax nedan om pron.) du a fått stu•ro
tri.å, män je a ba•rö någo 1i2210 (Söderås) 'du har fått lång tröja, men
jag har bara fått någon (el. en) liten'
d e 1 s att alltjämt adjektivens gamla dativ neutrum på -o (el. -å)
återspeglas i bruket av sådana adverbformer som liko (el. likå) 'likadant', lånngo (el. lånngå) i Västbygge fjärding, men lånnga (el. lånngå)
i Gärdebyn
d e 1 s att i böjningen av pronomina den på -o slutande ändelsen i
nominativ sing. fem., vilken återgår på fornsvenskt -un (bl.a. i gutniskan), väl bevarats i hela Rättvik liksom i Ovansiljan: döso (fsv.
pissun), som i nom, mask. heter dösn 'den här', inngo, mask. inngön
'ingen', nå go, mask. nånn 'någon', värjo, mask. vär 'varje' etc. Jämför
härmed Älvdalen-Våmhus isu (isin, isn), innggu (inndjin), nogu (nogär,
nogin etc.), werru (we.r); formen nominativ sing. fem. på -o anträffas,
förutom i Ovansiljan och Rättvik, även i ålderdomliga delar av Västerdalarna från Nås och Järna upp till Transtrand, men i det övriga
till dalmålet hörande sydliga området, från Bjursås och Leksand till
Floda, saknas alldeles denna form
d e 1 s slutligen att i en stor del av Rättvik (Bingsjö och i vissa fall
södra Rättvik undantagna) verbens gamla personböjning ganska väl
behållits (se karta 2), så att man skiljer på singularis je (du, ån,
Q.) kastör 'jag (du, han hon) kastar' och pluralis vi kastom (dock
i södra Rättv. vi kasstå) 'vi kasta', i kasti 'ni kasta' (eg. I kasten),
däm kastå 'de kasta'. Således kan man i det ålderdomliga Rättviksmålet få höra en sådan fråga som åli-å. båki i da.g (Boda, östbjörka,
Stumsnäs, Gärdsjö, Bom n och Blecket) eller ali-å baki i da.g (Gärdebyn,
Tina) eller åli-å-båkå i da•g- (Vikarbyn) 'hållen I på och baken (el.'baka'
inf.) i dag?', vilken i Bingsjö motsvaras av häll ni å. bock& i dag med
sing. ba•kör ersättande 2. pers. plur. baki.
Samtliga (äldre) former — utom den sistnämnda — i det nordliga och
västliga Rättviksmålet överensstämma med Ovansiljansmålets an kasstär,
wir kassturn, dier (el. däm) kassta 'han kastar, vi kasta, de kasta'. I 2.
pers. plur. företer Ovansiljan (med undantag av Orsa och Ore, varom
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strax nedan) helt andra former, som ändas antingen på -ir eller på -iä
och -id. Dessa anses vara av hög ålder, och deras närmaste motsvarigheter
anses vanligen återfinnas i västnordiskt språk i Norge eller på Island i
gammal tid. Sålunda säger man t.ex. i Älvdalen såväl ir kasstir som i8
kasstiä och i Mora och på Sollerön vanligen ir kasstir 'I kasten'.
Härifrån skilja sig formerna i Orsa och Ore, som nära överensstämma
med dem vi redan ovan nämnt i Rättvik. I Orsa säges både ni kassti och
ni kasste, i Ore vanligen endast ni kasste 'I kasten'. Ändelserna -i och -e
anses återgå på fornspråkligt -in, vars slutljudande n bortfallit i den nutida dialekten. Beviset härför vill man se i det förhållandet, att 2. pers.
pronomen 'I' i Orsa och Ore uttalas ungefär som i riksspråket ni (eller
ne), en form, som bör ha uppkommit genom att verbändelsens -n i omvänd ordföljd anknutits till ett äldre pronomen 'I', dvs. 'kasten I?' har
övergått till 'kaste ni?'.
Formerna på -i (-e) i 2. pers. plur. tillhöra äldre östnordiskt eller svenskt
språk. Deras förekomst i Rättvik (samt i Orsa och Ore) liksom förekomsten av den ovan behandlade ändelsen -o (av äldre fsv. -un) hos pronomen
i nom. sing. fem. visar att Rättviksmålet väsentligen står på gammal
svensk språkgrund.
Emellertid störs denna överensstämmelse av att en del på vokal slutande verb i 2. pers. plur. presens och imperativ nybildat dels en ändelse
-ni, dels en ändelse -ri. Ändelsen -ni uppträder i verben 'gå' och 'se', gåni
'gån I?' eller 'gån!' och sini 'sen I?' eller 'sen!'. Endast former med -nhar jag under sommaren 1957 hört i Boda, Nedre Gärdsjö, Bom, Blecket,
Ostbjörka, Västbjörka, Stumsnäs, Gärdebyn och Tina. Formen gåni förklaras ha uppkommit ur gåin eller fornspråkligt gån, vartill lagts den i
målet vanliga ändelsen -i i 2. pers. plur.
Ändelsen -ri visar sig omväxlande med -ni framförallt hos (hjälp)verben
'vara', 'skola' och 'hava'; äni uppträder vid sidan av äni '(I) ären' som
skuri (Bom, Nedre Gärdsjö) vid sidan av skuni (Stumsnäs) '(I) skolen'
och åni (östbjörka) ani (övre Gärdsjö) vid sidan av åni (Stumsnäs) ani
(Blecket) '(I) haven'. Formerna med r förklaras antingen vara bildade
genom inverkan från de i språket dominanta presensformerna av verbet
'vara', vilkas r är gammalt arv. Eller också anses de såsom i fåri '(I) fån'
och gno•ri '(I) gnon (el. (ni) gno)', vara uppkomna ur en äldre dalsk form
med ändelsen -ir, fkir resp. gno•ir, som är den i Ovansiljan vanliga i 2.
pers. plur., såsom strax ovan framhållits. Ur fkir, gncrir skola senare ha
utvecklats formerna flyr och gnor, till vilka lagts den vanliga ändelsen -i
(jfr ovan om glein > gån > gåni). Om så är fallet, ha former med -r och
-ir tidigare funnits också i Rättviksmålet men efter hand undanträngts av
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former med -n(i). — Påfallande är dock, att den närmast Mora belägna
byn Stumsnäs, där verbens gamla personböjning i pluralis är väl bevarad,
endast har former med -n i orden gåni '(I) gån' eller 'gån I?', sini '(I) sen',
åni '(I) haven', skuni '(I) skolen' och till och med våni '(I) varen' eller
'varen I?'.
Sannolikt under inverkan av dessa former ha även i 1. pers. plur. uppkommit sådana växelformer som vi skurom, skunom 'vi skola', vi anom
vevi 'vi ha vävt' i Boda, vi gånom 'vi gå' i Västbjörka samt vi skunom
fårå 'vi skola fara' i Stumsnäs.
Det är emellertid inte alldeles otänkbart, att r-formerna kunnat tränga
in i pluralis från singularis (: far, gnor, spår etc.), särskilt inom mellersta
och södra Rättvik, där som strax ovan sagts den gamla pluralböjningen
håller på att gå helt förlorad. Härför talar bl.a. det förhållandet, som
redan 1922 påpekades av rättviksbon A. L:son Sers, att former som
gno•ri med r i st.f. n endast uppträda omväxlande med gno•ni i 2. pers.
plur. presens i Gärdsjömålet. I imperativ däremot är blott den
senare formen med n bruklig och "former som t.ex. gno•ri osv. saknas!".
(I tillägg till akad. uppsats om "Gärdsjömålets formlära", ingående i
Landsmålsarkivets samlingar, acc.nr 748, s. 87.)
Att singularformer verkligen spela en betydande roll för uppkomsten
av nya former i pluralis i Rättvik framgår av formerna i förfluten tid
(imperfektum) av bl.a. verben 'få' och 'gå'. Man säger således ör mittji
var ä du frk? 'hur mycket var det du fick?' eller je grk (med hårt g)
'jag gick' i s in gul ar i s, likaså i första person plur alis vi frk,
vi gek 'vi fingo, resp. gingo'. Till stammen frk eller gele lägges den vanliga ändelsen -i i andra person pluralis: 1 frki 'I fingen' eller grki 'gingen
I?' och ändelsen -å i tredje person pluralis: däm ge•kå 'de gingo' (Gärdsjö,
Bom). — Däremot förekommer i imperfektum konjunktiv singularis och pluralis t.ex. om du (vi, i) finne) (el. fenngö) 'om du (vi) finge
(I fingen)' (Boda, Gärdsjö, Gärdebyn, Tina). — Jämför även singularis
je bar (el bol.) 'jag bar' och därtill pluralis vi ba•rom (el. bo•rom) 'vi
buro' (Boda). Se f.ö. ovan (s. 14) Nkr, blårt, blåro, 'blå, blått, blåa'.
Som redan i det föregående framhållits, präglas Rättviksmålet kanske
allra mest av den från fornspråket ärvda, iöronenfallande kortheten i
uttalet. Denna korthet häftar i första hand vid en stor grupp av ord, som
innehålla ursprungligt kort stavelse, t.ex. 'fluga, kaka' eller
'baka, bära, tala, stake, krage' och dylika, som uttalas !lugn, kåku samt
båkå, bärå, tålå, ståki i norr och väster omväxlande med båkå, baka, bakå
(i Finnbacka baka) m.fl.; bärå (bära); tålå, talå, talå och ståki, stakå,
krågi, kragå i öster och söder. (Se nedan och karta 2.) Men som en för
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Rättviksmålet speciell egendomlighet kan här också nämnas, att samma
korthet även starkt framträder i uttalet av åtskilliga två- eller flerstaviga
ord med ursprungligt lång stavelse. Sålunda förkortas i
dialekten dels lång stamvokal i ord som voni '(1) voren', gåni 'gån I?',
sinör (el. senor) adj. kompar. 'senare', månådn 'månaden', liko adv. 'på
lika sätt' m.fl. (jämför Ovansiljans vo-rir, gådr, se•när, mknadn, lajku
'lika', av äldre dalska li•ku), dels lång konsonant i t.ex. ligi 'liggen 1?',
brin(n)å 'brinna', lopå 'loppa', eller t.o.m. hel konsonantgrupp stjänglå v.
'gå med långa steg', bolskånt 'bordskant', vintör 'vinter' (med påfallande
kort n före t), kastå v., västa adv. 'väster om', Västbörtjå 'Västbjörka' etc.
Starkt förkortat, stundom ohörbart eller rent av ersatt av ett slags "stöt"ljud (här tecknat med ') blir gärna långt t i stora delar av Rättvik. Sålunda uttalas socknens namn vanligen Rät(t)vik eller Rä'-vik. I Nedre
Gärdsjö höres ofta uttalet skvä'n 'skvätten', va'nå 'vattna'. Jämför även
v6'-litö 'veta litet' o.dyl.
Det är emellertid en för såväl dalmålet som de norrländska dialekterna
gemensam egenhet, att ljuden i de ursprungligt kortstaviga orden icke
behandlats lika som i de långstaviga. I de förra har ändelsen -a antingen
bevarats som a, bl.a. i Bingsjö (Finnbacka by), eller också genom s.k.
v ok albalan s, övergått till ett å-liknande ljud, en övergång som i
nutida mål konsekvent framträder norrut i Boda och västerut i Västbygge
fjärding samt i byarna Backa och Ostbjörka inom den s.k. "Gränden"
(närmast öster om Västbygge fj.), där det heter bärå 'bära' (se karta 2).
Som en följd av ändelsens övergång från -a till -å har stamvokalen i
sådana ord som 'baka, mala, tala', dvs. ett a, på grund av en strävan till
ljudharmoni eller s.k. tilljämning närmat sig ändelsens å-ljud, vilket
förklarar uppkomsten av formerna båkå, måg, tåtå etc. inom stora delar
av det forna Rättvik. Någon annan vokal än a i den kortstaviga stammen
synes ej påverkas av ändelsen -å; därför bärå 'bära', jivå 'giva' o.dyl.
— Förändringen av ändelsen hos de kortstaviga orden har sannolikt framtvingats av det spänningsförhållande mellan olika a-ljud som uppstått,
när i de långstaviga orden ändelsen -a undergått försvagning och till sin
kvalitet med tiden reducerats till öppet eller främre a, här återgivet å i
t.ex. drikkå, kas(s)tå (jämför karta 2).
Den med förhållandet i Ovansiljansmålet överensstämmande vokalbalansen a : å och dess följdföreteelser ha medfört ganska genomgripande
skiftningar inom Rättviksmålet. De markanta motsättningarna ha även i
mellersta och södra Rättvik skärpts på grund av att här, uppenbarligen i
senare tid, inträffat ändelseombildningar hos de kortstaviga orden, sannolikt i analogi med de långstaviga, dvs, tidigare tålå, båkå har under in-
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flytande från kas(s)tå, målå etc. övergått till tålå, båkå, former som i hög
grad erinra om uttalet av motsvarande ord i bl.a. gammalt Nederkalixmål,
Pitemål eller Burträskmål. (Jämför ovan anförda växlingsformer och se
kartorna 2 och 3 a—b.) Knappast något förhållande har i så hög grad
bidragit till att fjärma Rättviksmålet från de mera allmänförståeliga
målen söderut i Leksand och Ål eller österut i Dalabergslagen, vilka helt
sakna här berörda ljudförändringar.
Situationen i Rättvik har helt naturligt vållat en rätt avsevärd splittring bymålen emellan, icke olik den i Ovansiljansbyarna kända, vilken
dock grundar sig på skiftningar inom ett ojämförligt mycket större antal
ord- och ljudgrupper. Mest framträdande ter sig splittringen inom det
centrala Rättvik från Gärdsjöbyarna i norr till Gärdebyn och Tina i
söder. — Bingsjö längst i öster beröres däremot ej alls av övergången
a > å, även om likväl i Finnbacka by iakttagits en ändelseskillnad a : å
mellan kortstavigt baka och långstavigt målå 'måla'. Här ha vi emellertid
en mycket intressant motsättning i vår egen tids dialekt, som efter vad
redan Levander påpekat i Dalmålet 1, s. 6 synnerligen väl överensstämmer med vokalbalanstillståndet i språket i de s.k. Kopparbergsprivilegierna, utfärdade av konung Magnus Eriksson på Husby kungsgård år 1347.
För att ge ett begrepp om olika skiftningar inom Rättviksmålet må
här till sist något diskuteras fördelningen av former med eller utan
vokalbalans och tilljämning eller med rest av denna företeelse inom några
byar i det gamla Rättvik samt i Boda. De olika formernas geografiska
utbredning och grannskapsförhållande ses på karta 3 a och b, där formerna representeras av olika tecken, som lätt tolkas med hjälp av legenden (figurtolken) strax bredvid kartbilden.
Härav finner man, att olika former och deras ljudutvecklingsresultat
av verbtypen 'baka, tala' i infinitiv, presens, imperfektum och supinum
förete en ganska enhetlig bild inom Rättviksmålets norr a och västr a
områden. Sålunda ha Boda och byarna i Västbygge fjärding samt i "G rände n" (t.ex. östbjörka, Backa, Vikarbyn, Västbjörka och Stumsnäs)
inf.
båkå
tålå

pres.
båkör
tål&

imperf.
båkö
tålo

sup.
= inf.

Påfallande är, att stamvokalen å uppträder här förutom i pres. och
imperf. singularis framför ö även i pluralis framför o och i, t.ex. vi tålom
'vi tala', i tåli 'I talen', sannolikt i analogi med infinitiven (och supinum).
Mot detta förhållande uppvisar emellertid södra Boda i anslutning till
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Karta 3 a. Utvecklingen av kort a före a i infinitiv av typen baka, tala, skaka i 'vissa
bymål i Rättvik-Boda. Den i infinitiv utvecklade stamvokalen kvarstår hos denna verbtyp dels i pres. sing. före ö (allm.), dels i imperf. sing. före ö i nordvästra och före 2(a)
i södra och östra Rättviksmålet. Den kvarstår även före o i 1. pers. plur. och före i
i 2. pers. plur. i de delar av Rättviksområdet, där dessa ändelser förekomma. Jämför kartorna 2 och 3 b.

sydligare bygder (jfr nedan) stamvokalen a i infinitiv av de särskilda
(starka) verben dra gå 'draga', farå 'fara,' varå 'vara' och avå 'hava', vartill i pluralis vi anom 'vi hava', i ani 'I haven' med antingen ursprungligt
a eller sådant infört från singularis je a. 'jag har' etc. Norra Boda (Åsarna)
har däremot liksom norra och västra Rättvik tilljämningsvokal även i
dessa verb såväl i inf. drågå, fårå, åvå, vårå 'vara' som i plur. våri 'varen
I?', åni 'haven I?' Östbjörka, åni 'haven I?' Stumsnäs (se karta 3 b).
I byarna inom Gärdsjö och Sörbygge fjärdingar äro, som ovan framhållits, skiftningarna betydande. Bom n ansluter sig nära till södra Boda,
under det att Blecket och Gärdsjöbyarna dragas till språket i Sörbygge
fjärding. Sålunda har B or n
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Karta 3 b. Utvecklingen av kort a före a i infinitiv av typen draga, hava, mala, taga
och fara. Stamvokalen i infinitiv kvarstår även före o i 1. pers. pres. plur. och före i
i 2. pers. pres. plur., där dessa ändelser förekomma. Jämför kartorna 2 och 3 a.

inf.

båkå
tålå

pres.
båkör
tålör

imperf.
båkö
dile;

sup.
= inf.

men makt 'maka', farå eller fårå 'fara', vårå 'vara', avå 'hava', vartill
exempelvis vi avå 'vi hava' och i avi 'I haven', våri vete 'yaren ute.
Blecket visar avvikelser dels i inf. och sup., vars å-ändelse ersatts
av å från de långstaviga (typen kastå), dels i imperf., som efter samma
mönster bytt ändelsen ö mot å. Den gamla stamvokalen å kvarstår dock
ännu i bymålets normalformer.
inf.

pres.

båkå
tålå

båkör
tår&

imperf.
= inf.

sup.
= inf.
33
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I likhet härmed uppträder även å-ändelsen i t.ex. farå 'fara', som f.ö.
har pres. sing. je fa.r 'jag far', plur. vi far 'vi fara', i fani 'I faren' etc.
Förhållandena i Nedre Gärdsjö synas i stora drag rätt väl
överensstämma med dem i Blecket beträffande ordtypen 'baka, tala'. Den
långa stamvokalen å börjar emellertid "ersättas" av a även i en del andra
verb än de särskilda dra gå (eller dra.), tagå (eller tag, Jarå, varå, avå etc.
Sålunda växlar skakå (och skåkå, jämför nedan i Sörbygge fj.) med skåkå
'skäkta lin', och vid sidan av skavå 'skava bark' och malå stå bråkå
'braka', gåpå 'gapa' etc. I pluralis förekommer dels tåli 'talen I?', båki
'baken I?', dels vari '(I) varen', fani '(I) faren' och ani '(I) haven'.
Trots att den tidigare hörda ändelsen -å numera synes ha gått förlorad
hos verben i mellersta Rättvik, kvarstår den dock i andra kategorier här,
t.ex. i substantivsammansättningar av typen sölåkro•le (av forndalskt sila-)
'selkrok', mösåbånnd (av äldre musa-) 'rand av mossa mellan väggstockar'
och åråtäpi/ (av äldre bara-) 'hartass' eller i orden pepår 'peppar', kopår
'koppar', sömår 'sommar', opmå pelåräm 'uppmed pelaren' etc.; jämför
Ovansiljan pipär, kupär men pilår, sumår. — I denna del av Rättvik
finnas även sådana oregelbundna former som å ena sidan pluralis då går
'dagar', rävår 'rävar', fölår 'fålar', låvår 'lavar', och å den andra pluralis
smödår 'smeder' etc. I det norra och västra Rättviksmålet förekomma
endast formerna då går, rävår, fölår, låvår etc., hos vilka -år emellertid,
här liksom i Venjan, kan ha fått å från ackusativen dågår (!), jämför
Ovansiljan dågå, låvå ack. (men nom. dagir, da•ir etc., (avir osv.).
Om äldre vokalbalans a : å i det mellersta Rättviksområdet vittnar
även stamvokalen å, som från böjda kasus har införts i nominativen klås/
(best. sing. dat. klåsåm) 'gårdsklase', ståki (best. sing. dat. ståkåm) 'stake'.
— Egendomligt ter sig bland dessa former t.ex. slådi 'släde' (Gärdsjö), som
synes återgå på äldre sladi, ack. slada i dialekten (: Gärdebyn slådi, Bingsjö slåda
sladå, Leksand slåda!). Sannolikt har dock inom denna del av
Rättviksmålet ombildning i analogi med spådi 'spade' o.dyl. skett av stamvokalen i tidigare slödi, motsvarande Ovansiljansmålets Ali8i, fornsvenskt
s/iPi 'släde'. Den sydöstliga formens öppna å-ljud i slådå etc. kan ha utvecklats ur en form slädå (< fsv. skePa), som förekommer i det norra
målområdet, nom. slädi,,,slådi (Boda). (Det vacklande uttalet å.-.-a och å
i Rättvik har f.ö. diskuterats av Geijer, se Levander Dalm. 1, s. 282 ff.)
I det sydliga Rättviksmålet i Sör b y g ge fjärding slutligen behandlas icke våra här framförda typord 'baka' och 'tala' alldeles lika.
Här har det senare ordet stamvokalen å, men i det förra motsvaras äldre
kort a antingen av a eller av främre å på följande sätt i Gär debyn
och Tina
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inf.
eller båkå
bakå
tål

pres.
båkör
bakör
tåld r

imperf.
båkö
bakö
tåld

sup.
= inf.
Y/
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På samma sätt som 'baka' behandlas numera de flesta kortstaviga verben i södra Rättvik, t.ex. skåpå 'skapa', svårå 'svara' (i Ned. Gärdsjö
svårå) etc. (se karta 3 a).
Tecken på tidigare, mera allmänt förekommande tilljämning i södra
Rättvik saknas emellertid icke. Ett sådant är i Gärdebymålet 2. pers. plur.
av 'fara' i uttrycket fåri tä Bo•då 'faren I till Boda?'. (Jämför 1. pers.
plur. däremot vi fon- 'vi fara' i överensstämmelse med singularis je far
'jag far'.) Andra tecken äro bland kortstaviga substantiv i Tina t.ex.
låki, låvi, mågi 'lake, lave, mage', vilka i Gärdebyn vanligen motsvaras
av formerna mågi, ståki, spådi 'mage, stake, spade'. Här uttalas även ordet
'släde' slådi med å i stället för med å i stammen, som ovan framhållits i
mellersta Rättvik. Till skillnad från detta område har södra Rättvik också
i stam och ändelse å i pluralis dågår (Tina) 'dagar', låvår (Gärdebyn,
dock även låvår Tina) 'lavar'. Men den plurala formen för 'näsa' uttalas
här omväxlande nåsär och nåsör (Gärdebyn), medan å uppträder i ändelsen av orden kopår (el. kopor) 'koppar, cuprum' och sömår 'sommar'.
Alla dessa exempel tjäna att illustrera de starka växlingar och oregelbundenheter, som här utmärka språket nära gränsen till Leksand.
Som redan ovan framhållits, intar Bingsjömålet en särställning
med hänsyn till behandlingen av här diskuterade vokalbalans- och tilljämningsformer (se kartorna 2 och 3 a—b). Det saknar alldeles pålitliga
tecken på övergången a > å i kortstaviga ord, möjligen beroende på att
folket tidigare uppenbart haft bättre vägförbindelser söderut över Dådran
ned till Enviken och Svärdsjö än västerut till det egentliga Rättvik. Först
i vår tid ha fäbodstigarna från Gärdsjöbygden via Bom ersatts av den
väg, som nu snabbt leder österut upp till Bingsjö kapell och till Finnbacka
by (se karta 1). — Vissa tecken på relativt livlig förbindelse mellan Bingsjöfolk och dess sydöstliga grannar finner man bland annat däri, att s.k.
kryckeståt vid förstgångslysningen sannolikt införts "efter förebild från
Enviken och andra nedre Dalsocknar" samt att Bingsjöbruden, som under
ett par veckor gick för att samla bröllopsgåvor, icke blott besökte Finnbacka och Dalstuga utan även L ambor n, som är närmaste grannby
inom Envik ens socken (enl. Forsslund). — I Finnbacka motsvaras
Rättviks tålå, tålå etc. av tala 'tala', och Rättviks kopår etc. uttalas där
kopar, nästan med bakre a-ljud. De långstaviga orden ha däremot i ändel-
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sen främre å, t.ex. kastå 'kasta'. Till skillnad härifrån och i nära överensstämmelse med sydliga och östliga mål (särskilt hälsingemål) ha de
kortstaviga orden i bymålen omkring Bingsjö kapell antagit samma öppna
ändelse som de långstaviga, dvs, främre å. Således heter det här bakå,
gapå, talå, rakå, fårå v. 'baka, gapa, tala, raka, fara', stakå m. 'stake' och
hö•rå,
slo•kå, skår(r)vå v. 'höra, slipa, sloka,skarva', klokkå, hessjå,
f. 'klocka, hässja'.
De här sammanställda intrycken av de kortstaviga ordens olika behandling av a i stam och ändelse inom olika delar av Rättvik—Boda visa oss
bättre än någon annan språkföreteelse Rättviksmålets speciella art av övergångsmål mellan 0 v ansiljans "egentliga dalmål" i nordväst med infinitiver som båkå, tåtå (dock pres. sing. bäkär, tälär men ny. Rättv.
båkör, dile») och Nedansilj ans språk i sydost, som redan i Leksand
—Djura—Ål—Bjursås visar tillnärmelser till Dalabergslagsmålen, med infinitiverna båka Leks., bakå Djura, Bjursås, baka Ål etc. (pres. sing. kika
Leks., bakä Djura, Al, baker Bjursås osv.). De båda dialektgruppernas helt
olika ljudutvecklingar tränga från var sitt håll ungefär lika långt in i
Rättviksområdet, där de brytas mot varandra inom bymålen i centrum
utmed vägen norrut till södra Boda (se kartorna 3 a—b). Här inträffa,
som man kan vänta och som ovan i detalj framhållits, olika slags blandformer, vilka närmast böra förklaras ur det ena eller det andra språkområdets särskilda behandling av stam- och ändelsevokalen (a) i de kortstaviga orden.
Vid den begynnande ombildningen av ändelserna i olika former av de
jämförelsevis fåtaliga kor t st aviga orden har man särskilt inom
brytningsområdet anledning att också räkna med inflytande från ändelserna hos de flertaliga långstaviga orden. Att den öppna infinitivändelsen -å hos de senare inom södra och mellersta Rättvik stått mönster
för samma öppna ändelse hos de förra får anses sannolikt. (Om liknande
ändelseombildning hos subst. i s. Rättv., varigenom de kortstaviga orden
"upptagit de långstavigas ändelser" (-år) talar Levander i Dalm. 1, s. 257,
not 75.)
Måhända har också den i hela Rättviksmålet inträffade ändelseombildningen i presens och imperf. sing. -ör resp. -ö eller -å hos de kortstaviga
verben av typen 'baka' påverkats av ändelseutvecklingen hos de långstaviga av typen 'kasta'. Påfallande är ändelselikheten i båkör (ej båkår!)
'bakar': kastör 'kastar' och båld') (-å) 'bakade': kast6 (-å) 'kastade'. En
lika påfallande ändelselikhet kan man iaktta hos samma verb och böjningsformer inom hela Ovansiljan i pres. bäker, -är 'bakar': kasster, -är
(-ör) 'kastar' och i imperf. bäked, -äd 'bakade': kassted, -äd (öd) 'kastade'.
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— Enda undantaget härifrån i Ovansiljan förekommer i norra Venjansmålet, som har kortstavigt båkår
pres., båkåt imperf., men långstavigt
kasstär, kasstät. Venjansmålets å-ändelse hos kortst. verb kan bero såväl
på analogisk utjämning som på förbindelse med målen främst i övre
Västerdalarna, med å i bakkå, men även i Nedre Västerdalarna t.o.m.
Nås, med ö från tidigare å i bale(r).
Bland andra dialektlikheter slutligen mellan Rättvik och Ovansiljansbygden förekomma en del fall i Rättviksmålet, som äga motsvarigheter
bara inom en mindre, närliggande del av Ovansiljans mångskiftande
språkvärld. Särskilt iöronenfallande är Rättviksfolkets i-ljud för y i så
gott som alla ställningar. Normalt säger man exempelvis inom hela området bi. 'by', bitå 'byta', ni.r, nitt (flirt) 'ny, nytt', nitjil 'nyckel', rigg
'rygg', ri•tii 'ryta, råma', skri•ta 'skryta, snarka', spi. 'spy', ivir (fsv. yvir)
'över' etc. Dock förekommer att y i viss konsonantomgivning öppnas till
ö i sådana ord som skrömAla v. 'skrymsla, spöka', krömpling i Boda och
Rättvik, med Bingsjö krimpling 'krympling' eller stjöljå (Bingsjö sjöljå
(fsv. skylia, no. skylla, da. skylle) 'skölja'. I fråga om ljudutvecklingen y
till i råder överensstämmelse mellan Rättvik och närmaste grannområden
i Ovansiljan, dvs. hela östra Mora och Orsa, med den enda inskränkningen, att i de senare gammalt långt y utvecklats till en diftong, öj,
åj i östra Mora och aj i Orsa. I dessa trakter får man således höra såväl
skröjta och skråjta som skrajta för 'skryta', något som naturligtvis gör
språket där åtskilligt mycket mera främmande och obegripligt än Rättviksmålet.
I samband härmed kan nämnas att den i Ovansiljansmål på olika sätt
från socken till socken växlande dif t on ger ingen inte bara av gammalt långt y., utan även av långa i. och w är helt okänd för det nutida
Rättviksmålet. Det går härvidlag en skarpt tecknad språkgräns mellan
Rättvik—Boda och Mora—Orsa—Ore. Vissa tecken kunna dock tyda
på att Rättvik i äldre tid ägt med Ovansil jan överensstämmande tendenser till diftongering, men att dessa redan i sina första ansatser brutits. —
Det enstaka våss, vöss 'oss' har redan ovan anförts (s. 14).
Trots de betydande likheter, som hittills konstaterats råda mellan målen
i Rättvik och i Ovansiljan med avseende på vissa äldre ljudhistoriska
fenomen, så är det dock i våra dagars folkmål mera som skiljer än som
enar de bägge områdenas språk. Åtskilliga andra framträdande dialektolikheter mellan Rättvik och Ovansiljan finnas än den nyss berörda diftongeringen. Och olikheter förekomma i själva verket i så stort antal,
att det här bara gäller att framhålla de allra viktigaste. De återspegla
tydligt å ena sidan den djupgående skillnaden mellan övergångsmålet i
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Rättvik—Boda och det främlingsbetonade Ovansiljansmålet i nordväst.
Ä andra sidan framhäva de ofta ett påtagligt samband mellan Rättvik—
Boda och grannarna i söder och öster, dvs. Nedansiljan, Dalabergslagen
och, i somliga fall, Hälsingland.
Rättviksmålet har sålunda främre å-ljud framför 1, som kvarstår i
gammal förbindelse med annan konsonant (d, g, k, 1, m, t, v etc.) i ord
som kåll 'kall', å//å 'hålla', sålldå 'sålde' (fsv. kalder, halda, Jalde), tålg
'talg, fett', 194k, kå/k, å//, ållt 'all, allt', (19)å/m, så//t, åk 'halv' m.fl. I
Ovansiljan har a-ljudet i denna /-förbindelse övergått till å (i Orsa och
Ore vildareutbildats till ö-ljud), och före somliga konsonanter har dessutom 1 bortfallit, vilket ytterligare bidrar till att öka avstånd och främlingskap mellan de båda grannmålen. De nämnda orden uttalas i Ovansiljan t.ex. kålld, ållda, sålde, deg, båk, (men kalk: yngre lånord), å//,
å//t, åm, så//t, kv; Orsa och Ore visar avvikelse i orden kölld, öllda, öll,
öllt och sönt.
Egendomligt för Rättviksmålet är vidare, att ett ö-ljud (ö) är den normala motsvarigheten till äldre kort i, vilket däremot är bevarat i Ovansiljansmål, men i riksspråket representeras av ett e eller ä i t.ex. 'leva'
Rättv. låvå (-å), Ovansilj. /ivå 'släpa' Rättv. shipå (-å), Ovansilj. slipå,
'sele' Rättv.
Ovansilj. siti, 'vedbod' Rättv. vådåbird, Ovansilj.
widåbia, 'eder' Rättv. ådån mask., ådo fem., ådåt neutr. men Ovansiljan
idär (idår; ack. idån) m., idu f., idåt n., motsvarande forndalska iäar (ack.
iäkan) m., iätin f., iäart n., osv. Jämför även Rättv. nå•cl adv. 'ned', bål
'bett', lå•cl m. 'led', 'vå.t 'vett', sp6.1 'spel', srnå.d 'smed' och verd 'ved,' av
vilka flera äga motsvarande uttal i en del bymål i Leksand liksom även
längre söderut i Djura och Mockfjärd. Och uttalet våd eller vådd för 'ved'
är känt inte bara i Bergslagen utan ända ned i Uppland. — I Ovansiljan
(Älvdalen, Våmhus) uttalas orden ni, bit, la, wi.t, spid, sma (best. dat.
smiäim), wi.,3 (dat. wiäi). — Undantag från regeln i Rättvik förekomma
dock. I hela området uttalas exempelvis 'beck' be.k och bekk, och i Bingsjö känner man endast uttalet spy/ n. 'spel' och vett n. etc. Och det kan
nämnas, att byn 'Blecket' i Rättvik uttalas Bletjå — man säger far på
Bletjå (ack.) 'fara till (eg. på) Blecket' eller bo• på Bletji (dat.) 'bo i (på)
Blecket'. — Men folket i byn kallas Blåkåfölle eller mera skämtsamt, åsyftande byns duktiga smeder och deras kraftiga häl- och tåjärn på skorna,
Blåkåsrni•clå.
Rättviksmålet träder dock i allmänhet det uppsvenska riksspråket närmare med hänsyn till nutida behandling av forntida ljud eller ljudgrupper.
Det intar i så måtto en yngre, mera avancerad ståndpunkt i ljudutvecklingen än Ovansiljansmålet, som i många fall troget redovisar fornspråk-
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liga ljudförhållanden. Man kan här bl.a. framhålla, att övergången av
den gamla förbindelsen iu till y, som inträffat såväl i riksspråket som i
alla folkmål upp t.o.m. Rättvik, är helt okänd i Ovansiljan. Orden 'bryta,
krypa, flyga' uttalas på så sätt i Rättviksmål bri•tå, kri•på, fli•gil (att y
uttalas i har strax ovan sagts), jämför Leksand bryta, krypa, flyga. Men
i Mora och Sollerön får man däremot i allmänhet höra brjo•ta, krjo•pa,
fljo•ga, i östra delen av Mora och i Orsa—Ore förekomma varianterna
bro•ta, kro•pa, fina med j-bortfall och i Älvdalen briu•öta etc., vari diftongen ju utvecklats till en triftong iu.ö.
Liksom uppsvenskt riksspråk har även Rättviksmålet som regel med
ytterst få undantag (se ovan s. 14) genomfört en förenkling av de gamla
diftongerna öy och au (ou) till ett och samma ljud, nämligen ö. Orden
'drömma, röka' samt 'hök, röd, bröt', vilka i den gamla västnordiskan på
Island och i Norge motsvaras av dreyma, reykja, haukr, rau5r, braut, uttalas i Rättvik drö•mii, rö•tjä,
rö.d, brö.t (eller yngre bre.t). Ovansiljansmålets kärnområde däremot har vid diftongförenklingen erhållit två
väl åtskilda ljud, nämligen ä ur oy och o ur au (ou). Här möter man
således de för dessa trakter egendomliga formerna drä•ma, rii•tja samt ok,
ro.d, bro.t. — Beträffande de tre sistnämnda orden går emellertid Orsa
samman med Rättvik: ök, rö.d,
En annan viktig överensstämmelse mellan Rättviksmål och sydliga områdens språk är, att i början av ord den första konsonanten i förbindelsen
Ij, dj icke längre såsom i Ovansiljan uttalas före j. Mot Rättviksmålets
ju.d, jirs 'ljud, ljus' samt ju.p, jur 'djup, djur' stå Ovansiljansmålets liu
(jod, liuös, Ijo.s etc. samt ditröp, djo.p, dityör, djo.r osv., vilka ha ett
tydligt hörbart 1 (/) resp. d före det följande (i-)1judet.
På samma sätt uttalas i Ovansiljan s och j (i) var för sig hörbart i orden
sju., sju. 'sjö', siu.öv, sjo.v 'själv', sjunnde 'sjunde', under det att i Rättviksmålet de båda uddljudskonsonanterna uppgått i ett enda ljud, som på
somliga håll är lika med normalsvenskt sje-ljud, här tecknat sj, eller på
andra håll har fått tydlig tje-ljudsfärg: sjö. 'sjö', sjunndä 'sjunde' etc.
En skarp språkgräns mot Ovansiljan markerar också den i Rättvik
och områdena söder och öster därom inträffade övergången av äldre dh
till tjockt 1 i orden 'bord, gård', vilka här uttalas bol, gå(. I Ovansiljan,
med undantag av Ore, har den gamla förbindelsen väl bevarats: Mora
bord, gard (Älvdalen och Våmhus birör, ga•r8).
På samma sätt har i Ovansiljansmål, även Ore, den gamla konsonantförbindelsen Id och ng med ett uttal 1 + d och ng 4- g bibehållits, under
det att Rättviksmålet anslutit sig till sydligare trakters uttalsvanor med
vanligen blott 11 och nng i orden 'hålla, källa' och 'gång, stång': Rättvik
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(h
källå och gånng, stånng gentemot Orsa, Ore hällda, källda resp.
gönngg, stönngg eller Mora, Älvdalen ollda, kellda, Mora gånngg, stånngg
(Älvdalen gaunngg, staunnge.
En detalj i Rättviksmålets ljudlära, men likväl en iöronenfallande och
karakteristisk egendomlighet för målet till skillnad från sockenmålen i
såväl nordliga som sydliga grannbygder är den starka slutningen av kort
u till o (som i rspr. 'ok', 'bo'), vilket inträffat framför pp i ord som
(h)opp(å) opp 'hoppa upp', doppå, kopp, stoppå, topp etc. Visserligen
bruka granndialekterna runt om i övre Dalarna och i Dala-Bergslagen
ett tämligen slutet, rent av "europeiskt" u-ljud i detta och flera andra fall
(omväxlande med ö-ljud särskilt i övre Västerdalsbygder). Men skillnaden
mellan deras u (i (b)uppa 'hoppa', krupp 'kropp', kupp 'kopp', stuppa
'stoppa', duppa 'doppa' etc.) och det o, man får höra genast i första Rättviksby från vilket håll man än kommer in, är så pass påfallande, att detta
o gott kan brukas som kriterium på en Rättviksbo, då han talar sitt mål
med gammal klang.
En annan detalj i sockenmålets ljudsituation, som innebär en tvär avvikelse från en i nordliga bygder tämligen allmän regel, uppträder i behandlingen av konsonantförbindelsen rn. I de genuina målen i hela Ovansiljan samt i de översta sockenmålen i Västerdalarna, Malung—Transtrand, har ur rn utvecklats ett nn i ord som 'kvarn', 'korn', 'björn', 'gärna',
'järn' etc., uttalade kwänn, kvänn, kuönn, kwånn, bjönn, bjenn, djenna,
djänna, jenn, jänn (Västerdal. dock yngre jå.n). Mot dessa assimilationsformer ställer sig Rättviksmålet, vars rn-förbindelse mycket ofta och särskilt i de här nämnda orden drabbats av n-förlust. Inom hela målområdet
uttalas således orden 'kvarn, korn, björn, järn' kvii.r, kor, bj&r, jä.r. I
fråga om 'gärna' förekommer jä.rå endast i Bingsjö; centrala Rättvik och
Boda har jä.rnå. — Utvecklingen rn > r i Rättvik torde, att döma av
ännu rådande växlingar som tjinnå v. 'kärna (smör)' (Bingsjö tjä•rnå),
Boda hon, Rättvik o•rn 'horn', Boda hännå, Rättv. ännå f. (äldre dalska
kärna) 'huvudsvål eller huvudhår', Boda, Rättvik ba•nå, ba•rnå och bånö
(Bingsjö barn) 'barn' etc., vara en i detta dalmål relativt ung företeelse,
som numera även trängt in i stora delar av Nedansiljan och nedre Västerdalarna. Dess uppkomst- och spridningscentrum anses emellertid vara
beläget utanför dalmålsområdet, närmare bestämt i det härifrån föga
avlägsna grannlandskapet Hälsingland, med vilket dalfolk från de övre
socknarna sannolikt i långa tider uppehållit förbindelser såväl under
arbetsvandringar som under den i senare tid bedrivna forkörningen mellan
Falun och övre Dalarna samt Hälsingland, vilken passerade genom Rättvik. Att Rättviksfolk i hög grad deltog i dessa rörelser, därav får man
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ett livligt intryck genom Abraham A:son Hiilphers uppgifter i hans
Dagbok (1757, s. 115):
" Hantverkare finnas här af flera slag hwilka, så inom som utom Soknen, söka sin näring." — — — "Penningeinkomster förtjenas om Winteren, dels genom foror med Malm ifrån Tuna och Åhls Grufwor till
Woxna (i Hälsingland, se karta 1), Dahlfors och Furudals Bruk, dels ock
igenom körningar wid Fahlu Grufwa, och annorstädes i Bergslagen. Emot
daglön eller särskilt betingande, företaga Sokneboerna åtskilligt arbete i
Landsorteme vissa tider på året, då de utgå flere i sällskap med en Hufwudman, som sluter Accord om trösk, timring, rothuggande, murning m.m.
En del kunna ock försälja något Korn, Humbla, Näfwer och SnickareArbete."
En omständighet som väsentligt bör ha bidragit till att förmedla långods ur hälsingemål till kommande generationer i de närmaste dalasocknarna, såväl Ore som Rättvik, är, att det framförallt var kvinnor från
dessa bygder, som drogo till Hälsingland på tröskningsarbete under en
stor del av hösten och vintern. Det härigenom starka inflytandet från
hälsingemål, som i Rättvik medfört övergången rn > r, kan också tänkas
ha vållat den för det nutida målet i Boda-Rättvik kännetecknande övergången y > i, som uppträder i t.ex. Delsbo. I denna bygd förekommer
även delabialisering av ö > e, som rönt spridning framförallt till Orsamålet. Till Rättvik synes dock en sådan utveckling icke ha nått. Den ovan
(s. 20) anförda växlingsformen bryt vid sidan av bg.% imperf. av 'bryta',
torde ha en annan förklaring. Formen bryt kan ha bildats efter mönster
av de starka verbens första klass: bita inf., byt imperf., eftersom infinitiven 'bryta' i Rättvik uttalas bri.tä.
En del för Rättviksmålet karakteristiska och på samma gång mot granndialekterna gränsbildande egenheter framträda också i någon mån i dialektens ordböjning. Denna företer emellertid icke samma konservativa läggning som i målen i norra Ovansiljan, vilka i många stycken bevarat en
rent fornspråklig gestalt. — Vissa likheter mellan målområdena i fråga
om adjektiv-, pronomen- och verbböjningen ha redan framhållits ovan
(s. 6 ff.). — Här skall därför icke gås in på alltför många detaljer, men
de mest framträdande eller påfallande egenheterna inom substantiv- och
verbböjningen må ytterligare anges med några enstaka huvudexempel.
Vad övrigt är, torde mestadels framgå av de här strax nedan återgivna
och kommenterade läsestyckena.
Som ett speciellt tecken på ursprunglighet och väl bevarad språktradition hos en dialekt betraktar man bland annat en någorlunda bibehållen
dativböjning. 1 Rättviksmålet lever dativen, fastän med tynande liv, allt-
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jämt kvar hos substantiven. Hos pronomina däremot torde den, med
något enda undantag inom den ålderdomligare Västbygge fjärding, vara
fullständigt utslocknad. Hos substantiven framträder den i bestämd form
både i singularis (utom Bingsjö) och i pluralis.
Allmänt heter det sålunda i maskulinum singularis dativ
ti binam '(ut)i byn', jämför Ovansiljan i bym eller i byrnm 'dets'. På
samma sätt oppå Börern (Gärdsjö) 'uppe i (byn) Bom' (eljest i nominativ
och ackusativ Bö•rn), eller drågå på tjölkiim (Bom) 'draga på kälken', vi
ä ti skojem (Blecket) 'vi äro (ut)i skogen' (jämför ackusativ vi far ti
sko' jön 'vi fara till skogen') och ti Ikt kröppem (Boda) 'i hela kroppen'. I
pluralis da t. heter det t.ex. båtå skogom (Gärdsjö) 'borta i eg. å) skogarna' (till best. plur. nom. sko•gar, obest. sko•går) säg-a• kårom (Gärdsjö),
'säg åt karlarna!" eller in när finnom (Stumsnäs) 'inne hos finnarna'.
I femininum sin g. d a t. säges mä skjön 'med sågen' (jämför
nom. så.jä 'sågen') och i plu r. d a t. förekommer exempelvis mä
ku•nom vård (Mårtanberg) 'med korna våra' eller i obest. mä vå•r6
ku•nör (el. kunör) 'med våra kor', motsvarande Ovansiljans min tjrnum
wårum (best. dat.) eller min wårum tjrnum (obest. dat.) 'dets.'.
I neutrum sin g. d a t. säges mä en juli (Gärdebyn) 'med (det)
ena hjulet', punnd bö•li (Gärdsjö) '(upp) under bordet' (nom, och ack.
jA•16, 196.(6), å ä-da illå•ji (Boda) 'av det där slaget' (jämför t.ex. Älvd.
åv dyö-8a 2le 'dets.') samt i p 1 u r. d a t. pi krknom (el. knä•nom 'i
knät (eg. 'uppe i knäna')', motsvarande Ovansiljan i kni.m.
Ett av de få exempel på dativböjning hos pronomen har som
ovan framhållits hemortsrätt i Västbygge fjärding i uttrycket ä skull int
äfft-å. inngå 'det skulle inte löna sig något (eg. det skulle inte häfta å
inget)'.
En speciell egendomlighet, som från Rättviksmålet når ända långt ned
i Nedansiljansmålet, är att neutrala substantiv antagit en med
starka feminina substantiv överensstämmande ändelse i obestämd och bestämd form pluralis på -ör resp. -är.
Mot femininum
best. plur. klekvär 'klövarna'
obest. plur. klö•vör 'klöv ar'
klo•vär
klo•vör „
bro•iir 'broarna'
bro•ör 'broar'
bro•gär
bro•gör 'broar'
„
bro•när
bro•rzör
granär 'granarna'
gran& 'granar'
,,
kunär 'korna'
kunör 'kor'
,,
ku•nör „
ku•när
etc.
33

55

55

35

5>

55

5>

57

55
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svarar neutrum
obest. plur. götvör 'golv'
äggör 'ägg'
(h)ölör 'hål'
bri•nör 'bryne'
knii•nör 'knä'

best. plur. Okär 'golven'
äggär 'äggen'
(12)6lär 'hålen'
bri•när 'brynen'
knä•när 'knäna' etc.

Man kan sålunda få höra så pass egenartade uttryck som iinomös siskonör (Gärdebyn), 'hans syskon', ä åror sän (Nedre Gärdsjö) 'det är (flera)
år sedan' eller o får sköt& i riddjäm (Västbjörka) 'hon får ryggskott (eg.
hon får skott i ryggen)' osv. — Motsvarighet till denna egendomlighet i
Rättviksmålet saknas så gott som fullständigt i Ovansiljansmålet. Enda
undantag utgör Ore, dit fenomenet i en del fall börjat få spridning (: bröjnär obest. plur., brö jner best. plur. 'brynen, -na'), något som har sin enklaste förklaring i socknens utsatta geografiska läge (jämför karta 1). Men
mot Mora- och Orsabygder går i detta hänseende gränsen skarp.
Utöver vad som i det föregående rätt detaljerat sagts om v er bens
personböjning (s. 15 ff och 19 ff) kan tilläggas, att bortfall av den gamla
ändelsen -om i första person plur. börjat inträffa även inom det konservativa området i Västbygge fjärding och i Boda, något som synes ske i
vissa ordställningar. Sålunda säger man vanligen då pronomen står före
verbet: vi stälptom (Boda) 'vi stjälpte', vi Alippom (Västbjörka) 'vi slippa'.
Men bortfall av ändelsen inträffar, då pronomenet placeras efter verbet:
nu gå vi (Boda) 'nu gå vi' (jämför vi gånom 'vi gå'), nu 'Vipp vi (Västbj.)
'nu slippa vi', likaså då verbet följes av särskild partikel: vi 2,log-å• i går
(Västbj.) 'vi slutade slåttern i går (eg. vi slogo av det sista gräset i går)'.
Att bortfallet haft denna begynnelse även inom de delar av Rättvik,
där nu pluraländelsen i alla ställningar försvunnit, det kan man hålla för
troligt därav, att ännu på 20-talet sådana motsatser hörts i Gärdsjö som
vi illå.tom nu 'vi sluta nu', men nu illtsrt vi 'nu sluta vi'. Här har numera
i normala fall första person pluralis antagit samma ändelse som tredje
person pluralis i god överensstämmelse med vårdat riksspråk i presens:
vi bju•då 'vi bjuda'. — Så även i imperf. t.o.m. hos de starka verben:
vi fo.rå 'vi foro', vi sjånngå 'vi sjöngo'.
Slutligen må här påpekas det egendomliga förhållandet, att bland de
starka verben imperfektum av fjärde och femte avljudsklasserna, dvs.
typerna 'bära, bar, burit' resp. 'giva, gav, givit', ombildats efter den sjätte
klassen, typen 'fara, for, farit'. Å andra sidan visa femte och sjätte klassernas supinum, alltså formerna 'givit' och 'farit', på en del håll tydlig
påverkan från den fjärde klassen, 'burit'. Detta ter sig i Rättviksmålet
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på följande vis hos de här nämnda verben inom bygderna Östbjö ka,
Gärdsjö, Bom och Bingsjö:
bärå, bärå — bor — buri beni
guvi
jivå, jivå — go.v — jivi
fin
i
Jarå, farå — for — feri

Juri

Man kan därför på olika håll inom Rättvik få höra sådana uttryck
som jå go•v-n än Alånnt (Östbjörka) 'jag gav honom en slant', jå los
läkksa (Östbjörka, Gärdsjö) 'jag läste läxan', jå for å skor mä må liam
(Östbj.) 'jag råkade skära mig (eg. jag for och skar mig) med lien'; däm
bor får stu•rå stenår (Blecket) 'de buro (eg. bar) alltför stora stenar', je
ha buri (eller ben) opp ä (Bingsjö) 'jag har burit upp det', ån a guvi börrt
ä (Bingsjö) 'han har givit bort det'.
Beträffande supinum märker man att den äldre formen feri 'farit', så
som den uttalas i både Gärdsjö och Bingsjö dels påverkat buri > beni
'burit', dels på somliga håll, t.ex. i Östbjörka, själv ombildats till fini
'farit'. Huruvida detta skett i analogi med 1. avljudsklassens supinum
(sli.tå, slet) sliti 'slitit' eller genom tilljämning e > i, kan vara svårt att
avgöra. Sådan ombildning har också inträffat hos ytterligare några supinformer i Västbygge fjärding, varvid en motsättning uppstått mellan t.ex.
veri i Gärdsjö: vini i Östbjörka och Stumsnäs 'varit', på samma sätt dreji
Gä.: driji ö., St. 'dragit', teji Gä.: tiji Ö., St. 'tagit', lesi (el. lesst) Gä.:
//si Ö., St. 'läst', jeti Gä.: jiti Ö. 'ätit' etc. Jämför att Boda och Bingsjö
liksom Gärdsjö har supinum veri 'varit', /äsi (el. /ässt) 'läst', täji 'tagit' osv.
De förändringar i fråga om ljud- och böjningsförhållanden i Rättviksmålet, som här behandlats, visa oss i hur hög grad dialekten är utsatt för
inre och yttre ständigt omskapande krafter. Språket har förvandlats och
förts mer eller mindre långt bort ur det ursprungliga dalmålets gemenskap.
Men ännu har det icke, som fall efter fall visat, gått längre i sin förvandling, än att linjerna tillbaka till ursprunget klart kunna skönjas och följas.
Ännu bär Rättviksmålets inre struktur en god dalsk prägel, och allt vad
detta mål i sin ljud- och böjningsläras skiftningsrikedom ännu visar oss,
det har såväl för dalsk som för allmänt nordisk språkforskning det allra
största intresse.
Men till förändringarna i ljudlära och ordböjning komma även förändringar inom ordförrådet, och dessa ske nu mycket snabbt med stöd
av hela vår tekniska tids enorma resurser trängande sig kulturförvandlande ända ut i den yttersta, mest avlägsna bebyggelsen. Mycket snart
är den generation Rättviksfolk för alltid borta, som gått på båfförsvä.g
såsom lekunur eller ö•Pealår 'vallhjon' och kanske i bufförsläntjom bundit
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fast någon med rött ullgarn prydd tibåstoppö till extra skydd åt kunum.
De som sedan i bwdorn hade händerna fulla med järå (järå) i såväl stes
(stess) 'kokhus' som fjws 'fähus' med att mrållei2 och sedan tjinnå smår
'kärna smör', göra usst och koka rnisusmår och mycket annat, innan solen
gick ned. Deras gamla arbetsform och försörjningsmetod trängs nu raskt
ut ur den moderna livsbilden, deras redskap vrakas och byggnader rivas,
och med dem falla massor av gamla ord med forntida upphov bort ur
dagens Rättviksmål. Samtidigt övar riksspråket ett allt starkare tryck
såväl genom tidningar och radio som — icke minst — genom den moderna
handeln. Så ha t.ex. vissa av våra vanligaste bärsorter redan rätt allmänt
bytt namn i bymålen. Man säger nu hallonör, jo•rtronör och linngonör
för 'hallon, hjortron och lingon', ord som mest erinra gammalt folk om
butik och annonser. Men jag minns hur en äldre kvinna i Gärdsjö gladde
sig, när hon i stället fick tala om fållberör, jo•lberör och limberör, som
motsvara Ovansiljans fållbe.r, brördber (eller mii•rber) och li•mmber eller
linndjber. De gamla orden skänkte henne en syn ut mot ungdomens sollysta vandringar över doftande svedjor, gungande myrar och rödglänsande hedar.
Våra dagars Rättviksmål ömsar nu raskt klädnad och blir snart ganska
likt alla andra. Men den gamla tidens omväxlande, färgrika språkdräkt
kommer likväl att finnas kvar till påseende och prövning. — Flitiga
forskare ha särskilt under senaste årtionden i ordsamlingar, arbetsbeskrivningar, texter och grammatiska studier m.m. upptecknat de gamles språk.
Och detta material förvaras nu på Landsmåls- och Folkminnesarkivet i
Uppsala. Där har det registrerats tillsammans med en stor mängd liknande
uppteckningar från övriga socknar i övre Dalarna. På grundval av allt
detta material håller sedan år 1940 en stor ordbok på att utskrivas i
tryckmanuskript, den s.k. Dalmålsordboken, som i färdigt skick kommer
att omfatta hela sex bokband — så rik har den gamla ordskatten en gång
varit.
Men man har inte nöjt sig med att enbart uppteckna ord och deras
betydelser eller mängder av olika uttryck och fraser. Under senaste år ha
även inspelningar av det genuinaste målet på olika orter, så också i Rättvik, företagits med hjälp av en inspelningsapparatur av yppersta kvalitet.
Från band och fonogramskivor kan man för framtiden i arkiven få höra
målet så som det förr talades ute i de olika byarna.
Innan vi övergår till att läsa Rättviksmålet i några här till sist framlagda textprov, må i korthet nämnas, dels att några äldre textprov eller
ordlistor, jämförbara med dem som under 1600-och 1700-talen efterlämnats från t.ex. Älvdalen, Mora och Orsa, icke anträffats från Rättvik.
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Däremot förekomma i den Ihreska handskriftsamlingen i Uppsala Universitetsbibliotek bland anteckningar, som tillkommit efter året 1766,
några grammatiska notiser rörande substantiv- och pronomenböjningen
m.m. i vissa dalska dialekter, och i dem ingå några få notiser, rörande
målet i Rättvik. För övrigt behandlas där (på fem foliosidor) även målen
i Leksand, Ore, Orsa, Mora och Lima.
Beträffande folklig skrift i Rättvik torde här liksom i Älvdalen, Mora
och Orsa bruket att rista runor på trä icke ha varit främmande. Prov av
sådan inskrift ha dock ej till vår tid bevarats här så som skett i stor mängd
i Älvdalen, där vanligt folk ännu i början av vårt århundrade kunde läsa
runorna. Men Hiilphers bär vittnesbörd om att runor ha funnits i Rättvik ett eller annat decennium innan han på 1750-talet reste igenom socknen (a.a., s. 114): "En Sädes-Lada, som för 19 år sedan der (i Altsarbyn)
blifwit afhyflad, skall förut want fullristad på syllarna med Runor....".
Berömd är f.ö. den ännu otolkade, dunkla runinskrift, även berörande
Rättvik, som C. G. Kröningssvärd talar om i sitt Diplomatarium dalekarlicum (supplement, s. 49). Den anträffades på en gammal stamtorr
fura, då "Lands-Domaren i Dalarne, häradshöfdingen Albrecht Hansson,
den 23 Sept. 1615 höll en häradssyn i en tvist emellan Rättviks socknemän, å ena, samt Mora och Orsa socknemän, å andra sidan, angående
rätter råskillnad emellan desse socknars skogsmark ... vid det så kallade
Draggå-röset." Man ansåg, att skrivtecknen "mera liknade Runor än den
tidens skrift-bokstäfver", varför häradshövdingen, som fann dem besynnerliga, avtecknade dem i sin "medhafvande Dombok". Kröningssvärds
litografiska bild av runorna (i Dipl.) har på nytt publicerats av professor
Adolf Noreen i en uppsats om Dalska runinskrifter (i Fornvännen 1906,
s. 91). Om inskriftens 19 svårtydbara runor, som "i flera års tid satt mig
myror i hufvudet", säger Noreen, att han någorlunda pålitligt endast
förmått tolka ordet tulf 'tolv' och orddelen ork, möjligen hörande till
'futhork', runalfabetets namn.
Av TEXTPROVEN på Rättviksmål här nedan representerar det första
stycket språket i sydligaste delen av Sörbygge fjärding. Det har upptecknats på 1870-talet av den något över 20-årige studenten, sedermera lektorn K. Karlsson Siljestrand, född och uppvuxen i Utby, Rättvik. Det
ingår i Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar, som finnas i
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, där detta stycke bär numret 90: 41: 7. Det har tidigare publicerats i tidskriften Svenska Landsmål
III: 2, s. 128 f. Originalets ljudskrift har överförts till den grövre fonetiska
beteckning, som hittills använts i denna uppsats.
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Det andra stycket utgör en del av en år 1919 utförd uppteckning av
framlidne professorn Herman Geijer efter Margaretas Jon Andersson i
Gärdebyn, där född år 1864. Stycket har i sin helhet publicerats år 1936
i Skandinaviska folkmål i språkprov, utgivna av J. A. Lundell, s. T 107.
Dess fina fonetiska text har på vanligt sätt överförts till grövre beteckning.
Det tredje stycket slutligen är ett prov på målet längst i norr, Bodamålet. Det har upptecknats år 1935 av framlidne häradsdomaren Fräs
Erik Andersson från Kärvsåsen och har samma år inspelats på grammofonskiva under medverkan av Radiotjänst, varvid upptecknaren själv
läst sin text. Såväl inspelningsmaterialet som text förvaras i Landsmålsoch Folkminnesarkivet.

1. Om löv jerskor.
Sörbyggemål (Utby), uppt. av K. Karlsson Siljestrand (se strax ovan).
"En kår frå östörgrav va båti e' änjö å röjös, å nå ä vart kvälln å ån
gått in-i e lådus å lakt sä, så fek-ön ör4 två kvinfölkör5 stråkås sä imilla
uta lådu.7 Dis enå å däm kom in i lådu, å då fek-ön si, att ä va lövjäskårs, som ån add tä järå" må, får däm låt ålti si sä son." Trast o a
kommi in, add o tjänning å kårämls, fast o int såg-ön, nå-fl a jömå sä
nöd" i öna14, å då sad o: "Ä löftör kristin männistjå jän.15 — "Ta å vrid
skålln å-n då, vet-jä", sa dida som va utatä. "Ja, tror du-nt jä villå",
svårills di fåstå, "vi ä" föl jussom betö må-n bå du å jä; ån a lisils fadörvår inna-n lad sä." Å så gek" däm, å kårn fek va tä fröss"; män tråkka
mä a-nt kårn vorti uvulös, om ån a glömt å kvällsbönä sina."
Översättning. En karl från Cistergrav var borta på (i) ett änge och
röjde, och när det blev kväll(en) och han gått in i en lada och lagt sig,
så fick han höra två kvinnfolk språka sinsemellan (sig emellan) utanför
(utan) ladan. Den ena av dem kom in i ladan, och då fick han se, att det
var lövjerskor, som han hade att göra med, för de läto alltid se sig så
där. Strax hon hade kommit in hade hon känning av karlen, fast hon
inte såg honom, eftersom (när) han hade gömt sig ned i höet, och då sade
hon: 'Det luktar kristen människa här.' — 'Tag och vrid skallen av
honom då, vet jag', sade den, som var utanför (utantill). 'Ja, tror du inte
jag ville', svarade den första, 'vi äro väl liksom (justsom) utan makt
(beta) med honom både du och jag. Han har läst Fadervår, innan han
lade sig.' Och så gingo de, och karlen fick vara i (till) fred(s). Men sanna
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mina ord (trocka mig) hade inte karlen blivit huvudlös, om han hade
glömt (av) sin kvällsbön (kvällsbönen sin).

Anmärkningar. — Lövjerska var ursprungligen en kvinna, som tillredde
läkemedel (fsv. /öf), senare allmän benämning på trollkvinna.
1 Obest. art. neutrum e., urspr. ett, jfr Ovansiljan jett ändjä. Jfr följ.
stycke not 16.
2 Imperf. sing. ändas i denna del av Rättvik på -ö (se karta 2), 3. pers.
plur. ändas på -å, se not 6.
3 Obest. ack. sing. --- best. ack. sing. av kortstavigt svagt femininum, jfr
lådu följ. rad.
4
Uddljudande h saknas i denna del av Rättv. (se karta 2), jfr stycket 3.
5 Neutrum plur. ändas på -ör (jfr s. 31).
6 Imperf. 3. pers. plur. -å, se not 2.
7
Se not 3.
8 Best. art. nom, sing. femininum di av äldre pr; om, e > i se s. 14.
9 Obest. nom. plur. av långstavigt svag femininum ändas på -år, men
best. på -or, jfr följ. st. not 3.
10 Om ändelsen -å, ej -å, hos kortstaviga verb i denna del av Rättv., se
s. 22 f.
Demonstrativt adverb av äldre swa na, betydande eg. 'just så, på
just så sätt', jfr not 15.
12 Best. sing. dativ av starkt (långstav.) maskulinum; jfr att svagt långstav. ändas på -am (svagt kortstav. i nordv. Rättv. däremot på -åm).
— Best. plur. dativ ändas på -om, se följ. st. not 10.
13 Om kort i > 6 i Rättv., se s. 26.
14 Sydlig form av best. sing. dativ på -(n)a, (förekommande i Nedansiljan) norrut vanligen -(n)i, i Västbygge fj. -(n)o hos neutrala subst.
slutande på vokal. — Jfr best. sing. nom. knä., dat. knä•na (knä•ni,
knkno): gölvö, dat. gåivi. Ändelsen -i < äldre inu.
15 Demonstrativt adverb av äldre hiär
na, jfr not 11.
16
Se not SO
17 Denna del av Rättv. saknar plur. på -om i l. pers., se s. 31 och karta 2.
18 Om tilljämning /äsi (< /äsit) > /isi, se s. 32.
19 Pluraländelsen -å i 3. pers. utelämnad i omvänd ordföljd.
20 Se not 13.
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2. Spöket på landsvägen.
Gärdebymål, uppt. av Herman Geijer (se strax ovan).
"Jä va. te Gasås frå Viljen — jä tror, ä va en lögdaskväll — å jä
stjuss6 en pro•vrittör, som add 21ådi' sjölv, så jä skull ridå teba•kår. Ä
vart så sent, så ä va ikrinng klåkka-tålv på nattn, å va fullt tunngöljust,
å ä va som da•jön.
Å så såt-jä å lu•r6 å' sav på istridjem2, å rässom ä. va., no jä komm båti
E•jor3 sta•ne4 istn å ri•t64-sä rätt opp5, så jä å116-å. ramle7-å.. Män jä
valn67-tä å-(å)nn napp-ti• malle. Män jä fek int istn å fläkk, å nö jä
tittö7 mä-omm, så få jä sin guly138, som va ula uvvu, å ån komm på
/nätt åkrems rätt a väjjems. Ä så vall klädd i bar stjo•rtån2, å o• räkt
jämt nöd a knä•nomn, å benern dem vo• som påillin, så-rä bläntjö å•-dem.
Å n6-n komm dita väjjem12, så var-ä i &g snödrivvjå, som va jämt rögålstö•rom13. Ä då klonö-n nödivir" änn6r15, å så gek-ön snett frammatä
istn på a•rsida om väjjön bota im staket, som ån gek ändättör. Så länngån sönd6s17, så fek-jä int istn å fläkk, män sä..n gek istn uta nå vi•döris
bråk. ..."
Översättning. Jag var till Garsås från Vikarbyn (Viken) — jag tror,
det var en lördagskväll — och jag skjutsade en provryttare, som hade
släde själv, så jag skulle rida tillbaka. Det blev så sent, så det var omkring
klockan tolv på natten, och (det) var fullt månljust, och det var (så ljust)
som (på) dagen.
Och så satt jag och lurade och sov på hästryggen, och rätt som det var,
när jag kom bort(a) (el. fram) i (byn) Oja, stannade hästen och reste
(ritade) sig rätt upp, så (att) jag höll på (att) ramla av. Men jag vaknade
till och hann nappa tag uti manen. Men jag fick inte hästen ur (av) fläcken, och när jag såg (tittade) mig om, så får jag se en gubbe, som var
utan huvud, och han kom på släta åkern rakt mot (rätt åt) vägen. Och
så var han klädd i bara skjortan, och den räckte jämnt (precis) ned till
(åt) knäna. Och benen de voro (så vita) som porslin, så (att) det blänkte
av dem. Och när han kom fram till (ditåt) vägen, så var det en hög snödriva, som var jäms med (jämnt) gärdsgårdsstörarna (rodgårds-). Och då
klev han ned över den (henne), och så gick han snett framför (framman
till) hästen till (på) andra sidan av vägen bort åt ett staket, som han gick
längs efter (ändefter). Så länge han syntes, så fick jag inte hästen ur (av)
fläck(en). Men sedan gick hästen utan något vidare bråk.
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Anmärkningar. — Språket i detta stycke skiljer sig föga från språket i
det föreg.; båda höra till Sörbygge fj. Dock må några påpekanden och
hänvisningar även här göras.
1 Angående det egendomliga å för äldre å < fdal. x (el. för å < fdal. i),
se s. 22.
2 Sydlig växlingsform -em i best. sing. dat. till allmännare -äm i Rättv.,
jfr not 4, 8 o. 12.
3 Best. plur. ack. femininum -or, obest. -år, jfr föreg. st. not 9.
4 Sydlig växlingsform -e i imperf. sing. till allmännare -ö i Rättvik (se
lu•rå strax förut och ri•tå strax efteråt), jfr not 2 o. 7. — Dock kunna en
del e för ö i detta stycke ha sin grund i Geijers personliga uppfattning.
5 Slutet o-ljud, se s. 28.
6 Imperf. 'höll' av å//å 'hålla'.
7 Se not 4, jfr strax efteråt va•knå 'vaknade', tittå 'tittade'.
8 Se not 2.
9 Best. sing. dat. -ån < äldre -unni. — Best. sing. ack. = nom. stjo•rta,
jfr obest. sing. nom. o. ack. stjo•rtå.
lo Best. plur. dat. ändas allmänt på -om, jfr föreg. st. not 12.
Växlingsform -er i st. f. vanligare -är i best. plur. nom., ack.
12 Se not 2.
13 Se not 10.
14 övergång y > i (möjl. vokalbalans) i Rättv. -ivir < äldre yvir, jfr
Ovansiljan yvyr, yver. Se dock s. 25.
15 Dativ av pron. 'hon' fdal. hennir. Brukas även i ackusativ och i tryckstark ställning.
16 Växlingsform till e neutr. 'ett', se föreg. st. not 1.
17 Vokalharmoni y (> i) > ö med ändelsen 6.
18 Ändelsen -ör ur tidigare komparativ -är> an; jfr Ovansiljan -är.
3. Om Besta, ett skogsväsen.
Nordligt Bodamål, uppt. av Fräs Erik Andersson (se strax ovan).
"På di ti.dä, nå föltjö addl fäbudär2 e å.rning å vå3 dar må krä.kom4
om sömårar5, så brukö påjkar6 vå3 dit å hälls1 på gällekunur7 eblånnd.
Enn gånng så ft-å:0 je nå stu.rpåjkår6, om je fel föl däm, nå däm skull
sta. å gå bad e bu.dstä118. Män däm stjilld på att je va får unng å li.tin,
så int fek je föl däm nå dänn gånnjöns int. Män senn e varry3 ätterå,
senn ån a jifftå sä å hä.10, så tålön enn å dämda påjkom om får mä, okå
som hänndö däm dända gånnjön. Å nå je a. sto.rja12 frå berättörämös"
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ejin munn, å kå.rn va tjännd" får tä innt jusa, så får 6 föl löv å vå"
sånnt å lell.
Nå däm kom båti bu.där, 6 va föl nätt fämm fjälungsväs" dit frå
he.må17, så hörd" dämm en hunnd skälldö" daruti. Ä nå däm kom ina
le.kunum", så frå.gö däm okön va dan2° uti å jagö nu., så sent å mitt i
sömå räm".
Int e nån dam" å jagör nu int, sa köllor, ö e Lissbobb8n22 häda.
Lissbobbön, okå e hä, frågö påjkar.
6 e Bästa hä, fårstå.ni23 föl, svårö" köllor. 0 e så vanlin jen25 nu,
så vi skunom" föl just vå så aktsamme) får tä int ml na så. Får jär26 vi
hä, så bir-o föl så vånskap/i led så. Om vi bal- vri.clom" at(t) e misugti.tå
frå jälläm, å 6 gni.lör ti rinngar li tö, så er-o på fönstri må e sammå. Ä om
vi steljom26 en ftäskbit så bir-o då o.skap/i Nak å led. Män akt-vi26 våss,
å int retom26 na, så å26 vi-nt just nå men å na.
Hör sir o ut då, frågö påjkar.
Ja, 6 e just hä vi v6tom26 int, svår6 köllor, får vi fånom26 åldre si
na. . . .
3>

Översättning. På den tiden, när folk(et) hade fäbodarna i ordning och
voro där med kreaturen om somrarna, så brukade pojkarna fara dit och
hälsa på vallkullorna (legokonorna) ibland. En gång så frågade jag
några stora pojkar, om jag fick följa med dem, när de skulle åstad och
gå bort i ett fäbodställe. Men de skyllde på att jag var för ung och liten,
så inte fick jag följa dem något den gången inte. Men sedan en gång
efteråt, sedan man (han) hade (har) gift sig och det, så talade en av de
där pojkarna om för mig, vad som hände dem den där gången. Och när
jag har historien från berättarens egen mun, och karlen var känd för att
inte ljuga, så får det väl lov att vara sant (också likväl).
När de kommo bort i fäbodarna, det var väl knappt fem fjärdings väg
dit hemifrån, så hörde de en hund skälla (skällde) där ute (i). Och när
de kommo in till (åt) vallkullorna, så frågade de, vem som var där ute
(i) och jagade nu, s sent och mitt i sommaren.
Inte är någon där och jagar nu inte, sade flickorna, det är "Lillbobben" det där.
"Lillbobben", vad är det, frågade pojkarna.
Det är Besta det, förstån I väl, svarade flickorna. Hon är så vanlig
här nu, så vi skola väl (just) vara så aktsamma för att inte reta henne.
För göra vi det, så blir hon väl så förskräckligt (vanskapliga) led så. Om
vi bara vrida bort (åter) en messmörsgryta från elden och det gnäller
(gnisslar) litet i kittelhängaren (ringarna), så är hon på fönstret med det-
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samma. Och om vi steka en fläskbit, så blir hon då gräsligt (oskapliga)
ond (elak) och led. Men akta vi oss och inte reta henne så hava vi inte
just någon skada (men) av henne.
Hur ser hon ut då, frågade pojkarna.
Ja, det är just det vi inte veta, svarade flickorna, för vi få aldrig
se henne."

Anmärkningar. — Språket, som är karakteristiskt nordligt Bodamål
(i Åsarna), har h i uddljud, fullständig personböjning hos verben, dvs. i
plur. 1. pers. -om, 2. pers. -i, 3. pers. å (-å) samt tilljämning å-å < a-a.
Se f.ö. karta 2.
1 I Bodamål kvarstår h i uddljud, utom hos verbet hava och pers. pron.
han, hon. Se karta 2. Jfr not 10 o. 17.
2 Best. plur. ack. (o. nom.) -är, obest. -er.
3 Kortform i 3. pers. plur. imperf., en form som även förekommer i inf.
av verbet vårå, se strax efteråt och not 15 o. 24; om å-å < a-a- i norra
Boda och i Västbygge fj., se s. 19 f.
4 Best. plur. dativ ändas i Boda på -om, utom hos kortst. svaga fem. -tim,
jfr not 19.
5 Märk änd. -år i ordet 'sommar', se s. 22 och not 21.
6 Best. plur. nom. -ar, obest. -år, se följ. rad.
7 Sammansatt av verbet gäta (med hårt g, se s. 12) och subst. legokona.
8 Förmjukning av äldre g i förbindelsen ngg i best. form. Jfr f.ö. s. 27.
9 Jämför fornsvenska hvarf n. 'omgång'.
10
Märk gammalt h i hä 'det' av äldre dalskt het; gotiska hita.
11
Imperf. på -ö, motsv. Ovansiljan -ä(d). Stamvokalen å analogiskt införd från infinitiven tålå, se f.ö. s. 19 f.
12 Orden i Rättviksmålet drabbas stundom av vokalförlust i den obetonade förstavelsen, s.k. prokope: sto•rja < historia, pi. < uppei., pund

<uppunder, Se•rs < Anse•rs <Anders Ersson, Ke•rs < Jerke•rs < Jerk
Ersson etc.
13 Genitiven såsom vanligt i dalmål byggd på dativen med tillägg av -s;
mellan m och s har en s.k. svarabhaktivokal, i Rättv. å, inskjutits.
Här
förmjukning av uddljudande le; i verbet kännå dock vanligen le
14
oförmjukat, se s. 12 och not 18.
Se
not 3.
15
16 Äldre rdh i fjärdhing utvecklat till tjockt 1, se s. 27.
17 Se not 1.
18 Hårt k före ä, se not 14.
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Best. plur. dat. på -um hos kortst. svaga femininum, långst. däremot
-om, se not 4.
29 Demonstrativt adverb, uppkommet ur äldre par + na 'just där', med
assimilation av rn > n, se s. 28 och not 25.
21 Se not 5.
22
Jämför bobb m., som betyder 'hund'; nu närmast barnspråk.
23
2. pers. plur. -(n)i, se s. 15 f.
24
Se not 3.
25
Demonstrativt adverb ur äldre hiär
na 'just här', se not 20.
26
Pluraländelsen -om bevarad i rak men bortfallen i omvänd ordföljd,
se s. 31; n anses i sku-nom, få-nom ha införts analogisk från sku-ni,
stå-ni etc. i 2. pers. plur., se s. 16 f.
19
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Andreas Florxus bröllopsdikt på Orsamål
från år 1676.
Av STIG BJÖRKLUND
Intresset för dialektens beskaffenhet i våra hittills kända äldre texter
och ordlistor samt grammatikor med övre dalmål från 160o- och 1700talen har under senare år alltmer ökat. Detta intresse torde bli ännu
större, när Dalmålsordboken, som fylligt återger de nutida sockenmålen,
inom kort börjar komma ut med ett första häfte. Det gamla önskemålet
om en språkligt och sakligt kommenterad utgåva av de äldre dalmålsalstren, som i svåra fall även borde bifogas fullständiga texttolkningar,
kommer därmed sannolikt att bli alltmer pockande. Och det i första
hand på grund av att flera av de äldsta texterna, särskilt de versifierade
gratulationerna, utgöra vår allra mest svårtolkade dialektlitteratur.
De poetiska, ofta tafatta och på grund av metrikens tvång tillkrånglade styckena röja väl stundom i ordval och ordföljd en del odalska drag.
Men mestadels synas författarna ha strävat efter och även ganska väl
lyckats att återge dialektens rätta bruk så som de känt till det och att
därjämte med sin ljudskrift framhålla speciellt egendomliga skiftningar
i uttalet. Då ortografien växlar starkt i de olika författarnas alster, och
då ej sällan tryckfel uppträda i dem, böra de svårtolkade ställena läsas
med stor reservation. Någorlunda rätt lästa kunna dock dessa äldsta
texter lämna oss synnerligen värdefulla bidrag till studiet av tidigare
förhållanden i de övredalska sockenmålens ljudskick, ordböjning, ordförråd m.m.
Från dessa synpunkter skall jag här pröva att tolka och i särskilda
fall närmare kommentera vårt tidigaste vittnesbörd om målet i Orsa,
nämligen Andreas Florxus brudskrift från år 1676. Den ingår som
nummer 3 i Bengt Hesselmans utgåva av bröllopsdikter på dialekt från
1600- och '70o-talen i Nord, texter och unders. ro, 1937, s. 12.
Brudskriftens författare är född och uppvuxen i Orsa såsom andre son
till kyrkoherden där Andras Olai Florxus, född i Floda 1603, och hans
hustru, dotter till företrädaren i ämbetet kyrkoherde Gudmundus.

8o

DALMÅLSSTUDIER

Han uppges av Muncktell i Westerås stifts herdaminne 2, S. 304, först
ha varit »stud., sedan gårdsfogde». Då såväl Andreas som hans moder
torde ha ägt ganska god kännedom om sitt sockenmål, bör språket i
dikten med få undantag av påverkan från tidens »högsvenska» kunna
anses representera ett gott Orsamål. Redan vid en tidigare granskning
av några drag i dikten har jag visat att språket med hänsyn till ljudskicket har »uppenbar Orsaprägel» (Älvdalsmålet 1622, S. 34 f.; jfr även
s. 66 f.). Min mening har även stöd av Bror Lin&ns uppfattning i
Dalska namn- o. ordstud. E 3, s. 19, där ett bidrag till översättning av
diktens tredje versrad lämnats. Någon fullständig översättning av brudskriften har dock aldrig tidigare framförts.
I den följande återgivningen av dikten har jag liksom Hesselman troget
följt i600-talstryckets ortografi och interpunktion enligt originalet i
Uppsala universitetsbiliotek (Personalverser i kvarto).
Aad oolloum Vngcharoum.
ALom. ooller. ien. man. ungcharoum. chring. voos. oo. giftvoos.
Mees. deet. ihr. soos. gvvoot. iahr. dricha. heefliga. gaistbuod.
Chulloor. Sioos. hvveen. dagh. Sturliga. brasck. aufter. thooni.
5 Huxer. dug. inglund. iena. aal. dugh. toogoo. ie. oodra.
Soos. giard. Ierch. Woon. chall. nafseed. i. Saru. saina.
Doos. dug. min. Soos. gieer. aal. du. lengi. foo. lifvvoo.
(Sturchalln. Som. oolt. chan. gia. dhem. luchu. oo. Iallam.
Ieen. chrip. i. hverie. hand. dhan. oodra. lig'. auti. chassiini.)
Io Ieep. idig. trast. dug. Sioor. iahr. stand. Braudenes. chumpon.
Ieen. cap i. hvverie. hand, han. bid. dig. dricha. oo. talman.
Thrast. oo. gofvvi. min. Standa. min hvvarsaina. chullu.
Ug. doos. du. harpu. heer. chauft. um. hup. up. oo. gofvvi.
Fari, nu. vveel. tooch. ooller. ien. man. for. Samvvaru. gvvoda.
15
Oof
A. Florwo.
I den följande översättningen av dikten till riksspråk har av praktiska
skäl dialektens ordföljd mestadels bibehållits. Varje påfallande avvikelse
härifrån motiveras nedan i den efterföljande diskussionen. Ord, som ej
säkert har kunnat identifieras, har här satts inom klammer, under det
att varje alternativt identifikationsförslag eller förtydligande tillägg till
ett översättningsord har satts inom parentes.
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Till (eg. Åt) alla ungkarlar.
Skola vi alla (eg. alla en man) skynda oss och gifta oss ungkarlar,
medan det är så gott här ståtligt dricka gästabud?
Flickor(na) ses var dag storligen braska (el. ståta i granna kläder) utefter
fägatan.
Gillar du (el. Tänker du dig) ingalunda en, skall du taga en annan. 5
Så som Erik, vår karl (dvs, äkta man), gjorde, nappade i sin Sara.
Då du med (el. även) så gör, skall du länge få leva.
(Storkarlen (dvs. Vår Herre) som allt kan, give dem lycka på hjällen
(dvs. översängen);
ett barn i varje hand, den andra ligger uti kassen.)
[Löp] idiga (el. ivrigt) strax, du ser här står brudens kumpan (dvs. I°
brudgummen)
(med) en skål i varje hand han beder dig dricka å timmen (dvs, på
stunden, genast)
(och att) strax å golvet med (el. även) stå med varsin flicka.
Tänk på, då du harpan hör, (att) springa om(kring) (och) hoppa uppe å
golvet.
Faren nu väl, tack allesamman (eg. alla en man) för samvaron goda! 15
Av
A. Florxus.
Några få, delvis alldeles tydliga tryckfel i dialektstyckets original må
här i första hand anmärkas. Sålunda har i tredje radens slut en omkastning av bokstäverna ai inträffat i ordet gaistbuod. A. Florxus har säkert
skrivit rätt giastbuod i sitt manuskript för ordet 'gästabud, bröllop', i
nutida Orsamål uttalat djasstbö (se Boethius, Orsamålet, s. 30, § 29 b).
Jämför även gia 'give, må giva', giard 'gjorde', iahr 'här' etc., motsvarande nutida dja, djard etc., övriga Ovansiljan djä(v), djärd, jär (se f. ö.
min rättelse i Älvdalsmålet 1622, S. 35).
I fjärde raden har säkert en dubbeltyp fl av misstag (eller felläsning
av manuskriptet vid tryckningen) insatts i stället för A.F:s tt i prepositionen autter 'utefter, längs (med)', vilket också Bror Linden förmodar
(aa, s. i9), ehuru han ej fullt riktigt översätter prep. 'utför'. Att med
Linden antaga flera möjligheter till tryckfel i ordet så, att aufter i originalet alternativt skulle kunna motsvara nutida Orsamålets uffter 'uppefter',
ter sig inte motiverat. Jämför att på raden 13 samma tryckfel ft för tt
uppträder i ordet chauft, vilket utan tvekan bör läsas chautt 'springa', i
nutida Orsa uttalet kajt(a). Angående diftongen au ur äldre långt a i
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tidigare källor på Orsamål, motsvarande nutida aj, se Älvdalsmålet.I622,
s. 67.
Särskilda tolkningssvårigheter vållar första ordet på raden Di Där
står /eep, vilket jag tidigare förmodat motsvara en diftongerad och
delabialiserad form av fsv. opa, fisl. Opa 'ropa' (jämför äv. Rietz 830 b).
Det anförs från Orsa år 1741 med formen äpa i Näsmans ordlista Vocabularium dalecarlicum. Numera är dock ett sådant ord okänt i Orsa. Men
det torde dölja sig bakom den i socknen allmänna formen röpa, som sannolikt är en hybridform av öpa och ropa. Däremot är öpa alltjämt känt
i Älvdalen under formen göpa, 'ropa, gala'. — Jämför dock fsv. ropa.
Då emellertid öpa med hänsyn till betydelsen knappast riktigt tolkar
diktens /eep, så är det troligt, att denna form innehåller ett tryckfel.
Det kan observeras, att såväl föregående som efterföljande versrad
börjar med bokstäverna Iee-, vilket vid tryckningen kan ha medfört
felläsning (och felsättning) /eep för originalmanuskriptets Leep, motsvarande en imperativ löp (el. kip) 'löp, spring!'. En sådan tolkning låter
sig betydelsemässigt bättre förena med innehållet i brudskriften: Ungkarlen uppmanas att genast skynda fram på dansgolvet, nappa tag i två
flickor, få av brudgummen dricka och sedan, så snart »harpan» ljuder,
deltaga i den glada och livliga springdansen.
Ett hinder för att /eep kan stå för /eep i bet. 'löp, spring!' är dock att
verbet /åpa (/öpa), fvn. hleypa, vanligen är regelrätt transitivt i nutida
dalmål och i såväl Orsa som övriga Ovansiljan mestadels betyder 'flå el.
flänga av (bark), rulla (boll el. tunna)' etc., jämför bl. a. Boöthius aa,
s. 97. Dess intransitiva motsvarighet är det i större delen av Ovansiljan
kända verbet löpa, Orsa löpa, fvn. hlaupa, som oftast betyder 'springa,
ränna iväg' (med undantag av Älvdalen och Våmhus, där det bl. a.
betyder 'glida, flyta, rinna; vara brunstig' o. d.).
Detta hinder synes emellertid kunna undanröjas av belägg från såväl
Ovansiljan som övre Västerdalarna, vilka tydligt visa, att de båda verben icke strikt isärhållas i dalmålet. Sålunda brukas på Sollerön löpa
omväxlande med kipa i betydelsen 'springa (i onödan), komma rännande'
(Dalmålsordboken). I Orsamålet, där äldre dift. ey motsvaras av e eller
ä och äldre dift. ou (fvn. au ) icke som i övriga Ovansiljan motsvaras av
o utan av ö och t. o. m. av e, ä (i en del söderifrån inlånade ord med ö,
se f. ö. Boöthius aa, s. 36 f.), torde enligt min mening möjligheterna till
vokalförväxling mellan de båda verben ha varit mycket stora. Därför
är det rätt sannolikt, att det i A.F:s manuskript verkligen har stått
Leep, icke som i i600-talstrycket /eep.

ANDREAS FLOR2EUS BRÖLLOPSDIKT 83

Av det hittills anförda liksom av mina tidigare iakttagelser av ljudskicket i brudskriftens språk (i Älvdalsmålet 1622, s. 34 f.) synes Florxus
utomordentligt väl ha förmått återge sitt sockenmåls speciella ljudförhållanden. Här må endast ett par exempel på denna förmåga ytterligare
tilläggas. För det första pres.sing. av verbet 'se' på raden lo: Sioor (med
oo = d, se Älvdalsmålet 1622, s. 35, not 3) 'ser', motsvarande nutida
sjår, som är särskilt kännetecknande för Orsamålet, till skillnad från
övriga dalmål som ha sir, si etc. (Levander, Dalmålet 2, S. 243). För det
andra ändelsen i i stället för e (eller ä) i sådana ord som thooni (rad 4)
best.sing.dat.neutr. 'fägatan' och chassiirn (rad 9) best.sing.dat.mask.
'kassen, barnkorgen' och gofvvi (rad 12, 13) best.sing.dat.neutr. 'golvet'.
Den är karakteristisk för nutidsspråket i det under Orsa lydande Skattunge kapell till skillnad från kyrkbyarnas språk närmast Orsasj öns
nordöstra hörn och söder därom (se Levander, Dalmålet 2, S. 171 0. 194,
samt BoUhius aa, s. 6). Det är fullt möjligt att ändelsen i i Andreas
Florxus dialekt beror på att hans uppväxt inträffat, medan fadern
ännu mellan åren 1629 och 1650 som kapellan i Orsa var bosatt i Skattungbyn, där han vid kapellet hade gård och »drängar» att tillse. ( Jfr
Muncktell ovan a.st.) Eller var det månne vid den här belägna gården
Andreas efter sin studietid tjänade som »gårdsfogde» och då tog bestående
intryck av bergsbyns språk? Det förra torde nog vara det sannolikaste.
Om så är förhållandet, så ger oss brudskriften inte bara tidigt vittnesbörd
om ett särskilt sockenmål utan t. o. m. drag av ett speciellt bymål i Övre
Dalarna.
Med hänsyn till den noggranna ljudåtergivningen i brudskriften ter
sig å-ljudet, motsvarande nutida ö, särskilt intressant i orden ooller
'alla', voos 'oss', gvoot 'gott', oodra 'annan', woon 'vår', ooll 'allt', doos
'då', tooch 'tacka' etc., så ock diftongen au ur äldre långt ei i orden autter
'utefter', auti 'uti', braudenes 'brudens' och chautt 'kuta, springa'. Båda
uppvisa fordom rådande nära överensstämmelser med grannmålen i det
övriga Ovansiljan: å med sydöstra Mora och au med Våmhus och Älvdalen. — Beträffande förändringen i senare tid av di till ö, särskilt av
å ( o) ur äldre dalska ou, tyckte sig den i Orsa födde bibliotekarien
Johan Eenbergh märka en skiftning mellan Mora- och Orsa-uttalet redan
vid i600-talets slut såsom framgår av hans redogörelse för målets egendomliga vokalisation i Kort Berättelse om Dahlska Språkets Egenskaper,
Dialecter, Alphabeth etc. .. åhr 1702 (handskr. i Palmsköldska samlingen
290, UUB, s. 192 f.). Angående förändringen av dift. au till nutida aj i
Orsamålet hänvisar jag till Älvdalsmålet 1622, s. 67.
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Det är möjligt att Florxus med sin ljudbeteckning uo i ordet giastbuod
har sökt ange ett slags ii-haltigt o, som ur äldre kort ii (ö) senare utvecklas till ö i det nutida djasstbö. Jämför Mora djässtbod och Älvdalen
djesstbitöd (se Noreen, Ordlista öfver dalmålet, s. 7o f.).
På tidigare nära överensstämmelse med målet i Älvdalen och nordvästra Mora pekar även formerna alom (r. 2) 'skola vi', aal (r. 5 och 7)
'skall (du)' i stället för nutida skum och sku (se f. ö. Älvdalsm'ålet 1622,
s. 36 f., och jämför Levander, Dalmålet 2, S. 241).
brudskriftens andra versrad uppträder en grammatisk-syntaktisk
egendomlighet, som vållar särskilda svårigheter vid översättningen. Det
gäller dativen ungcharoum, som förekommer på ett för dalmålet främmande sätt. Den kan knappast utgöra en bestämning till ooller ien man
'alla (en man)', som närmast hör samman med det i verbet alom ingående
subjektet 'vi'. Någon etisk dativ förekommer ju inte i genuint dalmål.
Måhända kan det tänkas, att dativen ungcharoum utgör en nära bestämning till refl. pron. voos 'oss', som för författarens språkkänsla bör ha
kunnat stå i dativ vid det refl. verbet gifta (sig). Jämför t. ex. Västmannalagens Nu can cona mannw giftas (Ärvdabalken 9: 2) och fisl. eigi man
hön nib. giptast (Fritzner under gipta v.). Angående dativ vid verbet
gipta se f. ö. M. Nygaard, Norron syntax, s. 100, § lo' a. Med hänsyn
härtill är det möjligt att Flo=s från början haft följande fras i tankarna: Atom ooller ien man chring voos oo gift voos ungcharoum. För att
sedan pressa in detta uttryck i hexameterns strama dräkt, har han
tvingats att flytta sista ordet långt tillbaka i frasen, dock med bibehållande av ursprungligt kasus. Ehuru även andra lösningar av svårigheterna med denna versrad kunna finnas, eventuellt att dativen av misstag kopierats från rubrikens Vngcharoum, har jag dock i min översättning följt den ovan rekonstruerade ordställningen.
Omkastning av ordföljden är dock en företeelse, som synnerligen ofta
bör väntas uppträda i dessa av metriken strängt bundna språkalster.
Jag vill här exempelvis erinra om den odalska ordfölj den redan på
följande rad (3): dricka heefliga giastbuod i stället för heefliga dricka g.
'ståtligt dricka gästabud'. Såsom framgår av ändelsen -a är ju heefliga
adverb (-liga < fsv. -lika), icke adjektivattribut till giastbuod. Jämför
på raden under sioos
sturliga brasck 'ses storligen braska (ståta)'.
Märk även den »metriska» ordfölj den på rad 6: Soos giard Ierch i stället
för den genuinare talspråksordfölj den Soos Ierch giard 'såsom Erik
gjorde'.
Beträffande ordförrådet slutligen synes det med få undantag bära
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genuin dalmålsprägel, vilket tydligt nog framgår av vad som hittills
framförts. Blott ett par slutanmärkningar. I fråga om pron. deet (rad 3)
'det' kan såväl tryckfel d för h i uddljudet som lån från högsvenskan
hävdas. En jämförelse med skrivningarna dhem (rad 8) 'dem' och dhan
(rad 9) 'den' talar snarast för tryckfel av heet i A.F:s manuskript, motsvarande fdal. het, nutida ä(d) 'det' (se Noreen, Ordlista, s. 34 f., och
Levander, Dalmålet 2, S. 214).
En särskilt fin distinktion gör Florxus i ordvalet, när han om brudgummen Erik använder ordet chall (rad 6) 'karl, äkta man; husbonde'
(jfr Sturchalln 'Vår Herre'), om de unga männen däremot ordet -char
(rad i och 2) 'karl' (dvs. 'individ av manligt kön' i motsats mot 'kvinna').
Denna skillnad har i det nutida Ovansiljansmålet även iakttagits av
Levander (Dalmålet 2, S. 300, not 31), som också beträffande uttalet av
r-formen påpekar, att Ovansilj an har karr med undantag av Orsa, som
har kär. Denna form känna vi igen i Florxus text.
Vi ha här fått goda bevis på författarens intima och levande kännedom om sitt mål och på hans förmåga att i skrift meddela oss den.

ÅLMÅLET
EN GRÄNSDIALEKT
MELLAN ÖVRE DALMÅL OCH DALABERGSLAGSMÅL
Av Stig Björklund

Ännu kan man i Övre Dalarna få höra det gamla dalmålet talas
med en från bygd till bygd rikt skiftande karaktär och melodi.
Det börjar redan nere på den fagra gagnefsslätten, varifrån det
norrut upp till Ål, Leksand och Bjursås och västerut till Mockfjärd
och Floda har en omisskännlig bergslagsklang. Längre bort i de smalnande västra älvdalarna eller de höga skogsbygderna vid Siljan ökar
originaliteten ganska raskt i båda riktningarna och därmed tilltar
också oförståeligheten för svenskar i gemen. Bergslagstonen dämpas
efter hand, men i dess ställe uppträder ord och ändelser, som erinrar
oss om gammalsvenskt bibelspråk. Upp genom Rättviks byar och
längs Västerdalälven till Malung, Lima och Transtrand möter därtill
en rad ljudförändringar, vars originalitet kräver främlingens yttersta uppmärksamhet och fantasi, ifall han vill pröva att följa med i
talet. Och ändå händer det nog oftast, att han tappar tråden, särskilt
om det är ett par snabbtalande malungsbor, som kommit i lag. I
Lima-Transtrand uppträder norska tonfall och välbevarade västnordiska diftonger. — Särna och Idre, som blev svenska områden först
1644, ligger utanför det egentliga dalmålet.
Men ännu längre norrut, inom ovansiljansbygden, antar dalmålet
sin allra märkligaste gestalt, som i fråga om ålderdomlighet och originell ljudart, skiftande snart sagt från by till by, är något bland
svenska dialekter fullständigt unikt. Som helt främmande språk ter

ÅLMÅLET. EN GRÄNSDIALEKT 87

sig sålunda för den oinvigde det trolska talet i Orsa, det kärva målet i Mora, det mjukt diftongerade i Våmhus och det ålderdomligt
nasalerade i Älvdalen, varom en gång Albert Engström i mustiga
ordalag har sagt, att »det smakar blod och hedendom i munnen».
Dessa nordliga sockenmål har på grund av sin delvis mycket konservativa ordböjning med all rätt betecknats som levande fornsvenska.
Till denna skiftande språkvärlds förgårdar hör det nutida ålmålet,
som dock i forna tider bör ha ägt ganska betydande likheter med
ursprunget till de nu så egenartade målen i norr.
Många djupgående förändringar har sedermera inträffat på olika
håll i Ovan- och Nedansiljan, vilka starkt fjärmat de norra bygdernas mål från de södra. Situationen skulle kunna beskrivas på följande sätt:
Ovansiljan har genom sitt konservativa näringsliv — ett bondebruk, som stötts av olika slags småhantverk — och i viss mån även
genom sitt avskilda läge å ena sidan kommit att väsentligt bibehålla
det gamla dalmålets ordböjning och syntax. Men det har å den
andra i ostörd ro kunnat fullfölja dialektens ljudutvecklingstendenser, som till modern tid medfört en skarpt markerad splittring mellan de olika sockenmålen.
Nedansiljan däremot har under århundraden utsatts för ett ständigt
ökande kulturellt och språkligt inflytande av främlingsströmmen
från den i Bergslagen och södra Dalarna uppblomstrande g r u vdr if ten och därmed, som det har sagts, ytterst av »ett språkligt
utflöde från Uppsveriges stora kulturcentrum Uppland» (Levander,
Dalmålet i , S. 35). Detta inflytande, som övergripit och påverkat
hela södra Dalarnas mål, det nu så kallade dalabergslagsmålet, har
inom övre Dalarna i allmänhet begränsats till området Floda, Gagnef,
Al, Bjursås, Leksand samt delar av Siljansnäs och sydöstra Rättvik.
Här har det kommit att väsentligen hejda och bryta gamla dalska
ljudutvecklingar, omforma syntaxen och befordra en långtgående
förenkling i ordböjningen. Även ordförrådet har av bergslagsinflytandet i flera avseenden fått en annan sammansättning. Resultatet
av denna omvandling är, att man i de sydligare målen »numera endast skymtar ränningen av dalmål under inslaget av bergslagsmål»
(Levander a. st.).
Från sådana synpunkter måste ålmålet, omformat men också berikat av seklers kulturkontakter söder- och österut, betraktas som
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Karta i. Dalmålsområdet i Övre Dalarna jämte ur språklig synpunkt
viktigare orter.
gräns för dalmål.
gräns mellan målen i Ovansiljan, Nedansil jan och Västerdalarna.
sockengräns.
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ett tämligen ungt dalmål. Exempel saknas dock inte vare sig i ljud
eller ordförråd, som röjer den forna samhörigheten med bygderna i
norr. Detta kommer våra följande språkprov att tydligt visa oss.
Det är emellertid fullt rimligt, att man i Al skall finna bergslagskulturens språkliga inverkan djupare och mera omfattande än hos
övriga grannar i Nedansiljan. Här i socknen blev gruvarbete
tidigt en av allmogens utan jämförelse främsta binäringar vid sidan
av bondebruket. Det pågick såväl i egna som i utsocknes gruvor;
i egna särskilt under I700-talet, då (enligt prof. Bertil 1lAthius)
Insjö koppargruva drevs med insatser mestadels från Falun. Man
sysslade också med att f or a malmen från gruvorna upp till en del
norrut nyanlagda bruk, t. ex. Fredshammar och Bäcka i Orsa, Furudal och Dalfors i Ore, Siljansfors i Mora och Limå i Siljansnäs,
varifrån man i retur fraktade bränsleved ned till gruvorna. Eljest
fraktades malmen även sjöledes från lastagsplatser vid Asberget
och vid Brenäs. Hiilphers omtalar i sin dagbok (1757) att man på
Siljan såg »skutor... upföra Malm ifrån AM, och Stång-Jern ned
ifrån Orsa och Mora Bruk». I Al fanns också två större hyttor
under en tid på goo-talet, men de måste snart nedlägga driften till
förmån för Falugruvan, som behövde skogens bränsle. Ja, redan på
i5oo-talet skall inte mindre än 16 hyttor ha varit i gång på olika
platser inom Gagnef, Al och Leksand, och de torde alla ha varit
små bondhyttor, som hämtat sin malm just ur gruvor i Al. (Jfr B.
Boahius, Bidrag, h. I, s. 8.)
En viss påverkan på den dialektala omvandlingen i socknen kan
naturligtvis ha utgått från främmande gruvfolk, som lär ha kommit
allmogen till hjälp. Folk sysslande med gruvarbete slog sig vanligen
ned utanför den egentliga bondebygden. Enligt somligas mening
höll några till uppe i det vackra Solberga, beläget nära gruvorna i
socknens mellersta och norra del, där de till sin nödtorft hade små
täppor och några getter. I den mån utsocknes folk i något fall kom
i närmare kontakt med bondfolk i Al, t. ex. genom äktenskap, torde
deras främmande art ganska snart ha trängts undan redan i den
följande generationen utan att ha avsatt djupare spår vare sig på
språk eller kulturliv. En viktigare orsak till språkets omformning i
Al kan enligt min uppfattning snarast ha varit allmogens egen intellektuella rörlighet, mottaglighet och utåtriktning, men därjämte
även det förhållandet att åtskilligt folk under kortare eller längre
tider brukade vistas borta på främmande orter och på arbetsplat-
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Karta 2.
.r. Sydgräns för fullständigt h-bortf all i ords början.
Sydgräns för levande dativ-böjning i såväl best. som obest.
form (jfr 6).
Sydgräns för personböjning hos verb i plur.
Sydgräns för hörbart g i ng-ljud i »lång» etc.
Gräns mellan uttalet stjinn i norr och finn i söder av ordet
»skinn».
Sydgräns för rest av dativ-böjning, endast i best. form (jfr 2).
Gränserna är ideella och avser vid utgångspunkterna endast dalmålen. — Kartan visar det ålderdomliga dalmålets koncentration till
Ovansiljan. Den visar också hur Rättvik—Leksand i öster och Venjan i väster bildar övergångsområden. Ål och dess närmaste grannar
i sydväst ligger helt utanför.
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ser, där främlingsinslaget dominerade och där själva arbetet krävde
särskilda ord och uttrycksformer för ökad förståelse och säkerhet.
Arbetet vid gruvor och hyttor lär inte ha varit mindre riskfyllt förr
än nu, snarare tvärt om.
Att dialekten i Al inte som motvärn och skydd haft alla de för
målen i Ovansiljan karakteristiska egendomligheterna, utan legat
så att säga när m ar e språket i sydligare bygder, torde även kunna förklara dess större mottaglighet för påverkan utifrån. För övrigt är det känt, att folket från de stora utvandringssocknarna i
Ovansiljan alltid gick ut i landet på »herrarbete» i väl sammanhållna 1 a g under ledning av en anförare eller f ör ma n, som planerade allt för sitt folk och sedan på arbetsplatsen förde dess talan.
På främmande ort såddes naturligtvis nyheternas frön ganska
tätt i ålfolkets språk, slog djup rot och gav med tiden hög och kvävande växt. Vi ska här efter hand titta litet närmare på den nya
artens färg, bland annat mot bakgrunden av den inhemska örtagårdens skiftande kulörer. Kanske kan vi därigenom få något svar på
den fråga man icke sällan hör från somliga ungdomar: Våfför tår(
vi så könnstut h/inn i Afl
Det gamla ålmålet utmärkes i första hand av ett förnämligt rent
och klangfullt uttal inte bara av vokalerna utan också av konsonanterna. Man frapperas särskilt av tydligt artikulerade r, även i så-

1 För

att i skriften beteckna en del för folkmålet karakteristiska
ljud har jag infört några enkla, i landsmålstext delvis rätt vanliga bokstäver:
å
(med vinkel över) för brett el. öppet a-ljud, närmande
sig ä i t. ex. krå•ga 'krage'; vanligt a anger däremot mörkt
a-ljud i rikssvenskt »mat» eller i ålmålets sal 'sadel';
ö
(med vinkel) för öppet el. slappt ö-ljud i t. ex. råg 'råg',
kfrl 'kol'; vanligt ö anger däremot rikssvenskt ö-ljud i
»köpa»;
1
(1 med punkt under) anger tjockt 1-ljud, uttalat med
tungslag mot främre gommen;
anger »mjukt» d-ljud, uttalat som th i engelska father;
4, ly, 5 och t anger på liknande sätt hårt (supradentalt) uttal,
uppkommet av d, n, s och t i förbindelse med r (och ();
'n (n föregånget av kommatecken över raden) anger ett som
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dana ord som järrta 'hjärta' och börrt 'bort'. Likaså av ett påfallande mörkt och djupt a i ordslut, överensstämmande med uttalet i
Leksand, men radikalt avvikande från öppet å hos övriga grannar i
Nedansiljan: jämför t. ex. Al, Leksand kråka 'kråka', tjö•pa 'köpa'
med Bjursås, Djura, Gagnef m. fl. krå•kå. Särskilt klangfullt ljuder
dessa ålmålets mörka a-ändelser, när de i gamla kortstaviga ord uppträder i kontrast mot öppet a i ordens stamstavelse, såsom i håra
'hare', krå•ga 'krage', tåla 'tala' etc. Likaså då detta a i bjärt motsats mot svenskt språkbruk, men på bergslagsvis, ersätter ändelsen
e i de vanliga orden wta 'ute' inna 'inne', öppa 'uppe' ne.ra 'nere',
framma 'framme' etc.
Den här omtalade a-ändelsen i nominativ hos maskulina
substantiv av typen håra 'hare' och krå•ga 'krage' är resultatet av en
speciell språkomvandling, som är karakteristisk för Als sockenmål
liksom för en rätt stor krets av grannmål i Nedansiljan. En f ö renkling har genomförts i dessa ords gamla böjning, och därvid
har i obestämd form den forna nominativändelsen -e, -ä (äldre -i)
trängts ut av den oblika formens -a. Sålunda heter 'stake' (av äldre
staki), 'tarre (övervåning i säng)' och 'skulle (för hö)' numera i Al
stå•ka, tira och skulla. På samma sätt har hos feminina
substantiv den oblika ändelsen -u undanträngt den forna nominativens -a, varför orden 'gata, kaka, stuga' numera uttalas gåt(t)u,
kirku och stug(g)u. (Jfr ordböjningen nedan sid. 40 0. 42 f.) Denna
slags generalisering har även trängt upp i Leksand och påverkat
språkets omvandling långt upp mot Rättvik. Den visar även spår
ända uppe i Ovansiljans mera konservativa sockenmål, men träffar
där mera de feminina än de maskulina (svaga) substantiven.

stavelse uttalat n i båten 'botten', vått'n 'vatten';
anger sje-ljud i t. ex. »skära»: f ä•ra, »stjärna»: fänta;
betecknar det tonlösa 1 med väsljud, som på många håll i
dalmålet ersätter si och t/ i ord som »slå»: hlk, »vassla»:
vahla och »kjortle»: tjohlä;
ngg anger äng-ljud jämte hörbart g; ng enbart äng-ljud;
tj anger vanligen ett tje-ljud med tydligt hörbar föregående
t-explosion i ord som »käpp»: tjäpp och »vaken»: våtlin.
en punkt (motsvarande övre punkten i kolon) strax efter
en vokal, i t. ex. rdeg, anger att vokalen är lång.
f
hl

ÅLMÅLET. EN GRÄNSDIALEKT

93

Slående »bokstavstroget» är ålmålets uttal av ordet 'jag', som i
betonad ställning har bevarat ett tydligt hörbart g: jå.g. Så är också
fallet i Bjursås, som dock har Dalabergslagens mörka a i jag. Men
eftersom de övriga närmaste grannmålen i alla ställningar helt förlorat g i detta ord, Leksand har iii., Djura, Mockfjärd och Floda
jii• samt Gagnef ja., så har ålbornas rena uttalsform jirg till den
grad ringt dessa grannar i öronen, att de så långt man kan minnas
skämtsamt har kallat ålborna för åljå•gär.
Men det är inte bara Al som har ett originellt uttal av första
personens pronomen. Längst norrut i Älvdalen, Mora och Våmhus
säger man Pg eller också bara i. som i Ore, på Sollerön, i Venjan
och nere i Malung. Och i Orsa kan man få höra det ännu egendomligare ik. Dessa former stå på mycket gammal grund. De är direkt
jämförbara med ek i fornisländskan och i den urnordiska runtexten
på guldhornet från Gallehus i Sydjylland (från omkring år 425
e. Kr.). Och de motsvaras såväl av tyskans ich och anglosaxiskans
ic (varav engelska I, numera uttalat aj) som av grekiskans 46(n)
och latinets ego.
Redan av det här berörda lilla exemplet, hämtat ur språkets
centrala ordförråd, kan vi sålunda se, att dalmålet å ena sidan inte
är ett enda enhetligt språk utan snarast en hel språkvärld, historiskt som geografiskt. Men det visar å andra sidan, att det bakom
nutidsdialektens mångfald, som skiftande från trakt till trakt förmår avslöja en persons socken-, ja till och med bytillhörighet, ändå
existerar en ursprunglig enhet, en för alla målen gemensam urgrund.
Och denna grund når i första hand ut över hela Norden, som fordom bildade en ganska enhetlig språkfamilj ända fram till vikingatiden, mot vars slut dialektsplittringen började. Därnäst når den
ned till den stora germanska språkkretsen med bl. a. tyskan och
engelskan samt deras åldriga frände gotiskan, en dialekt på vilken
biskop Ulfila en gång under folkvandringstiden översatte den bibel,
varav än i denna dag ett exemplar, den s. k. silverbibeln (Codex
argenteus), kan få ses på Universitetsbiblioteket i Uppsala. I dess
språk finner man många viktiga överensstämmelser eller förbindelselänkar mellan våra egna nordiska språk å ena sidan och latinetgrekiskan å den andra, vilka alla hör den indoeuropeiska språkstammen till.
Några exempel härpå bland många är vårt ord fader, som på
gotiska heter fadar (jämför tyskans Vater, engelskans father), på
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latin pater och på grekiska pen& (fornindiska pitår-J. Ett annat
är latinets pecu, betydande 'boskap, pengar', på gotiska skrivet faihu
(uttalat fechu) med betydelsen 'förmögenhet, pengar', från vilket
vi kommer över till isländska N och vårt eget fä, som i tillräckligt
antal i någons ägo naturligtvis var ett gott tecken på »förmögenhet». Latinets aqua 'vatten' och gotiskans ahwa 'vatten' skall vara
samma ord som vårt eget svenska å. Som särskilt märkligt vill
jag till sist peka på att gotiskans u i orden sunus 'son' och fugls
'fågel' fortfarande lever kvar i övre dalmålets sun och fugel, vilka
uttalas sön men tuggäl i ålmålet. — Låt oss nu se hur detta sockenmål förhåller sig till sina grannar på ömse sidor om gränsen till Dalabergslagen.
Såsom förut sagts hör ålmålet närmast till den krets av dalmål,
som talas i området Floda, Mockfjärd, Gagnef, Djura, Leksand
samt Siljansnäs, Bjursås och södra Rättvik. Inom denna krets har
man svårare att finna en sådan mängd av skarpt tecknade olikheter
mellan sockenmålen, som karakteriserar Ovansiljan. Det dialektala
mönstret ter sig här i stora drag genska enhetligt, även om naturligtvis vissa olikheter mellan bygderna existerar och ger en viss särprägel åt målen i enskilda fall eller i detalj såsom t. ex. i uttalet av
det förut berörda 'jag' och andra exempel, som vi nu skall gå närmare in på. Här i dalmålets sydöstra rand sammanstöter två helt
olika utvecklingstendenser: den i Ovansiljans rikt skiftande gamla
språkvärld i norr och den i Dalabergslagens jämförelsevis enhetliga
uppsvenska i söder.
Det är fullt naturligt att man inom detta av olika bygdemål influerade gränsområde skall anträffa övergångar och mellanformer
med skiftande utbredning men av i grunden tämligen likartad karaktär. Gränserna för olika företeelser inom ljudlära, ordböjning
och ordförråd ter sig i hela området ganska rörliga eller flytande såväl mellan socknarna inbördes som söderut mot Dalabergslagen.
Mellan detta område och dalmålets övergångsområde är de språkliga skiljemärken så få, som följer h e la gränsen från Floda och
upp till Rättvik-Bingsjö, att de närmast kan betraktas som undantag. Ett sådant är t. ex. dalmålets ändelse -e, -ä eller -ö i bestämd
singularis av maskulina substantiv på g och k, som i bergslagsmålet
motsvaras av -i; sålunda står längs gränsen dalmålets drännjän
'drängen' i Floda, Mockfjärd, bänntjän 'bänken' i Gagnef, Al, Bjurs-
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ås samt riddjön 'ryggen' i Bingsjö mot bergslagsmålets drännjin,
bänntjin och ryddjin, ryjjin. Inom hela gränsbygden med övre dalmål från Floda och upp till Bjursås säger man dessutom i nominativ
stötpän 'spolpen' och ti.män 'timmen' till skillnad från stöffian, timan
i det intilliggande dalabergslagsmålet.
Flera är däremot olikheterna, som längs skiljelinjens ömse sidor
har en mera b egr änsad utsträckning. Många sådana fall av
avbrott eller motsättningar mellan övergångsområdets dalmål och
bergslagsmål ge dock tillsammans ett avgjort intryck av artskillnad mellan dem båda. Dalmålet har exempelvis genomgående bevarat r i den plurala substantivändelsen -ar i obest. form. Så har också
dalabergslagsmålet från Enviken till Tuna. Men därifrån och ned
till Grangärde har detta r fallit. I Enviken och Svärdsjö säger man
nåtör 'nålar' och stenår 'stenar', i Tuna (vanligen i Aspeboda)
bålär 'båtar' sto.lär 'stolar', men i Grangärde liksom i Torsång och
Vika däremot, som länge stått under gruvkulturens och de större
städernas (Ludvikas resp. Faluns) inflytande, säger man bdtä,
ste.nä, sto.lä etc. — Almålet befinner sig i dessa fall på dalmålets grund: bå.tär, nå-lär, hesstär 'hästar' etc.
I uttalet av det lilla ordet »hur?», dvs. 'vafalls?', föredrar ålborna
att säga hör, som överensstämmer såväl med Leksands- och Rättviksmålets (h)6.r som med Enviken-Svärdsjömålets hö-. I Gagnef
och Bjursås säger man däremot hu.(r), liksom i Nås, Äppelbo och
Malung hu-r samt i Ovansiljan ur, vilket överensstämmer med dalabergslagsuttalet hu. i Tuna och Vika. Men i Järna kan man få höra
den litet lustiga varianten huj.
I åtskilliga fall finner man, att ålmålet gärna går nä rmar e samman med dalabergslagsmålet. Det gäller exempelvis den gamla motsättningen mellan u och o i uttalet
av orden »ko», »bo» (fågelbo) och »stor» i dalmålet. Alborna säger allmänt ko och bo., så också grannarna i Bjursås, Mockfjärd,
Floda, Nås, Järna och Äppelbo. Men de närmaste grannarna i
Leksand, Djura och Gagnef liksom också de avlägsnare i Rättvik
och Malung säger kw och bu eller stundom bud (:ursprungl. best.
sing.), ett uttal som förekommer i angränsande delar av Hälsingland och i hela Härjedalen, men som eljest är bäst känt från Norge.
Det senare uttalet bu., bu.d råder också i hela Ovansiljan, men om
'ko' användes där kw endast i östra Mora, för övrigt förekommer
i olika former den gamla fornspråkliga nominativen tjyr och tji-r
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Karta 3. Behandlingen av gammalt rd(h ) i orden bord, gård: kvård
'linning', svål 'gräsvål'.
Sydgräns för rd = rb i bord, gård: kvård, svål.
Sydvästgräns för rd = d i bord, gård: kvård, svål.
Sydgräns för rd = rd i bord, gård.
--, Sydgräns för rd = rd i kvård, svål.
1 övriga områden motsvaras rd av tjockt 1, dvs. i Nedansiljan och
Västerdalarna.
+-4 Nordgräns för å i gård (0.1 etc.), f. ö. uttalas gård med a.
Orden kvård och svål har i sagda betydelser anmält a i stället för å
i dalmålet liksom i fornspråket.
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(äldre kyr), best. sing. tjyri, tji•ri, plural tjyner 'kor', dativ tiynum 'åt korna'. I fråga om adjektivet »stor» befinner sig Almålet
dock med sitt hos gammalt folk växlande uttal stor och stwr på
skiljelinjen mellan å ena sidan det egentliga dalmålets surr i Ovansiljan samt Rättvik, Leksand och Djura, å den andra Bergslagens
sto.r, som omfattar Bjursås samt hela området från Gagnef till
Transtrand längst upp i övre Västerdalarne.
Ett annat för bergslagsmål karakteristiskt drag, som har nått över
gränsen upp över hela Al och Bjursås samt delvis Gagnef och Mockfjärd är tunt I efter de lena vokalerna e, i och y. Här säger man alltså numera mot bruket i dalmål del 'del', sela eller sei./å 'sele',
vila eller vi./å 'vila', syl eller si./ 'syl' osv. Huruvida detta uttal i
Al med omnejd ytterst kan vara resultatet av sentida påverkan från
vårdat (lokalt) riksspråk och alltså en novation (se Bengt Hassel'man, Seamålen, S. 54) eller om det har andra, mera komplicerade
'orsaker, torde vara mycket svårt att avgöra. Måhända har det
tjocka I, SOM härrör ur rd i bo( 'bord', spelat en viss roll (jämför
'nedan). I Gagnef kan man dock få höra en del gammalt folk ännu
säga väl 'väl', hii./ 'häl', f ii•lå 'stjäla' etc. i likhet med de socknar
som i övergångsområdet lämnats opåverkade av Bergslagens tunna
1. I Bingsjö och Djura säges således si.! 'syl', i Leksand säja 'sele',
syl 'syl' och i Floda vi.lci 'vila' och syl i full överensstämmelse med
de ålderdomligare målen längre norrut i Västerdalarna och i Ovansiljan, dock med undantag av Orsa och östra Mora, där tunt 1 börjat uppträda i senare generationers språkvanor. — Tjockt 1 även i
början av ord är en för ovansiljansmålen speciell egendomlighet, numera begränsad till de socknar som för övrigt har tjockt I.
Där säger man lannd 'land', (ilen 'liten', iågå 'laga', fivå 'leva' etc.
Detta /-ljud är emellertid till sin karaktär så egenartat, att det i
visst ålderdomligt mora- och älvdalsmål med särskilt spänt uttal
och tungspetsen böjd mot tandvallen har kunnat uppfattas som 4
såväl i uddljud som i slutljud. Det framgår bl. a. av Noreens och
Steffenburgs anteckningar från i88o-talet (publicerade i Ordlista
öfver dalmålet 1882), där dieka 'leka, gnola, tralla' uppges från
byn Åsen och dii•ka 'leka' från Åsen och morabyn Bonäs. I Rietz
dialektlexikon (tryckt 1867) upptas det älvdalska ordet we( 'hjul
utan ekrar, skivhjul' med uttalsbeteckningen »väd» och med betydelsen »kubbhjul på en vagn».
1 Almålet har tjockt 1 även trätt i stället för riksspråkets stav-
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ning rd i sådana ord som herl 'hård', bol 'bord', gti-1 'gård', få•tu
'färdig',
'vallhjorn' (eg. herde, fsv. hyrde, hördhe) m. fl., likaså
i de mera dialektala kval 'ärmlinning' och sval 'grässvål'. övergången eller assimilationen av rd till / har trängt upp söderifrån och
spritt sig över större delen av dalmålets område, över hela Nedansljan t. o. m. Rättvik och över hela Västerdalarna t. o. m. Transtrand. Endast Ovansiljan har motstått denna förändring och har från
fornspråket bevarat former som bo-rd, bu-örå, gard, gara, kwa•rd,
kwa-rb, swa•rd, swa•rä, fe•raug etc. Även med hänsyn till a i stället
för å i gard, alldeles som i gotländskan, färöiskan och isländskan,
visar ovansiljansmålet ålderdomlighet med väl bevarade drag av
rent medeltida språk. I dessa fall är en tämligen skarp gräns tecknad mellan »dalmålet i allra egentligaste mening» och de övriga målen i Nedansiljan och Västerdalarna. Endast på enstaka håll i Ovansiljans utkanter såsom i Ore och norra delen av Venjan uppträder
en del bland- eller mellanformer: Ore har bol och går!, men kwa.d
och swa.(r)d, och Venjans kyrkbyar i socknens norra del har boy],
ga•cl, kwa•cl och swa.d. Södra Venjans språk däremot överensstämmer i detta som i så många andra fall helt med Sollerön och Mara:
bord, gard etc. (Jämför karta 3, sid. i5.)
Om tjockt I av rd skriver redan Samuel Columbus, som var bergslagskarl, i En swensk orde-skötsel år 1678: »Ett tiockt ell finnes i
swänskan som knapt nogon främmand ska' kunn' säij' ut. ok tycks
wara kommit tåf ett blöttnat err. kan skrifwas hl. af hård, håhl,
bord, boohl, mord, moohl . . . härda, hähla . . . däd höres ok i andre
ord: ståhl, måhl, Påhl, wahl, men intet i smaal, saal, pijl. Men Hoffolke (dvs. s. k. fint folk) ha tungan weekare. hål, bool, wälen,
mål, snål med tunnt ell.»
Den motsättning mellan tjockt och tunt 1 i första hand inom
folkmålet, som även Samuel Columbus iakttog, är alltjämt bestående i södra och västra dalmålet. Att tunt 1 också i något enstaka
fall uppträder i uttalet framför bakre vokal, såsom i det av Columbus nämnda ordet smal, är ännu fullt giltigt i samtliga delar av
dalmålet med undantag av några socknar i Ovansiljan, där blandformer med tjockt 1 förekommer. Här bör dock erinras om, att
adjektivet smal i denna betydelse kan vara senare inlånat gods från
tyskan. Det gamla dalmålsordet för 'smal' är mjår, alltjämt brukligt
uppe i det konservativa Älvdalen och motsvarande fornsvenska
mio(r) miö, isl. mjör, mgir (!). Av äldre sammanhang är det nu-
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mera förlorade smal med betydelsen 'liten', som ingår i ordet smati
'småkreatur', brukligt blott i Ovansiljan och övre Västerdalarna
samt Malung. — Enstaka ord med dialektalt tjockt 1 av rd har upptagits i vårt skriftspråk, där detta I nu uttalas tunt i t. ex. '(fläsk)svål', jämförligt med övre dalmålets ovannämnda swayd och fornsvenskans swardher, 'i fjol' med dalm. i fiwörä (i fjord), fornsv.
i fiordh, 'stor-vulen' med dalm. woYdin 'bliven', fornsv. wurdhin
(nysv. vo.4en), 'hin håle' som egentligen är 'hin hårde', dvs. 'den
onde, djävulen'. Erik Axel Karlfeldt drar sig inte för att blanda sin
'herrskapsvers' med detta slags 'allmogelåt'. I hans dikt Ung sommar (1932) står det: mellan väst och nol för 'nordväst', ty »hans
(Fridolins) näbb har lärt twå läten, som båda wilja göra sig hörda
och som flyta ihop i sången».
Anmärkningsvärd är slutligen den motsättning som i ålmålet och
dess grannmål existerar mellan stamvokalerna å och a i en del hithörande ord. De allmänt brukliga orden hå! och 0.1 har annan
vokal än de mera folkmålsartade kva.l och sval trots att de förra
i fornspråket haft samma vokal som de senare, nämligen kort a:
hardher, svardher. Denna motsättning har en vidsträckt utbredning
inom det uppsvenska språkområdet långt ned genom Uppland, ja
i något fall når den ända söder om Mälaren ned till Södermanland,
där ordet bård i betydelsen 'kant, rand' har a-vokal i spisbal 'krans
ofvanom spisöppningen där kåpan börjar' (enl. Gustaf Ericssons
ordlista över Åkers- och Rekarnemål från åren 1877-84). Detta
motsvarar bara i Älvdalen, bard i Våmhus och ba.1 i Leksand, som
betyder 'kant på stolsrygg eller spiskåpa' (Älvd. Våmh.), 'tilja i
loggolvet med uppstående kant som underlag för logbalken' (Leks.).
På sammanhang med folkmålen på andra sidan om bergslags—
dalmålsgränsen visar även de egendomliga n-lösa former man hör
hos ålborna i orden bjöY 'björn', gay 'garn', jäy 'järn', kvar 'kvarn'
etc. De har fått en ganska vid utbredning inom angränsande dialekter och anträffas förutom i alla de övriga nedansiljansmålen och
dalabergslagsmålen i söder och öster ävenleles i grannlandskapen
Hälsingland och Uppland. I västerdalsmålet liksom i dialekterna i
Bergslagen och Uppland, där assimilationsformer med rt ur rn är
vanliga, såsom i jii•rt 'järn', gaiy, kva-u, där uppträder även ställvis
n-lösa former, då dessa ord står som förled i sammansättning. Vid
sidan av jii•ry,
jä.r'n i Malung, Järna och Nås förekommer
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Karta 4. Behandlingen av rn i orden järn, kvarn. Jämför härmed
för utvecklingen rn > nn i ordet kärna v.
sydgränsen
(:tjinna 0. dyl.) 'kärna smör'.
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jä-rbannd, jdrpanna, iii•wett etc. i Malung och jä-rpldt, fdr5ko•
etc. i Järna och Nås. Jämte ko•rri och kor i Gagnef finns ko•rblannd
'blandsäd av havre och korn', och i Tuna säger man kva.y, men
kvaykammärä. I Uppland förekommer på liknande sätt allmänt
jii.y, men vid sidan därav i sammansättning jä-rbann (Skattunge),
jdrplo.g (Tierp), jdrbil och jei-5krol (Vendel) osv. I Hälsingland är de n-lösa formerna dominerande; där säger man jdr 'järn',
gdr 'garn' och kvirr 'kvarn' och naturligtvis i sammansättning
jdr5kro• 'järnskrot' etc. (Om utbredningen i dalmål, se karta 4.)
Det förefaller tydligt, att n i förbindelsen rn i samtliga här anförda exempel kommit i utsatt läge och småningom bortfallit i sammansättningsfogens konsonantgrupp. Den n-lösa förleden har därefter lösgjorts ur sammansättningen och trätt i den osammansatta
rn-formens ställe, särskilt inom området södra Dalarna—Hälsingland—
Gästrikland—nordvästra Uppland. — En bidragande orsak till uppkomsten av uttalet bar, ga.r för 'barn, garn' etc. framhålles av Hesselman, Sveamålen (s. 23), där förutsättningen inom delar av Uppland, Gästrikland, Hälsingland och södra Dalarna anses vara uttalet ba•r'n, kva•r'n med sonantiskt (eller vokaliserat) n efter r i
stället för assimilerat y.
I viss mån likartad och därför jämförbar, men betydligt äldre
synes den n-lösa formen av ordet barn vara i sådana sammansättningar med s-komposition som barsöl 'barnsöl', belagt redan i fornsvenskan och numera ofta förekommande såväl i dalmålet som i
många andra svenska dialekter. Jämförligt därmed är det ävenledes
fornsvenska adjektivet barsliker och barnzliker 'barnslig'. Motsvarande ord för 'barn' uttalas såväl i Al som i det övriga Nedansiljan
ba•rä Al, Gagnef, bdrä Djura, Siljansnäs, bdra, bårö Leksand, vilket för somligt folk i Ovansiljan, där 'barn' heter kripp redan från
i600-talets början, lät både främmande och hemskt, eftersom Ovansiljans bari var ett fordom nyttjat, övernaturligt dragväsen, som
bragte rikedom till gårds, men som kostade ägarens själ till hin
håle, när tiden var inne. — Ett annat ord för 'barn', endast brukligt i Al och Leksand, är det egenartade kr! (med hårt k), måhända motsvarat av det lika egendomliga tjw1 i Gagnef.
Ett speciellt föreningsmoment över bergslagsgränsen erbjuder de
två olika a-ljud, som i Nedansiljan hörs i t.ex. 'kvarn' och 'garn'.
Det mörka, bakre a, som brukas i Al och Gagnef i kvar, ga.r, det
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finner man också i hela Tuna, medan det öppna å som i Leksand
och Rättvik hörs i kvdr, girr även finns i Enviken och Svärdsjö.
Sådana n-lösa former som här diskuterats är för det nordliga
dalmålet i Ovansiljan och övre Västerdalarna helt främmande. Där
motsvaras äldre rn som regel av nn, dvs. ordet 'järn' uttalas ienn,
jänn, 'kvarn' kwenn, kvänn, 'kärna (smör)' tunna, 'stjärna' stjänna,
'tjärn' tienn, 'horn' uönn eller wånn o. dyl. Undantagen härifrån
är sällsynta, som exempelvis de enstaka ba.(r)sel, basö! etc. 'barnsöl' och ga.(r)sökk 'linnesäck' (östra Mora), av vilka åtminstone det
sistnämnda kan vara sent inlånat söderifrån. Men inte heller för
ålmålet är uttalet nn för äldre rn alldeles okänt. Här hör man ofta
sådana ord som hän eller hännä för 'här' (egentligen äldre härna),
likaså dän eller dännä för 'där' (egentligen äldre därna). Och mången känner väl igen uttrycke ta spjän(n) 'taga spjärn' och spjänna
'spjärna, sparka' såväl som ordet vänndwg 'vardag' (av äldre värendag), motsvarande västerdalskt hönndag (i Malung) och österdalskt
wännda.g (i Mora, Älvdalen, Orsa). I Al talar man på sina håll om
vänndäsbrö• 'brö till vardags' till skillnad från hedösbrö• 'av finare mjöl bakat bröd för helgerna' (eg. helgdagsbröd). Numera
har dock många ålbor övergått till att i stället säga vddag, som
förekommer i bergslagsmål och som har stöd i riksspråket.
Hittills har vi från fall till fall kunnat påvisa icke så få språkliga
förbindelser som mellan Al och flera av dess grannsocknar i Nedanslian på olika punkter går över »gränsen» till de närmaste grannarna i dalabergslagen. Exemplen kunde kanske mångfaldigas. Men låt
oss nu för ett ögonblick i stället med några ordformer belysa å 1målets förhållande till sina grannar inom
själva dalmålets gräns och då särskilt pröva några sådana språkliga särdrag, som visar sockenmålets egen karaktär i
kretsen av de övriga tungomålen i Ne dansil j a n.
Att Al, liksom även Bjursås, fordom någon tid hört till Gagnef,
kan måhända förklara vissa redan anförda dialektala överensstämmelser mellan dem. Det är dock ovisst om förbindelsen, som var
av begränsad räckvidd, kan ha haft något att betyda för allmogemålen. Vid sidan av likheterna röjer sig nämligen djupgående skillnader mellan de båda socknarnas nutida språk. En är följande: I
Ål föredrar man att säga jus för 'ljus' och jtvga för 'ljuga', vilket
helt överensstämmer såväl med målen i Bjursås, Leksand och Rätt-
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vik som med de nära angränsande bergslagsmålen och rikssvenskan.
Men i Gagnef, liksom även i Djura, Mockfjärd och Nås säger man
fis och ji-gå, ett uttal som till sin uppkomst hör nära samman med
irs och irgå i Floda och Järna. Ty i Gagnef—Nås-området uttalas
y som i. Där heter det blig 'blyg' bittå 'bytta' ikkså 'yxa', bri-nä
'bryne', sin och sinnså 'syn' och 'synas'. Genom detta ljudfenomen,
som brukar kallas itacism, dras mellan Al-Leksand och GagnefDjura etc. en tämligen skarpt markerad dialektgräns. — Itacismer
uppträder även på andra håll i dalmålet, t. ex. i Rättvik, Orsa, östra
Mora, Venjan samt Lima och Transtrand, men de visar föga spår
inom Dalabergslagen. Närmast utanför landskapet Dalarna återfinner man dem i Hälsingland.
I så gott som hela ovansiljansbygden, endast nordvästra Venjan
undantaget, uttalas de nämnda exempelorden (jos, liu-ös och liwöga
med I före f, ett arv från fornspråket, som ännu bevarats i den rikssvenska stavningen och som pekar på släktskap med danskans lys
'ljus' och lyve 'ljuga', tyskans Licht och higen samt engelskans light
och lie (ävensom latinets lux).
ji-) i
Vad beträffar den egendomliga övergången ju- till jydessa ord inom Järna-Gagnef-Djura, så torde den stå i samband
med en speciellt sydvästsvensk ljudutveckling, vars yttersta utflöde
nått ända upp över stora delar av Bergslagen samt in i nedre Västerdalarna och Nedansiljan, men där hejdats på gränsen till Al och
Leksand. — Dessa båda socknar tjänar i många fall som de ålderdomliga ovansiljansmålens viktigaste motståndsområde, där nya tendenser söderifrån vanligen dämpas eller bryts. Angående denna
överensstämmelse mellan Al och Leksand, som torde ha rätt gammal hävd, kan här förtjäna påpekas, att Al enligt de äldsta räkenskapsböckerna utgjorde en del av Häradsbygden (Leksand). Och
även efter emancipationen tillhörde Al Leksands domsaga. När i det
följande likheter i språket uppträder mellan dessa båda socknar
och grannen Bjursås, så torde ävenledes beaktas, att Bjursås i t5ootalsräkenskaperna framstår som en utbygd till Al och alltså även
stått i förbindelse med Häradsbygden.
Ytterligare några kännetecken på åtskillnad mellan Al och GagnefDjura-området är exempelvis ålmålets mörka a-ändelse i substantiv
som bakka 'backe', stå-ka 'stake' och i verb som hö-ra, kassta, få-ra,
helt i överensstämmelse med målet i Leksand. 'Gagnef-Djura-målet i
sydväst har i dessa fall mycket öppna a-ändelser liksom även bjurs-
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Karta 5. Behandlingen av ljudförbindelsen lju- i orden ljuga och ljus.
(Se härom närmare sid. 21 f. och jämför karta 6, sid. 25.)
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åsmålet i nordost: bakkå, sterkå (Djura), sta•kå (Gagnef, Bjursås),
få•rå, kasstå.
I ålmålet har d bibehållits i sådana ord som lä•där, vii•där, li•där,
'läder, väder, lider', vilket förutom med Leksand och övriga nordliga bygder ända upp i Ovansiljan även överensstämmer med Djura:
lädär, lädör, le•där, leder etc., vädör, wedör, weber samt li•där,
le-der, fiber osv. I Gagnef och dess samtliga grannmål västerut ända
längst upp i övre Västerdalarna faller däremot d i dessa ord. Där
möter vi liksom även i Bjursås och stora delar av den angränsande
Dalabergslagen uttal som lä.r och Ie.?. för 'läder', vä.r och ve.r för
'väder' samt lir för 'lider'. Men när man i ålmålet säger blo• 'blod',
mö. 'nöd' eller lå.a 'låda', så har d-bortfallsgränsen flyttats längre
norrut och placerats mot Leksand, där d står kvar: bfrrd, nöd, låda.
— Där kunde man vid onda år höra talas om den s. k. blå. nö•da
'svarta nöden', då i brist och svält pesten dök upp och drabbade
folket i dalabyarna. I likhet med Al har man i dessa ord d-lösa former såväl i Gagnef som i Bjursås, Floda och Nås m. fl., där man
alltså säger bto., nä. och /d.å.
I det gamla kortstqviga ordet »lada» råder emellertid vacklan i
ålmålet, som har två former: Iti.0 och lirdu (:Heden). Den senare
förekommer såväl i Leksand som i Djura. Men i Bjursås- och Gagnef—Nås-området hör man endast d-löst uttal även i detta ord: lå-u,
så också i ordet spa.å, spa.6 'spade', som i Al heter spå.a, men i
Djura spå•då och Leksand spirda. — Märk den egenartade kontrasterande omkastningen av a-vokalernas kvalitet i ordet »spade» inom
varandra närliggande områden.
I ingtsats till dessa ord i Nedansiljan uppträder d även inom dbortfallsområdet i det enstaka för dalmålet säregna ordet »lådig»,
vårtid, av mången känt endast från Karlfeldts poetiska språk. Det
heter lå•clig såväl i Gagnef och Bjursås som i Al och Leksand. Men
i Nås har även detta ord följt regeln om d-bortfall och heter där
lå•ig. — I dalabergslagsmålet förekommer inga d-lösa former, vare
sig ordet på övredalskt vis uttalas lå•dig som i Enviken, Svärdsjö,
Husby och Grangärde eller ombildats till lå-ding som i Tuna,
Torsång, Nomn osv.
När i somliga ord i ålmålet d-bortfallet har inträffat mellan en
främre och en bakre vokal, så har ett j-ljud i stället utvecklats mellan de båda vokalerna, vilket gett en speciell bergslagskaraktär åt
sådana gamla ord som »hädan» och »dädan»: hälja och dö/ja. 1 Al
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Karta 6. Uttalet av ordet fähus i dalmål och angränsande dalabergslagsmål. Ljudgruppen i har stigande diftong, 2 har svävande
diftong och 3 har fallande diftong. — Ordet fähus har ett synnerligen skiftande uttal i övre Dalarna. De olika formerna fördelar
sig så, att gränserna tecknas skarpt mellan huvudområdena OvanVästerdalarna och Nedansiljan. Det sista området delas upp
i huvudsakligen två, där Rättvik—Boda starkt kontrasterar mot Ål
och dess grannar från Floda till Leksand samt Bin gsjö. Inflytandet
från Dalabergslagen hejdas i Bjursås och i sydkanten av Gagnet.
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säger man därför exempelvis hån ha Juri Mia, vilket betyder 'han
har begett sig därifrån (eg. farit dädan)'. Samma uttal möter man
också såväl i Gagnef som i sydöstra Leksand (östra Rönnäs) och
Bjursås. I den senare bygden kan man ropa åt hästen, då den skall
gå framåt: Häjja bårtl, vilket ursprungligen betytt 'Bort härifrån!'.
I ovansiljansområdet däremot står d eller, det från fornspråket bevarade
(se ovan s. lo, not x) kvar i dessa ord, som även eljest
i uttalet vida skiljer sig från skick och bruk i Nedansiljan: »dädan»
heter dädå eller diebå och »hädan» heter jädå eller ieåå (i Mora
resp. Älvdalen).
En rad olikheter mellan Als och Gagnefs tungomål grundar sig
ofta på speciella små nyanser i uttalet av till synes mera tillfällig
natur. Och ändå är det just sådana små skiftningar, icke sällan av
större geografiskt sammanhang, som tillsammantagna ger oss och
bygdens folk intrycket av två skilda sockenmål. Låt oss illustrera
detta förhållande med några exempel.
I Al såväl som i Gagnef säger man fissk och ftässk, och denna
enighet är fullständig, så länge man håller sig till substantivens
obestämda form. Men så snart man övergår till den bestämda formen, så inträffar olika uttal. I Al säger man sålunda fisstjän 'fisken'
och fkisstje 'fläsket' med bibehållet s och förmjukning av k till tj
i överensstämmelse med målet i Leksand och övriga nordliga dalmål. Men i Gagnef säger man i stället fi f f en 'fisken' och flä f f i
'fläsket' med en assimilation av sk till f -ljud, erinrande om riksspråkets uttal av sk i ordet »människa». Med gagnefsmålet överensstämmer i dessa fall stora delar av dalabergslagsmålet, där man
talar om att gå och fif Ja 'fiska' för att pröva sin fif filykka
'fiskelycka' (Tuna, Enviken, Svärdsjö). Därifrån har denna ljudbehandling nått upp till Bjursås och Bingsjö kapell i Rättvik. I det
sistnämnda området säger man såväl fif fön 'fisken' som fliif få
'fläsket', och i det förra har fenomenet även trängt in på substantivens obestämda form, så att man här omväxlande säger fissk och
fif,
f , flässk och fki f f etc. samt till och med hann fe för 'handske' och bu f fe för 'buske'. — Uttalet f för sk förekommer även
längre norrut i grannlandskapet Hälsingland: fi f f en 'fisken' etc.,
ett uttal som erinrar oss om tyskans Fisch och engelskans fish, vilka
samtliga härstamma från latinets piscis (med c = k).
Ett annat särskiljande drag möter oss i uttalet av ordet 'liten' som
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förled i sammansättning inom olika delar av Nedansiljan. I Al liksom även i Leksand säger man lissfingär 'lillfinger' och lissbulla 'liten
bulle' etc., vilket i Bjursås heter lisslfingär och lisslbullå med ett
1-ljud efter ss, som har sitt upphov i äldre förbindelsen t/ i /itl-.
Men i Gagnef har ett egenartat n utvecklats i sådana gamla tl->
ss/-förbindelser, så att där uttalar man de båda orden lisslnfingär
och lisslnbullå. Detta n-ljud uppträder också i Gagnef i orden bessln
'(ett) betsel', rissln '(en) rissel', som i Al och Leksand uttalas bessl
och rissl.
Ytterligare en uttalsegenhet, som bildar gräns mellan Al och Gagnef inträffar i konsonantförbindelserna gn- och kn- i ords början.
Almålet har härvid i allmänhet liksom de flesta övriga sockenmål
i övre Dalarna ett rent och okomplicerat uttal: 'gnälla' heter gnälla,
'knapp' knapp och 'kniv' kniv. Men så snart man kommit över
gränsen till Gagnef kan man ofta och särskilt gärna i kvinnospråket
få höra gn och kn uttalas med ett slags ng-ljud, stundom föregånget
av ett svagt aspirerat h; uttalet av de här nämnda orden kan tecknas
ungefär (h )ngällå, (h)ngapp och (h)ngi.v. Så vanligt är detta uttal, att då en ortsbo någon gång skall artikulera särskilt tydligt, händer det att korrektionen resulterar i uttalet kn för ursprungligt gn
och vice versa. Därför kan man få höra knällå för 'gnälla', kna•gå
för 'gnaga', knesså för 'gnissa, gnida fram o. åter', knät för 'gnet'
etc.
Såsom vi redan i det föregående upprepade gånger har haft tillfälle att se (jfr t. ex. ovan sid. 22), visar ålmålet flera väsen tliga överensstämmelser med målet i Leksand
i fråga om såväl ordförråd som uttal. Förutom sådana för hela Nedansiljan karakteristiska företeelser som r för rn i orden jä.r 'järn',
kvar 'kvarn' etc., tjockt 1 för rd i orden kel 'bord' och 0.! 'gård'
erinrar vi oss, att det bara är Al och Leksand som använder det
egendomliga ordet kyl för 'barn, spädbarn' och som gentemot sina
grannar alltid har öppen stamvokal å och sluten ändelsevokal a i
ord av typen krirga 'krage', steka 'stake', bå•ka 'baka (bröd)', även
i sådana fall då stamvokalen följes av r, t. ex. hicra 'hare', fåra
'fara'. I Bjursås och Gagnef däremot har dessa vokaler omvänd ordningsföljd så att stammen vanligen företer slutet a och ändelsen
öppet å i kra•gå, sta•kå, ba•kå. Men före r blir även stamvokalen
öppen hicrå, färå. 1 det mellanliggande grannmålet i Djura har alla
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dessa ord öppet å i såväl stam som ändelse: krii•gå, stå•kå, bd•kä,
hård och få•rå.
Al och Leksand har också gemensamt uttal av pronomenformen
'oss': vöss. I Siljansnäs växlar vöss med våss, och Rättvik har våss.
I hela det övriga Nedansiljan säger man öss utan föregående v. Detta v har sitt ursprung i en diftong uö av äldre kort u (jämför tyskans
uns), som ännu hörs i de ålderdomliga älvdals- och våmhusmålen,
där 'oss' heter uöss. Redan i Mora säger man wåss och i Orsa wöss,
inte olikt Al och Leksand. Här heter också 'deras' de•räs i Al eller
de•rås i Leksand liksom i de flesta målen i Ovansiljan. Men detta
ord motsvaras i Djura av dömmäs, i Gagnef av dömmes och i Bjursås
av dömmses (växlande med de•räses), som utgöres av en med genitivändelse försedd dativform av pronomenet dömm. I ordet deras
etc. i Ovansiljan liksom i Al och Leksand har vi den äldre och alltså
ursprungligare genitiven kera bevarad, dock med sentida tillägg av
vanligt genitiv-s.
Trots dessa likheter uppträder dock många skillnader av
rätt genomgripande natur mellan de båda sockenmålen
i Al och Leksand. En del av dem har sitt ursprung i förändringar
som inträffat först i senare generationers språk i Al. Andra däremot
kan vara av betydligt äldre datum.
Vi ha redan ovan konstaterat, att när man i nutida ålmål vanligen
säger kera 'kåda', ria 'rida', skii.a 'skada', spå-a 'spade', lu•in (byn
Holen dock hrdin) 'luden' med förlust av intervokaliskt d, så säger
man i Leksand med bibehållet d: kåda, rida, skjrda, spicda, lu•din.
Likaså hör man i Al numera sällan någon som uttalar g i de gamla
adjektiven på -ug så som fortfarande sker i Leksand. När ålfolk
säger ste-nu 'stenig', krusu 'krusig, brokig', mitclu 'mjölig', rosu
'res'g, blommig', kravvlu 'skraltig', to•ku 'tokig' etc., så säger folk
i Leksand ste•nug, krusug, mjii•tug, rosug, kravvlug och to•kug.
Genom kompletterande randanteckningar av ålmål från 1870-talet,
införda av E. Rönnblom i det försök till en »ordbok öfver Landsmålet i Västmanland och Dalarne», som trycktes »som handskrift» under åren 1877-1881 och som (med ett relativt sparsamt men värdefullt ordförråd refererat) nådde fram till slutet på bokstaven d, finner vi emellertid att ålmålet på den tiden bör ha haft ändelsen
—ug bevarad: 'halkig' skrevs då hcelkug, 'agnig, full af agnar' agnug,
'hal, halkig' hasslug, 'hastig' hasstug och 'avig' cevug. Här representerar ce naturligtvis det i Al öppna å.
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Motsvarande riksspråkets vanliga adjektivändelse -ig har ålmålet
en om språket i Ovansiljan erinrande ändelse -in i sådana ord som
'rolig' ro•lin och 'skadlig' skå•lin. Jämför det riksspråkliga ordet »galen», vilket i Al och stora delar av Nedansiljan och Västerdalarna
mestadels brukas i adverbavledningen gäji med betydelsen 'kolossalt,
väldigt' och som är särskilt vanligt i uttrycket hö va gåli gött 'det
var fantastiskt gott' eller 0.Y finnt 'väldigt fint'. — Andra förstärkningsadverb med samma innebörd, karakteristiska för gammalt ålmål, är vånndalöst, osskaple, o•hässkle, cygii•le m. fl.
Såsom ytterligare skiljemärken på ljudlärans område mellan ålmål
och leksandsmål må följande egenheter även framhållas:
I Leksand har den fornspråkliga förbindelsen mb bibehållits under
det att Al har m(m). I Leksand säger man sålunda dammba 'damma,
ryka av damm', lammba 'föda lamm', lammbil 'lamm', våmmb 'våm'
och kammb 'kam', vilket i Al heter damma, lamma, lammil, våmm
och kamm i överensstämmelse med Bjursås.
I Leksand motsvaras fornspråkligt kort i antingen av ö som i Rättvik eller av ä i orden 'sele', 'spela', 'leva', 'eder, edert' (pron.) m. fl.,
som sålunda uttalas såja eller sitta resp. spö la eller spö ja, löva
6.dät. Men i ålmålet har man i stället ett ganska
rikssvenskt uttal i dessa ord: sela, spela, leva, eran, e•rat. Vill
man höra samma ord uttalas med fornspråkets korta i-ljud, så
får man bege sig upp till Mora, Älvdalen, Våmhus och deras grannar i Ovansiljan, där orden lyder sili eller sila' 'sele',
'leva', ibär,
iåån (nom. resp. ack. maskulinum) iååt (neutrum) och spilå 'spela
t. ex. flöjt'.
Varje dalkarl har väl apropå »spilå» hört talas om träflöjten i
Ovansiljan (under senare generationer brukad och tillverkad i västra Älvdalen), vars lätta toner redan många gånger via radion flugit
ut över landet, framtrollande en underbar skogs- och fäbodstämning. Med dialektens eget uttal kallas den för spilåpipa, vilket helt
enkelt betyder en 'pipa att spela på'. På riksspråk skulle man ha
kallat den kort och gott för »spelpipa». Men nu förhåller det sig
så, att äkta gammalt dalmål gärna fordrar en s. k. bindevokal mellan
för- och efterled i sammansatta ord, då förleden alltifrån fornspråket
är tvåstavig och dess stamstavelse är kort, dvs, den korta stamvokalen följes av en kort konsonant.
Hit hör ett sådant ord som »lada», vilket nu i Al heter
och i
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Leksand lå•clu. Vid sammansättning behandlas detta ord såsom förled olika i Al och Leksand. I Al kallar man 'en plats, där lada står'
för lä•bakka, 'dörren' heter lå•clerr och 'golvet' lå•göltv. I Leksand
däremot benämnes dessa ting på mera gammaldalskt vis lå•clubakka,
lå-cludö-r och iii•dugölv. Jämför att man i Al och hela området från
Bjursås till Nås säger våttbytta (eller våttbittå) men f. o. m. Leksand och norrut våttubytta, våttubittå etc. Emellertid förekommer
även i Al former med u i sammansättningsfogen: växten 'våtarv,
Stellaria media' heter våttuårrv, och man säger skåtubcr 'skatbo'
och slågute.n 'smal käpp mellan slagans bult och bindslet i skaftets
övre ände'.
Denna typ av förleder med u som bindevokal har kommit att påverka också kortstaviga förleder av annat ursprung, närmast samhörande med verb. På så sätt har orden 'bakbord' och 'baktråg' etc.
i Leksand och på många andra håll i dalmålets övre områden uttalsformer som berkuboi och bickutrö.g osv. Men i Al säger man numera hellre bakbo .1 och ba•ktro.g. — I Ovansiljan vimlar det av
dylika sammansättningar med kortstavig förled av olika slag. Där
talar man dels om rövålåj 'rävlya' och sigkro.k 'båge mellan selens
båda ryggdynor' eller silåstikka 'selpinne', dels om råkå- eller rakuknajv 'rakkniv', må/å- eller matulass 'kvarnfora' (eg. 'lass med säd
att mala i kvarnen') etc. Men då förleden utgöres av ett långstavigt
ord, så har bindevokalen vanligen gått förlorad i dalmålet genom
synkope i ord som 'kyrkogård': tjyörrtjga•rb, tjörrtjgcH etc., 'hälsosam': jällssamm, hällssamm osv.
En på sina håll tämligen skarp gräns tecknar den egendomligheten
att leksandsfolket, särskilt i Rönnäs och Asbygge fjärdingar, saknar
h i början av ord som ålm 'halm', dr 'hår', esst 'häst' etc., vilket
eljest är särskilt utmärkande för stora delar av Ovansiljan och som
för vanliga svenskar utgör ett karakteristiskt kännetecken på gammalt roslagsmål. På goda grunder antas denna h-förlust tidigare ha
haft betydligt större utbredning inom området från Uppland till
Övre Dalarna. Förlust av h är en så gammal företeelse, att man
finner exempel på den redan på Upplands runstenar.
I våra dagars ålmål är den så gott som helt okänd. Men att den
tidigare existerat eller åtminstone gjort sig påmind också här, därom bär åtskilliga exempel på »falska» h sitt tydliga vittnesbörd. Den
lilla 'sädesärlan' kallas plcrghälla, egentligen »plogärla», 'ensam' heter hennsammän, 'orka' hörrka, 'ymta, mumla om något utan att få
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fram det man vill ha sagt' hymmta etc. I Rönnbloms anteckningar
från 1870-talet står hwhcerce för 'altare'. Sådana falska h uppträder
gärna vid överdrivet tydligt eller hyperkorrekt uttal av ord vars
ursprung man inte rätt förstår inom område, där h har en svag
ställning. Vi erinrar oss de lustiga roslagsimitationerna »Hengström»
och »Hösterman» för (Albert) Engström och hans gamle trätobroder österman ute i uppländska havsbandet.
Ytterligare tecken på åtskillnad mellan nutida ålmål och leksandsmål finner man däri att ordet för »stege» i Al heter stega med g
liksom i Bjursås, Bingsjö, Dalabergslagen och riksspråk, men att alla
övriga dalska sockenmål från Leksand och norrut upp i Ovansiljan
och från Djura-Gagnef till längst bort i Västerdalarna har olika
former med k i stället för g: steka, ste•kå, stekka, stöke, stikå,
stitji etc.
Man kan också framhålla, att gränsen mellan de båda olika uttalen jerrk, järrk med j och errk, ärrk, errkä etc. av mansnamnet
'Erik', som skiljer österdalmålet med Ovansiljan och norra delen av
Nedansiljan från västerdalmålet, går just mellan Al som har errk
och Leksand som har jerrk och järrk.
Även i fråga om ordvalet röjer sig i en del fall betydande
olikheter mellan Al och Leksand. Jag kan här i första hand nämna
skillnaden i beteckning för 'ung, ogift kvinna', som i Al så långt
man kan minnas tilibaka alltid varit flekka 'flicka' i överensstämmelse med språket i södra Dalarna och Uppland. Samma ord användes också i genuint bjursåsmål liksom även flerstädes i Djura,
Gagnef och Mockfjärd. Men i större delen av Leksand och i socknarna norr och väster därom benämnes den ogifta unga kvinnan
med det för egentligt dalmål karakteristiska ordet »kulla», som i
Leksand uttalas kölla (med å för kort o av äldre u enligt gammal
regel), i Rättvik köllå, i flera västerdalssocknar omväxlande kullå
och (regelrätt) köllå samt i större delen av Ovansiljan kulla, endast Venjan undantaget, där man har en om Västerdalarnas uttal
erinrande form kolla.
Detta ord är naturligtvis inte okänt i de södra delarna av Nedansiljan. Men man är där fullt medveten om att dess egentliga hemort, med uttalet u och den speciella betydelsen 'ung, ogift kvinna',
är Ovansiljan eller bygderna omkring Mora. I Magnevills ordlista
över bjursåsmålet från årtiondet närmast efter sekelskiftet (1913)
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omtalas att kulla användes om »kvinna (i socknarna i norr, öster
ock väster om Bjursås)». Genom en uppgift från Al vid början av
1920-talet får vi veta, att kölla eller kulla betecknar »ogift kvinna
endast i de socknar, där detta ord är brukligt», dvs, uppe i ovansiljansbygden. Och i Dalabergslagen menade man med kulla (uttalat med det för detta område främmande u i stället för ÖD blott
och bart en 'kvinna, som kommit ned från övre Dalarna för att
sälja sina egenhändigt vävda band'. Hon kan ha hört hemma i de
östra morabyarna, bl. a. Garsås, där det än i denna dag finns märkvärdigt konstskickliga bandväverskor. — Numera har emellertid dessa 'kullors' vandringar i det närmaste upphört. Hemslöjdens försäljningsbutiker, som sköter all sådan handel, räcker ivrigt händerna efter deras produkter. Och i Al har man flera egna duktiga väverskor, som med fin smakkänsla och fantasi håller traditionens
många vackra mönsterkombinationer levande.
I yngre ålmål har emellertid ordet kulla även fått en viss användning om flickor från andra, inte alltid norrut belägna socknar. I
ställer för gangsflekkon om 'flickorna i Gagnef' kan man numera
med litet skämtsam anstrykning i Al säga gangskullon. — Ordet
kulla eller kolla med betydelsen 'kvinna' är dock (särsk. i äldre tid)
känt på olika håll såväl i vårt land som i våra nordiska grannländer.
I litteraturen uppträder det redan på 1640-talet i en bondedialog.
Det kan mycket väl höra samman med ett ord kull, koll, som bl. a.
även betecknar 'hjässa, huvud, (hemlöst kreatur), hattkulle, topp,
blomknopp' etc.
Även ett annat för Ovansiljan typiskt ord, nämligen kripp för
(späd)barn', har på något håll uppträtt i Al. Sålunda hörde jag med
en viss överraskning en genuin ålkarl på 1930-talet helt glatt förkunna att döm ha fått en kripp bårti grånnäs, dvs. 'de har fått
(eller det har fötts) ett barn borta i granngå'rden'l För att hålla
sig till ålmål av genuinare märke skulle han i stället för kripp ha
sagt kyl, varom vi talat i det föregående (sid. 20).
Med exemplen kulla och kripp för ögonen finner vi emellertid
att ordens vandringsvägar inte bara har gått från söder mot norr,
förda av den starka strömmen från södra Dalarnas och Upplands
kulturbygder. De kan också ha gått i rakt motsatt riktning, ehuru
i betydligt sparsammare antal och utsträckning. I de här påtalade
fallen torde spridningen ha främjats såväl av ovansiljansfolkets
vandringar som av ålkarlarnas egna tämligen täta besök i Ovansil-
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jan under den i det föregående berörda malmforslingen upp till bl. a.
Bäcka och Furudal.
När vi här har försökt framställa ålmålets egen art till skillnad
från grannarnas tungomål i Nedansiljan, så är jag fullt medveten
om att det har skett efter tämligen grovt schematiserande linjer
under påvisande av skiftningar i uttalet av vokaler och konsonanter i gemensamma ord. Det råder emellertid inte minsta tvivel om
att olikheter mellan målen åtminstone för den infödde röjer sig
även i många andra av talets faktorer såsom röstläge, tonhöjd,
taltempo, intonation och accent etc., akustiska egenheter som dock
av lätt insedda skäl måst lämnas utanför denna framställning. Man
kan emellertid komma ganska långt även med ett studium av de
ljud, som här har beskrivits. Och då det för den infödde gäller att
på grundval av uttalet karakterisera skillnaden mellan det egna och
grannarnas tungomål, så spelar uppenbarligen vokalerna genom sin
sonoritet och klangfärg större roll än konsonanterna såsom karakteriserande kännemärken. Ett lustigt exempel härpå fick upptecknaren en gång av en ålkarl, som ville illustrera skillnaden mellan de
tre sockenmålen i Al, Leksand och Gagnef. Han gjorde det med
hjälp av en mening på bara två ord, vars a-vokaler skiftade efter
ljudregeln i respektive socken sålunda:
Man säger i Al dånns valls 'dansa vals',
men i Leksand dånns vålls
och i Gagnef danns vålls.
Granskar vi slutligen ålmålet som dalmål med särskild
hänsyn till dess förhållande till det s. k. egentliga dalm ålet i Ovansil ja n, så erbjuder sig en sådan mängd av förenande eller särskiljande egenheter i detalj, att det här bara gäller
att lämpligen sovra och ur massan dra fram några få, mera iöronenfallande karakteristika. Dessa må i sin tur utgöra komplement i
grova drag till vad vi redan i det föregående har sagt om ålmålets
förhållande till de närmaste grannarna i Nedansiljan, där ju jämförelseord i speciella fall här och var har nämnts även från målen
i Ovansiljan.
Vid vår granskning är det naturligt, att vi då i första hand intresserar oss för sådana egenheter, som kan sägas vara särskilt utmärkande för gammalt dalmål och som fram till våra dagar utgör
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tecken på samband mellan ålmålet och de i många avseenden ålderdomligare ovansiljansmålen.
En sådan egenhet möter oss i ålmålets bibehållande av »hårt» g
i förbindelsen lg och rg i slutet av orden 'bälg' som uttalas bälk,
'talg': tållg, 'älg': ägg, 'arg': årrg, 'berg': bärrg, 'korg': Ung och
'varg': vårrg. Likaså kvarstår g som hårt i böjningsformerna ägan
(best. plur.) 'älgarna', bärrgan 'bergen', vårrgan 'vargarna' etc. Men
det förmjukas till j i best. sing.: älljän 'älgen', bärrji 'berget', vårrjän
'vargen', tålljän 'talgen', och övergår ställvis till i-vokal i sammansättningsfog: våriklo• 'vargklo'. I Ovansiljan förekommer samma
behandling av g i t. ex. kårrg, kuörrg, warrg etc., men en del speciella undantag finns; 'berg' uttalas på sina håll bjärr eller bje.r
utan g, likaså i bjärrum (plur. dat.) etc. Och då 1 tämligen allmänt
har fallit framför g i &nämnda orden, så har sådana för Ovansiljan
egendomliga former uppkommit som bög för 'bälg, säck' och ui.g
för 'talg'. liäremot uttalas 'älg' ällg eller öllg o.d. i större delen av
Ovansiljan, vilket dock tycks falla utom ramen för områdets ljudregler. Ordet finns inte i gammalt älvdalsmål. Möjligen lär det äldre
namnet för 'älg' vara brinnde, som man finner i en gratulationsvers
på älvdalsmål redan från början av 1700-talet och som alltjämt är
den enda för 'älg' brukliga benämningen i folkmun i Älvdalen. Ordet
förekommer också i Angermanland och Jämtland, där det heter
brinne eller brinn, och det tros ha inlånats från svenskt håll till
Österdal i Norge, där det uttalas bringe. — Men för att återgå till
den gamla förbindelsen 1g och rg med hårt g, så kan vi konstatera,
att den förutom i Dalarna även är bevarad i de norrländska grannlandskapen Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland.
Ett annat ord, som man ännu vid slutet av 20-talet kunde få höra
gammalt folk i Al uttala på ett speciellt karakteristiskt sätt med
hårt g, är nöggd för 'nöjd'. Numera tycks man dock allmänt ha anlagt den riksspråkliga formen nöjjd, som för övrigt är gängse i hela
södra dalmålsområdet från Bjursås i öster till Malung i väster. Men
norr därom existerar fortfarande det äldre dalska nöggd i Leksand,
Rättvik, Ore och Venjan, nö•,gd i Mora och på Sollerön, nrögd
i Älvdalen och Våmhus. Med ö delabialiserat till e eller ä finns
formen ne.gd i Orsa och näggd i Lima och Transtrand. Vi kan bättre förstå det hårda g:ets ursprung, om vi vet att ordet på fornsvenska hette nögdher och att detta är ett particip till verbet 'nöja
(sig)', fsv. nöghia (sik), som i sin tur är avlett av ordet »nog»;
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verbet betyder ju 'vara nog (för)' eller 'vara till nöjes'. Märk att
vokalen i det gamla Ovansiljan ännu på ursprungligt sätt bibehållits
lång i nö•gd etc.
Här må vi också nämna det gamla uttalet i Al av veckodagsnamnet 'lördag': löggda.g, som har hög ålder och som ännu uppehåller
förbindelsen med ovansiljansmålet. I Mora heter det både logdag
och loggda.g, i Rättvik lögderg liksom även nere i Nås. I Ore säger
man lnerda.g, och i nordvästra Mora samt i Våmhus och Älvdalen
uppträder de för dessa bygder egendomliga to•vda.g och tobbda.g.
Men i Djura däremot, liksom även i Järna, Äppelbo och Malung
har man, möjligen genom regeln nöggd till nöjd, redan infört ett
yngre uttal löjjdag.
Märkligt nog har d bibehållits hörbart i den gamla förbindelsen
nd i ord som hannd, 1annd, tannd och hunnd etc. i ålmålet, under
det att grannarna i Bjursås förlorat d i det sistnämnda ordet, hunn
(dock plur. hunndår), men behållit det i de övriga. Vacklan råder
också i västerdalsmålen. Eljest synes nd-förbindelsen ännu vara tämligen väl bevarad i de konservativare ovansiljansmålen. I stora delar
av Dalabergslagen har d försvunnit (eller assimilerats) i dessa ord:
hann, lann, hunn etc. — Alldeles speciellt märkligt i detta sammanhang ter sig det i ålmålet hörda, ålderdomliga uttalet brönnd för
'brunn, källa', som också förekommer i Mockfjärd, Floda och en
del av Malung samt i pluralen brönnder i Gagnef. Eljest är det
okänt i dalmålet. I fornsvenskan hade detta ord d i formen brunder
(sing.). Men då hela det övriga ovansiljansmålet har uttalet brunn,
förefaller det som om d vore senare tillagt i brönnd i analogi med
rimordet stönnd 'stund' eller liknande. I sådana fall kan det vara
tecken på att d i förbindelsen nd är i fara att falla bort i ålmålet.
En i ålmålet påfallande förlust av 1, i någon mån erinrande om
förhållandet i Ovansiljan, har inträffat i ordet 'hals' och samtidigt
har stamvokalen förlängts : hås, motsvarande Älvdalen, Våmhus och
Bonäs ds. Hela mellanliggande område ned till och med Leksand
har dock bibehållit 1 och s som två åtskilda ljud: als i Mora, åt
i Leksand etc. För övrigt saknar Al alldeles det för Ovansiljan karakteristiska allmänna 1-bortfallet framför konsonanter som g, k, m,
p, v, varigenom 'bälg' och 'talg' uttalas bög och råg, 'balk' och
'folk' båk och frk, 'halm' km, 'hjälpa' jdpa samt 'kalv' och 'själv'
kav och sjcrv osv. Almålet har i samtliga dessa ord kvarstående
1, långt såväl som kort: tållg, bege, föllk, hållm, jäpa, kålv,
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f älv. Ja, till och med i neutrum kilt av adjektivet lui/v kvarstår 1.
Dock icke framför s i det sammansatta ordet håssto.p 'halvstop'.
För övrigt finner man att 1 gått förlorat i de trycksvaga verben
bi• 'bliva' och pii• 'pläga, bruka'. Den förra formen har stor utbredning i ovansiljansområdet ända upp i Mora, den senare däremot når
inte längre norrut än till Rättvik, där den uttalas på. Sålunda kan
man på rättviksmål fråga: pår o-nt gäld om sömårar 'brukar hon
inte valla om somrarna', och på leksandsmål kan det heta: vårr pär
ii virra 'värre brukar det vara'. Även långt Il kan före s falla eller
assimileras i särskilt gynnsam situation, t. ex i ordet assint, som i
ålmålet förekommer både som adverb med betydelsen 'inte alls' och
som pronomen, betydande 'ingenting alls'; jä(g) ha assint tä ta påmmä(g) 'jag har ingenting alls att sätta på mig' och hd jö-r assint
'det gör ingenting alls'.
Ett fornspråkligt arv i Al, bevarat inte bara i Ovansiljan och andra
delar av övre Dalarna utan även i de flesta norrländska granndialekterna f. o. m. Gästrikland, är lång stamvokal i orden 'grimma,
timme, lim, hem, rem, sömma, tömma' m. fl. I Al säger man sålunda
av gammalt gri-ma, tima, lim, hem, rem, söma, tii•ma etc., likaså
i Leksand. Samma former har i stort sett det övriga Nedansiljan och
Västerdalarna t. o. m. Malung med undantag av att ändelsen a uttalas å: gri•må osv, och att man i Malung föredrar att säga hi.m för
'hem'.
I ovansiljansmålet råder visserligen överensstämmelse i fråga om
stamvokalens kvantitet, men uttalet kompliceras här av att somliga
långa vokaler har utvecklats till diftonger som givit olika resultat
från socken till socken. Morauttalet gräjma, täjm(ä), läjm, em,
rem, söma, tö•ma motsvaras i Älvdalen och Våmhus av graima,
taim(e), laim(e), i•em, ri•cm, sö•ma, työma etc. I övre västerdalsbygderna, där de gamla västnordiska diftongerna lever kvar i målen i Lima och Transtrand, träffar vi sådana »norska» former som
räjm 'rem', häjm 'hem'.
Mot skick och bruk i riksspråket finner vi också lång vokal uppträda i såväl Al som Ovansiljan i orden 'borr, torr, dörr' etc.,
vilka i Al heter 196.r, ter, dör, lika som i Leksand. I moraområdet
säger man bor och tor, i Älvdalen med diftong bu-ör, tieår, men
'dörr' däremot heter vanligen med en i dessa trakter egenartad
pluralform dörär.
Speciellt intresse rörande tecken på äldre förbindelser mellan
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språket i Al och det gamla dalmålet i Ovansiljan erbjuder en del ord,
vars stamvokaler inte följt en senare tids ljudförändring här i socknen utan troget bibehållit en äldre traditions uttalsvanor. Flera sådana relikter anträffas i ålmålet. Men jag skall här bara nämna ett
par mera påfallande exempel.
Som regel har ålmålet alldeles som riksspråket ö i orden löv 'löv',
rö• 'röd', hög 'hög' samt i rök 'rök' och höra 'höra' etc., under det
att Mora och Älvdalen dels har o eller å i lov, !kv 'löv', ro.d, rti.6
'röd', og, kg 'hög', dels ä i rii.k 'rök' och ii•ra 'höra'. Men i några
fall går ålmålet på en äldre traditionslinje, som är nära förenad med
ovansiljansmålen, när man här i socknen ännu kallar växten 'ljung,
Caluna vulgaris' för gro.n med o• i stället för ö, likaså då man säger sno. för 'snöd, naken, bar' och dov för 'döv' samt då man —
i varje fall ännu på 30-talet — kunde varna någon att gå för länge
ute i vinterkylan, därför att man kunde frii•sä, dvs. 'ömkyla sig'.
Samtliga dessa uttryck heter t. ex. i Mora gro.n, sno.d, clou, och
frä.d si.
Vokalerna o (å) och ä i det gamla dalmålet motsvarar de västnordiska diftongerna au resp. ey, och av dem torde den förra under
ett tidigare skede i dalmålet ha lytt ou eller liknande. Enligt vad
vi strax ovan redan har nämnt om språket i övre Västerdalarna, där
sådana diftonger ännu är bevarade, är det alldeles naturligt, att de
här anförda orden skall uttalas 16uv 'löv', röu 'röd', döuv 'döv' samt
räjk 'rök' och häfta 'höra' etc., och detta erinrar oss om den gamla
isländskans lauf, rauar, daufr, reykr, heyra. — Uttalet sno.d och
dov etc. i överensstämmelse med dalmålet i Ovansiljan har en
ganska vid utbredning i grannsocknarna både väster, öster och söder
om Al, bl. a. i Gagnef, där dock gro.n 'ljung' representeras av det
för denna socken egendomliga grunnd eller av gru.n liksom i Djura.
Eljest heter det från Nås till Malung grö.n.
I ålmålet har även den gamla dalskans y bibehållits i orden
ymms(a) 'ömse' och yppin 'öppen' etc., vilket överensstämmer med
t. ex. moramålets ymmsär (pluralis) och yppin samt fornsvenskans
ymse och ypin.
Liksom i Ovansiljan har man i Al på forndalskt vis kort u i orden
duppa 'doppa', huppa 'hoppa', kupp 'kopp' samt i det gamla verbet
kuppa 'åderlåta' etc. Eljest är dock regeln den, att i det nutida ålmålet kort u mestadels ersättes med ö, vilket innebär åtskillnad mellan de båda dialekterna inom dalmålet. När man sålunda i Ovansil-
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jan exempelvis säger kupår 'koppar', tuppa 'loppa', krupp 'kropp',
/wie (dativ !taft) 'lock', ru-g 'råg', dunå 'dåna', kutå 'kåta, tälja',
muså 'mossa' osv., så föredrar man i Al att i stället säga köppär,
löppa, kröpp, lökk, rö-g, döna, kö-ta, mö- sa etc.
En del speciella avvikelser från detta mönster uppträder dock i
Al, vilka här förtjänar att nämnas. Framför ändelsen u i ord med
ursprungligen kortstavig stam kvarstår u i ålmålet, varför alltid
feminina substantiv (i ursprungl. oblik form) uttalas exempelvis
stuggu 'stuga', fluggu 'fluga', bussu 'svinläger', bu-gu 'båga, dvs. vidja
att bära hö med'; jämför att det maskulina ordet 'båge' uttalas
bd - gal En om andra sammanhang varslande o-vokal uppträder i det
egendomliga ä bog på- 'det kostar på krafterna' och i ordet bokk
'bock', erinrande om språket i Rättvik. Ovansiljan har som väntat
bukk. — Uttrycket bog på 'kosta på', som även förekommer på andra håll i dalmålet (bög på, bug å etc.), har eljest sin viktigaste utbredning inom Uppland, varför man kan anta att det utgör gods,
som därifrån följt det språkliga utflöde upp mot Dalarna, som vi
redan inledningsvis har talat om. Uttalet med o i Al kan höra samman med inflytandet från Bergslagens gruv- och hyttspråk, där en
bukt på linan i ett uppfordringsverk kallas bog (inte bög el. dyl.).
Ännu ett par tecken på mera karakteristiska överensstämmelser
ifråga om ljudläran mellan Al och Ovansiljan är följande egenheter.
I båda områdena skjuter man gärna in en vokal framför ett stavelsebärande eller sonantiskt n, inte (efter dentaler, dvs. konsonanter
uttalade med tungspetsen mot tänderna) i ord som bött'n eller
vått'n, men väl i sådana ord som lungän 'lugn', rängän 'regn', ungän
'ugn', van gän 'vagn', fammän 'famn', nammän 'namn', jämmän
'jämn' osv.
Samma sak inträffar även, när en vokal kommit att stå i trycksvag mellanställning, där den förkortats och slutligen fallit bort såväl i slutet av ord i en sats som inuti ett enskilt ord. Bortfall
qv ändels e, s. k. ap ok op e, har vi i uttrycken rammä!
ikull 'ramla omkull', öppän munn 'öppna munnen', slökkän 'slockna',
störrkän 'storkna' etc., ja till och med i sockennamnet Gagnef, som
uttalas gangän (i st. f. gangnä).
Denna inskotts- eller svarhabaktivokal ä uppträder också före r
i liknande situationer, varför man allmänt i Al säger ha-gärhåll:m,
h,a-gärmjei-1 etc., men ha-gra 'havre'. Jämför Ovansiljan agärlo-t
'havrelott, -åker'.
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Typiskt för ålmålet liksom för målen i Ovansiljan är vidare sådana vokalbortfall inuti ord, s.k. synkope, som
inträffat t. ex. i okknu, egentligen okunnug, som betyder 'okänd,
främmande', jolprur 'jordpäror, dvs, potatis' nybönko- 'nyburen ko,
ko som nyss kalvat', ämmsve- 'ämnesved, -virke', ii-vde-1 'överdel,
särk', il/igå 'ideliga, alltid', skömmär 'skomakare' samt fimmp
'skinnhoppa, förskinn'. Dock säger man i Al utan synkope i pluralis
hammärär 'hamrar', best. form hammäran. I Ovansiljan, där dessa
exempel inte är ovanliga, återfinner vi okknu, 'främmande', yvdel
(men även yvyde-t, everde-1 etc.), skomar och skumår (men även
skomäkär) och stfimmp(a) (men även stfinnupp(a)).
Här kan vi också erinra om en för Ovansiljan speciell egenhet,
som fordom kan ha haft en mera allmän utbredning söderut i dalmålsområdet, men som där uppträder mera sporadiskt, t. ex. i det
nutida ålmålet. Jag tänker på den egendomliga förkortningen av den
ursprungligen långa stamvokalen i förleden till sammansättningar
SM1 blo(k)körrv 'blodkorv', rå(l)lös 'rådlös' och fe(t)trä- 'skedträ, skedställ', som innehåller de eljest i dialekten långvokaliska orden
'lo• 'blod', rå. 'råd' och fe. 'sked'. Jämför Ovansiljans ro(g)ga-rd
'rodgård, gärdsgård', (o(b)b1a-6 '(löv)blad', brå(r)redd 'brådrädd,
hastigt skrrnd' ocv.. vilka som förled innehåller de enstaviga, långvokaliska rcrb 'gärdsle', kry 'löv' och brå-å 'hastig'.
Till dessa exempel, som med hänsyn till vokalisationen pekar på
sammanhang mellan Al och Ovansiljan, kan vi lägga ännu ett, som
har att göra med konsonantismen. Det gäller den egendomliga övergången av yr (äldre wr) till br i ords början. Den är tämligen vanlig
i det gamla dalmålet i Ovansiljan och den förekommer ävenledes i
Al och dess närmaste grannsocknar i Nedansiljan. Man säger sålunda i Al bri-in eller bri-en 'vriden', brennsk (eg. »vrensk») 'hingst',
brisst 'vrist' och brer 'vrå', vilket motsvarar i Mora bridin eller
wridin, brist, i Älvdalen brennsk eller rwennsk (1) samt i Leksand
munnsbrå- (eg. -vrå) 'mungipa' och i Djura brak 'vrak' osv.
Mindre vanlig är denna övergång i Rättvik och Västerdalarna,
där det med riksspråket överensstämmande yr har sin största utbredning. Men sporadiskt uppträder br för yr även där liksom på
en del håll i andra svenska dialekter, t. ex. i den gamla gutniskan
på Gotland och i svenska mål i Finland.
Fonetiskt bör växlingen mellan tv och b inte vara så svår att förstå. Exempel på fullständigt bortfall av w (b) är inte ovanliga vare
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sig i dalmålet eller i gutniskan, där t. ex. 'vräka' kan heta räka.
Något sådant förekommer dock, såvitt jag vet, inte i Al.
Samtliga här anförda exempel ur ljudläran har visat oss, att det
bakom de många förändringar, som genom tiderna har fjärmat målen i Ål och i Ovansiljan från varandra, likväl har funnits och alltjämt finns väsentliga tecken på samband mellan dem båda. Åtskilliga fler vore förvisso att dra fram ur språkens gömslen, men de som
vi här behandlat har ganska väl visat oss relationerna i huvudsak.
På ordböjningens område går däremot en skarp
gräns mellan de båda dialekterna. Av det egentliga dalmålets ålderdomliga ordböjning, karakteristisk för hela Ovansiljan men bäst bevarad i Älvdalen, finns i stort sett ingenting kvar
vare sig i det nutida ålmålet eller i övriga grannmål i södra Nedansiljan och nedre Västerdalarna (jämför karta 2, sid. g, linjerna
2 och 3)-. Genom utjämningar och generaliseringar till förmån för
nominativens eller oftast ackusativens former har dativ ens
många egendomliga ändelser på -i eller -e, -u eller -o, -im, -em, -am
och -om, -in och -un etc. helt undanträngts här söderut. Situationen
i ålmålet påminner härvidlag i stora drag om förhållandet i våra dagars riksspråk, som i detta hänseende bara har svaga erinringar kvar
om den äldre svenskans dativ sådan den exempelvis ter sig i det från
1540-talet ärvda bibelspråket:
... jag (är) dock när eder i andanom
(Kolosserbrevet 2:5)
eller i vår äldre rika psalmpoesi:
... dig ske pris i allo lande
i Vår Herres bön:
... fräls oss ifrån ondo
i en rad stelnade ordvändningar:
gammal i gårde
gå man ur huse
Gudi behaglig, Gudi klagat
gudilov! gudinog!
rusa åstad i blindo
göra upp i godo
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samt i sådana adverbformer (av bl. a. äldre substantiv) som lagom,
stundom, enkom, ömsom etc.
Sydgränsen för den fullt levande dativböjningen går fram mellan
områdena Mora-Orsa-Ore och Boda-Rättvik (se karta 2). Men rester av denna böjning uppträder dock ännu i vissa kategorier (i
bestämd form. gnda ned genom Rättvik och Leksand till Djura, där
man säger ti bwdom 'i fäbodarna' till skillnad från Almålets i bwan.
I Siljar snäs kan det heta je- kålvom 'ge (foder åt) kalvarna', medan
man i Al säger je kålvan. Och leksandsuttrycket ut på fö-nåm 'ute
på sjön' motsvaras i Al av det ganska »svenska» ut på f
I ovansiljansmålen lever dativens ändelser ett friskt liv enligt fornspråkliga regler inom olika genus och numerus av substantiv i såväl
obest. som best. form, av adjektiv, av pronomen och delvis även av
räkneord. I några här slumpvis upptagna fraser från Älvdalen möter
vi strax ett sockenmål som står på äldre grund än vår första bibelöversättning i reformationstiden:
issu(n)jä låbå(n) a stennded å(n) mainum feråeres garde
'den här ladan har stått på min faders gård', vilket på Almål
motsvaras av änhär lå.0 ha stått på far-minns
Följande uttryck visar oss förutom dativens bruk även den i Älvdalen levande personböjningen av verben med ändelsen -um i första
person pluralis:
Djärum wi mg eller eld bar ete wegum gå.um
'gör vi något annat än bara går längs vägarna'.
Särskilda ändelser brukas också såväl i andra personen: ir bakir
eller id baki6 'ni bakar bröd' som i tredje: dier båkå 'de bakar bröd'.
Till denna formväxling finns ingen motsvarighet i Al.
Det är ganska naturligt, att dalmålet i Ovansiljan i många stycken
genom sin ålderdomliga ordböjning, sitt gamla ordförråd och sin
ofta egendomliga ljudutveckling har givit ett resultat som även i de
enklaste uttryck måste te sig för Nedansiljans folk som ett fullständigt främmande språk. Man fattar kanske inte så lätt, att när de
en vinterdag i Våmhus säger att e striker kolldu (:dativ neutrum),
så menar de bara detsamma som ålkarlen, när han tycker att hå
blås kålltl
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Såsom exempel på substantivens olika böjningsformer i maskulinum (han-kön), femininum (hon-kön) och neutrum (det-kön) i
obestämd och bestämd form singularis (ental) och pluralis (flertal)
i ålmålet gör vi här följande schematiska framställning av några
vanliga ord. Därvid kan man särskilt lägga märke till, att de neutrala
substantiven oftast företer en pluraländelse -är eller -r, som har sin
största utbredning inom Nedansiljan, men som med vissa undantag
är helt obruldig i Ovansiljan och Västerdalarna.
MASKULINA
Singularis
gii-f
hesst
hög •
gubbä
el. gubba
tjänka
nakka
mjä•la
tir ra
flicka
hicka
hii•ra
kriga
hammär
bonnda
fot

Pluralis
Bestämd

Bestämd

Obestämd

'gård'
'häst'
'hög'
'gubbe'

gå-l'n
hesst'n
höjän
gubbän

gå-lär
hesstär
hö•gär
gubbär

gå jan
hesstan
hö-gan
gubban

'kälke'
'nacke'
'mjärde'
'översäng'
'flake'
'hake'
'hare'
'krage'
'hammare'
'bonde'
'fot'

tjällkän
nakkän
mjäln
td•rn
flirkän
hirkän
hirrn
krå•gän
hammär'n
bonnd'n
.fol'n

tjällkär
nakkär
mjä•lär
tir rär
flir kär
hickär
hä•rär
kricgär
hammärär
bönndär
föttär
el. fo•tär

tjällkan
nakkan
mjä-lan
tåran
flå kan
hå•kan
håran
krirgan
hammäran
bönndran
föttran
el. fotan

Obestämd

FEMININA
säng
jet
he•
ko.
tå•
klöv
bo.k

'säng'
'get'
'hed'
'ko'
'tå'
'klöv'
'bok'

sån ja
je.ta
he.a
ko.a
tå•na
kiteva
boet ja

sån går
jettär
he•ör
ko(n)när (kor)
tå•när
klövur (1)
bökkär

sängan
jettran
he-an
ko(n)nan
ter nan
klervon (1)
bökkran
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klåkka
kå.ku
skåttu
svälu

'klocka'
'kaka'
'skata'
' svala'

klåkka
kå•ku
skåttu
sv Hu

klåkkur
kåkur
skåttur
svålur

klåkkon
skåtton
svå-lon

NEUTRA

göljv
116.1
skött
freknä.
trä.
bo.
bry nä
nii
ö- rä

' golv'
'hål'
'skott'
'frö'
'knä'
'träd'
'bo'
'bryne'
'öga'
••
ora
P

P

göllvä
/Vrid
sköttä
fre
knit
träbo. a (1)
bry nä
nä
ö.rä

gölly ( är)
göllvan
hölär
116-lan
skött( är)
sköttan
fre. när
fre-nan
knä- när
knänan
trä- r, trä närträ-nan
bolär
bo-an
bry när
bry nan
ö. gur (1)
non (1)
örur (1)
öron (1)
'
(jfr femininerna)

Ännu böjs verben i olika tidsformer starkt i ålmålet, dvs.
stamvokalen visar omväxlande kvalitet i infinitiv, imperfektum och
supinum efter gammalt skick och bruk:

. bri. a
'vrida'
v ika
'vika'
nju.pa 'nypa'
nju. sa 'nysa'
spinna 'spinna'
drekka ' dricka'
bära 'bära'
'sitta'
sitta
'fara'
f ra
ta.
'taga'

bre.
ve. k
njö. p
njö. s
spann
drakk
bar
sått
for
tog

'vred'

bri.i
vi-ki
nju- pi
nju- si
spunni
drukki
bwri
sutti (1)
fu-ri (7)
tälli

'vridit'

Urspåringar och övergångar mellan grupperna inträffar gärna såsom redan av ovanstående normalformer framgår i supinum mellan
4-6. Andra exempel är fina
finna 'skina', som från i gått över
till 3 med formerna ska-n
skann 'sken' och skunni 'skinit', i vilka
1 Ej

som i Gagnef lili-kun eller kerkunan 'kakorna'.
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k uttalas hårt. I somliga har imperfektum antagit svag form efter mönster av typen leva 'leva' : lev(v)dä (: leva) eller le.a 'leda'
: leddä (: lett). Sålunda heter det vanligen i Al:
gnaga
grå va
skava

'gnaga'
grava
'skava'

gna•gdä men
gra•vdä (!)
ska•vdä

jii• sa
söva

'jäsa'
'sova'

jii•stä
sö.vdä

vii-va

'väva'

vii•vdä

gna• gi (!)
grå vi
skéivi
el. ske•vi
jä•si
swvi
el. sö•vi
vii•vi osv.

Med stöd av den här utförda analysen av ålmålets uttal i ord
efter ord under jämförelse med de närmaste grannmålens språkformer och det av dem alla utifrån minst påverkade ovansiljansmålet
tror jag, att vi nu har fått en ganska allsidig och god kännedom
om sockenmålets art och ställning som gränsdialekt inom kretsen
av de övre dalmålen. Men då det gäller att fånga upp själva den
levande atmosfären av Als sockenmål, så tror jag likväl att det för
många av oss är ett annat material som här måste komma till, för
att vittnesbördet om språket skall bli fullständigt. Det är de längre
ordsammanställningarna i repliker och ordstäv samt i de många goda
berättelserna om äventyr, hämtade direkt från läpparna av någon
av bygdens genuina sagespersoner. Så länge någon av oss ännu har
i behåll minnet av »de gamles» tal, så skall vi alltid glädjas på ett
särskilt igenkännande sätt över deras litet underfundigt formulerade
ordstäv från en gången tid, för oss alla dyrbara och värda att i minnet väl förvalta.
Som en liten varning mot att slösa energi på strunt eller att gå
och förarga sig över obetydligheter sade de gamle:
Än skå-nnt kösst krut på krångk
'Man skall inte kosta krut på mygg'.
Och därför var det bäst att hålla sig till livets väsentligheter och
trofast arbeta för sin bärgning, annat hjälpte nog inte i forna, fattiga och slitsamma tider:
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Cm ån innt kan årrbett så ri-k,
så innt går ä då tå sångk så ri-k.
dvs. 'kan man inte arbeta sig rik, så inte går det (då) att
av små smulor plocka (eg. samka) sig rik'.
Sålunda förblev det också genom generationer. Och man fostrades upp i en känsla av livets och personens oföränderlighet. Därav måhända något av den fatalism som följande litet spetsiga ordstäv uttrycker:

Skåttu ha samm fått, flyg vått ho vill
'skatan har samma stjärt, vart hon än flyger'
(eller ungefär 'en gång skomakare alltid skomakare').
Men om man hade råkat riktigt illa ut och inte såg sig någon
levandes råd, kunde man citera det gamla ordstävet

Ä håll å sku-ma, sa rävön,
nä-n sått ti snå-rä
'Det håller på att bli skumt, sade räven,
när han satt i snaran'.
Som avslutning på vår framställning om ålmålet, skall vi nu läsa
en historia efter en av Als allra bästa berätterskor på senare tider,
fru Mina Måås. Hennes äventyr från en bärplockning är väl värt
att höra på, inte bara därför att det framföres levande och med fin
humor, utan även därför att språket innehåller sådana gamla ord
och ordformer, som numera på många håll lagts bort eller fallit i
glömska. Hennes berättelse väcker återseendets glädje. En del av
de mera egendomliga orden finner vi förklarade i noter under
stycket. — Berättelsen finns inspelad på grammofonskiva, som för
framtida bruk i forskningens tjänst förvaras på Landsmålsarkivets
fonogramavdelning i Uppsala.
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Pråkk fällbil-r

Joe, for i tia så hadd int vi tritgå5hållon1 utan villa vi ha- nå bitr
så fekk vi .fä-r tä skokks å plåkka. Å vårt år nä(r) vi ha jort ifrå-n
våss slånninja så bruka vi får u-t en dag. — Ää, dåä, då hitt- drä
söm fri- skå berått öm nu då så, hd va e osskapli brått år — så —
vi slog ifrån våss så snart å. Nä vi håll på mä sisst linnda så — sa
far: — Hå-ni skå vi ta å fä-r tä skokks i må-ro å kokks åt, öm fällbärani ä jo-ta2 sa- (a)n, söm vi på.? Ja, hit va vi mit på föståss.
mö-rn ättär, se-ni, så va vi öppa så oskapli bittiga då för(r)
dels va vi lissfällin3 , å dels så va då ju litä rå-lue på må-rn, inna
vi han jö-r allt vi skullä. Vi skull stilla5 å mjölka å — å don ti°
massäkk å mittji äta7 skull vi ha mä-våss, för(r), nå(r)in gå(r)
skojjän så dit(r) så bi-'n vå-dli su- gän å tärrvu.8 Å, kaffepällä
skull vi då ha må-våss, så vi skull då kunn kok våss en kaffitdr.
Hä va då far så må- n åmm jämnt. — fle, männ ä — Ja, så skull
vi ha nå ti-vvös å-.
Så va(r)p- vi då på drninja9 då-, å, å bykkla då i. å,
öppi.
f åhå å. Vi hadd i tåkkedä(r) erktrilla söm vi kktä ti, så ä så(g)
ingkåmt" u-t å- nä(r) vi kåmm; öm vi mungka ho- p" våss bra
så kunn vi sitt tre- i bredda. Ä tu-rli hadd vi då mä vii-drä å- Ä va
mu-li på mår'n, männ då sa fa-r: Änn mu-lin må-ro .jör än klar
da-g. Å dänn gånnjän hadd'n då så rätt i hit, fö nä vi kåmm bår"
på Ränn(h)o.-lan så to-g so-la tä finna, å så skann" o he-lä da-n.
. Ä, ja kåm ihåg att ja frå- ga far hånn" e kåmm tä hallonan källäs
få fällbitr, sa- id. Täji, sa fa-r, hit(ä) få däm väkksa ti fällan sa
hån. Ä fållä söm vi- skull tä då, hä hitta Vakkärhöki å lå.g lukt på
Prässtskojjän, så vi dktä tä vi kåmm tä Enmyra. Ditr klev vi- å-v
å sätt våss på vä.gkannta å vännta mä far for framm tä Busmor
å sätt-inn mitra. Å — så kåmm hånn tiiba-ks tä våss då (å) jod
sällskap på än lten trällvitg" rakt tä skokks.
Hä va int nässtgåssvälliin må ni tro-, ä va i bra- hasu" tä gå-.
Männ jå tykktå älläri att ä bo-ga på-" nå, får ä va- så fin väg. Ä
väkks(t) sto-rå tällär å grå-när å, unndä grä- nan då, s(e)-ni, ålleläs fullt mä mörrkgrön må-sa. Så jå tängtä få mä f ällv, att hä-n
skull ä ta- bra vii pörrka", tängt få. Fasst nog tykkt jå då föll ä
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skull a väni skirle å td. ställt sta där, se-ne. få kåmm föll hö.g hur
ä såg u-t på Älhe.a dä vi a få-ri framm.
sö- jekk vi övö(r) nönn köttryingböten, 4 på ett ställd så flöt
ä en bäkk två övö väjjän å, så vi fekk hupp på stenan, öm vi
skull kåmm törrskodd ö-vär. Ti hånn bättjän då så tog. vi kaffivåttnä. 24 senn nä vi ha gått så vi kåmm nässtan fram tä brännda"
så kåmm ä en kirr ku-tandäs i skojjän, å vi trodd fösst ä va nönn
okknu20, män nån kåmm nämmär" s6 såg vi att ä va Man gnus.
Hån (h)add bössa på ryddjän å va föl u-ta å kokksa ättä nå . fugglär.
Å nä hånn fekk si vöss å begrep, va vi va ula på få
då.såg
hån så fösmä-dlen ut å så sa. ån: — Hå., nu kåmm ni fö sna-t! sa'n.
Vi vart jussöm litä sldjjin, vi., å tykkt ä skull då föl vå(r) bådä
hårrmli å spetta.klut, 6-m vi ha(v) färi väjjän ålles i o.nö.dighe.ta.
Män då va vi då sö nära framma, vi såg hur ä lusa' framm milla
tålian där så, vi kunnd då int ån än gå framm å kokks-åt f ällv6
hör ä såg ut. Så vi jekk framm tä brännda, vi, å sätt if rånvöss
kuppan' på än kullär" i kannta där å, å b64 på å kokks ikring vöss.
Vi kokksa på brännda, å vi kokksa på vära.'n. Vi kokksa på brännda
ijänn, å kokksa på vära.'n. Vi trodd ile tron. Fä vå vi änn
kokksa, si-ni, so rönna25 ä. Ä fanns så- vönndalösst mä bär. Så nw
skull vi då föl slipp sångka26. Å vi på vöss mä f äppon, si-ni. Vi
hadd en tråss ikring mej ja å bannd fasst f äppa så ho fekk dingla
frampå-, så vi skull ha bå hänndran ledig tä hammsa27 å plåkka
mä. Ä vi plåkka å vi tö.ma", si-ni, å vi plåkka å vi tö.ma. Nå klåkka
va töllv, då sa fa-r, nu sta.'n" vi midda, sa.'n. Ä hä va vi fäjjin
få vi börjå bi sulltin. Så vi sätt vöss på kullär'n där vi å dt å jo-4
ell imilla e par hällår å koka vöss kaffi å drakk å. Så 14 vi ti sola
där å go-nå vöss å. e stönnd å.
Män så skull vi föl u-t e tag tä då på ättmiddan å. Då drog jå
mä ennsammen utövä brännda där få å. få ha då ållär vuri tåkkän,
så jå ha tykkt att ä (a) vuri husskut» tä gå ti sko jjän hennsammen"
häll. Å bär fanns ä, si-ni, ii.vär ållt, jå plAkkä å plåkkå. Män så
fekk ja si nåd o-skaplina sto.råde båddörär, söm väkkstä unndär en
björrkbusska. Ä jå dit å plåkkå, si-ni. Män jå fekk vå så rösikktig,
så int döm skull rås åv, för öm jå köm ka.vi.32 å rungka på busskan
ålläri så li-tä, så kä-vlå" döm på bakkän. Ja.å, tängkt jå, no vet
jå hu- kåmm tä hållon - fållbäran kållä - hållonan kålläs få fältbär hä ä få döm ha så lätt tä fåll-å.v! — Ja int vett jå hd, öm hä.
ä- så, män jå tängt så för mä f
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Män rässöm ja sto•g där å va i annsän" tä pliikka, då tjännd jå
att ä tog tä krälla på benan. ÅH, tängt få, skå jå bi örrmbilin å?
Tängk öm jå (h)a hittå på spjwni tä• den. få sto•g drö-p stilla,
si-ni, å kokkså ne(r) litä fösikktit, å då fekk jå si• att jå sto•g ti'n
mö•rstakkl Män då- va då jå• söm tog e skutt däjja", å huppa å
skummpa å stammpa å bar mä dt, si-ni, jå tängt jå skull bi di, mä
döm på hd vi•sä. Ja, män hä jekk int nö• hä, si-ni. Döm dä•r ha
hunni långt öpp i klä•an döm, sö jå såg mä inga a•ra" le•vandäs
rå• än jå måttå
mä vårenndå pjällta' å skå•ka å plåkka å
skå•ka å plåkka.
Dä divr tog e bra• stönnd" hä, si-ni, för dit för tia sö hadd int
vi sö u•5li li•tä på• vöss, söm flekkon ha nu.. Å ängsli va jå, att nönn
skull kåmma å. Tängk öm Man gnus kömm täba•ks, tängt jå. Män ä
kamm då ingän, å. Män sö fekk ja höra då, hu qlöm tog tä hoa
å höjjta bön på kullär'n dän: - Kåmm hit, skrek döm, vi ska får
hem", skrek döm. - Jaa, skrek jå täba•ks, jå kåmm barä jå ha
pfrikkå fålut, skrek jå. Ni föstå•r, döm trodd(ä) att jå ha plåkkii
hållon, å då plåkkå jå mö•rur.
Män tä slu•tä så va få då å•vplåkkå å på•klädd å ku•tå bön
tii• döm. Å döm ha koka sä ättmiddäskaffi å drukki döm å, så jå•
fekk föl'n skvätt mä•å då, få Pällä sto•g dän vårrmd i glö•a å.
Sö — for vi då hem" då å köm då la•gåmt hem tä still kväll'n å.
Män hit å•rä fekk vi o•måttli myttjy safft lälli
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KOMMENTAR
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»Hallon» är ett nyare ord i målet, som nu tagit överhand över
det äldre, i dalmålet genuinare »fallbär», dvs. 'bär som växer
på svedjefallen' enligt MM:s uppgift i det följande. Samma ordbyte har skett i Rättvik.
Av partic.-adj. »gjord» i betydelsen 'mogen'.
Av »lill», uttalat /iss, och »fägen», bet. 'glad', vilket här betyder 'nyfiken, förväntansfull'. Om /iss = äldre lit!-, se sid. 27.
Egentligen »rörigt».
'Ge kreaturen foder'.
'Göra i ordning och stoppa ned'.
'Föda, mat'; uttalas på fornspråkligt sätt kortstavigt, motsvarande gäller i fråga om Ovansiljans jätå med samma betydelse.
'Krävande, lysten på mat'. Ordet är med formen tårrvu typiskt
för Al och närmaste grannmål från Leksand till Floda. På andra
håll i övre Dalarna heter det tarv, tarven eller tarvsen; de två
senare orden förekommer även i Dalabergslagen.
'I ordning, färdig' (eg. 'på ordningen').
'Speciellt, särskilt fint'.
'Vi flyttade oss tillsammans'.
Snarast på ålmål bört eller bön.
För Al egen imperfektform av verbet 'skina' (jfr sid. 43 f.)•
'Hur'; sparsamt förekommande ord i ålmålet, men vanligt i
Västerdalarna, uttalat hörtn, och i Ovansiljan, uttalat wänn,
vänn.
'Av människor el. kreatur upptrampad väg el. stig'; ordet är
typiskt för ålmålet.
Betyder dels 'långt stycke väg', dels '(lång) tidsrymd'. Ordet är
f. ö. känt i Leksand och Djura.
'Kostade på krafterna' (jfr f. ö. ovan sid. 38).
'Räfsa el. skrapa ihop mossa, barr o. d. till strö i fähuset'. Ordet
är känt även i Leksand och Gagnef.
Appelativ, betecknande 'av eld härjad skogsmark (liknande
svedjefallen)'; här använt ortnamnsartat.
'Främmande' (jfr ovan sid. 39).
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' Komparativen närmare.
'Ljusnade'.
23 'Kärlen, kopparna' (av kupp
2

22

m.).

24 'Kulle'.

'Lyste rött'.
'Plocka smått', av samka (jfr ovan sid. 45).
27
'Samla med stora tag o. vida rörelser'.
28
Angående den fornspråkligt låga vokalen, se ovan sid. 36.
29
Egentligen 'stanna', dvs. 'vila'.
30
'Kusligt'; ett ord som vanligen hör Nedansiljan och Västerdalama till.
31
Ang. falskt h, se ovan sid. 30 f.
32
'Rätt in i' (sammansatt av kav och i prep., adv.).
33
'Rulla, trilla' gammalt nordiskt ord besläktat med kavle 'litet
runt trästycke, rulle'.
34
'Strängt upptagen' uttrycket är vanligt äv. i Gagnef och i Västerdalsbygder.
35
Av dädan 'därifrån', se ovan sid. 24 f.
36
'Annan'; formen ara i bet. 'andre' motsvarar f sv. akre(r), av
äldre *annrå(R).
37
'Klädpalta, -plagg'. Jfr fornsv. piälter 'trasa'.
28
Märk kvarstående d i nd (jfr ovan sid. 35).
39
Ang. äldre lång vokal, se not 28.
25
26
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Otryckta källor
Ordsamlingar och uppsatser för dalmålsundersökningen på Landsmåls- och
Folkminnesarkivet i Uppsala samt förf:s egna uppteckningar i anslutning
till det på samma arkiv pågående arbetet med utgivningen av Ordbok
över folkmålen i övre Dalarna (eller den s. k. Dalmålsordboken).

MALUNGSMÅL OCH
SKINNARMÅL I SPRÅKPROV
Av Stig Björklund

Ett helt unikt bidrag till Malwngsboken del III är att en grammofonskiva framställts med några prov på malungsmål (mal.) och skinnarmål (skm.). Den har placerats i en ficka i bokens bakre pärm.
Skivans prov eller korta brottstycken av dialekt har hämtats från
några inspelningar som gjorts med gamla malungsbor på olika håll
i socknen. Genom dem får man en särskilt nära kontakt med bygden
och upplever något av dess egenart i övre Dalarna på ett sätt som bara
dialekten kan ge.
Inspelningarna är gjorda åren 1957 och 1958 av experter vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. De mycket känsliga originalinspelningarna på skivor och band förvaras i arkivets speciella klimatanläggning för fonogram. I samtalen deltar som intervjuare den kände hembygdsforskaren i Malung, framlidne intendenten vid Malungs
Gammelgård, fil.lic. Niss Hjalmar Matsson, född i Grönlands by och
under många år tjänstgörande som lärare vid Malungs folkhögskola.
På skivans ena sida hör vi två skilda prov av malungsmål. De har
spelats in i byarna Fors och Öje. Två äldre kvinnor berättar där var
för sig några glimtar från sin ungdoms arbetsliv. Niss Hjalmar samtalar först med 78-åriga Stugu Kerstin Ersdotter från Västra Fors.
Han skildrar två unga makars kamp för sitt uppehälle och vården av
en åldring i sitt enkla hem. Sedan följer ett samtal med den då 70åriga Sturk Anna Halvarsdotter (Anna Solin), som hela sitt liv bott
i Öje kapellby. Hon berättar bl.a. om vistelsen på myrslåtter i sin tidiga barndom.
På Skivans andra sida hör vi ett prov på skinnarmål. Där samtalar
Niss Hjalmar med den då 84-årige skinnskräddaren Gubb Jonas Jonsson i Vallerås by. Båda talar skråspråket tämligen lika. Endast smärre
formvarianter uppträder som hos den ene inte är mera avvikande än
att den andre väl förstår, och talet flyter tämligen ledigt. Namnet
Jonas uttalas än med ren backslang Nasjo, än med bokstavsomkastning Snoja. Niss Hjalmar frågar Gubb Jonas om hans upplevelser
som skinnare i yngre dagar. Vi hör då Gubb Jonas berätta om tidens
brist på kontanta medel. En man köpte en skinnbyxa som hans
hustru ansåg så dyr, att de riskerade att komma på fattighuset. Priset
var tio kronor. Jonas berättar också om hur han vid fjorton års ålder
fick följa ett skinnarlag till Dalby — Lädaby — i Värmland. De be-
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redde och sydde fällar i en gård, där folket hade flera hästar och
sysslade med timmerkörning. Då var det Jonas uppgift att tvätta och
mjöla skinnen, sedan torka dem framför spisen och slutligen skava
eller räcka dem på räckbänken. Jonas fick också tidigt lära sig sy.
För att lättare avlyssna språkproven på grammofonskivan kan man
samtidigt läsa de fonetiska texter med översättning som följer nedan.
De har bifogats en kortfattad kommentar av mera egenartade ord och
ordformer. Tyvärr finns inte här utrymme för en mera utförlig beskrivning av vare sig malungsmålet eller skinnarmålet. Den intresserade hänvisas dels till Lars Levanders grammatiska arbete Dalmålet 1-2 (1925--1928), dels till Ola Bannbers lilla mönstergilla
beskrivning om Malungs skinnarmål, publicerad 1925 i tidskr. Svenska
landsmål, band IV:5, jämte där anförd historisk litteratur. Vill man
vidare studera malungsmålets ordförråd och jämföra det med ord
från andra sockenmål i Dalarna kan man numera också använda den
Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, som utges på Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala. Ordboken utkommer med ett 80-sidigt
häfte per år. Den är i skrivande stund inne på bokstaven K, därmed
omfattande drygt 1100 sidor.
Texterna till språkproven bygger på utskrifter som ingår i arkivets
samlingar med särsk. accessionsnummer. Den första från Västra Fors
är gjord av Inger Döhl-Flyren år 1971, nr 28295. Den andra från
'Die är utförd av Elisabeth Henriksson år 1968, nr 27023. Den tredje
på skinnarmål och malungsmål har av förf. redigerats efter en utskrift av Niss Hjalmar Matsson 1957, nr 23865. I dessa utskrifter
hänvisas till de originalinspelningar på skivor och band, som förvaras
i Dialektarkivets fonogra.mavdelning.
I texterna till språkproven på malungs- och skinnarmål anges vars
och ens inlägg genom ny rad, som föregås av den talandes initialer.
Kortare inskott i dialogen markeras dock med klammer //. Osäkra
eller otydliga ord eller uttryck omges av parentes ( ) eller utelämnas
efter streck —. För övrigt är texterna utskrivna med en enkel ljudskrift, där vårt traditionella alfabet har kompletterats med följande
fonetiska bokstäver:
med vinkel anger öppet a-ljud i t.ex. gåtu 'gata' klak 'klack';
vanligt a utan vinkel betecknar a-vokalen i riksspråkets "mat";
med vinkel anger öppet ö-ljud i t.ex. kåpp 'kopp', rök 'råg',
ö
vanligt ö betecknar ö-ljudet i riksspråkets "köpa";
med punkt under anger tjockt 1, uttalat med tungslag mot främre
gommen: fölk 'folk', sol 'sol', gal 'gård', bol 'bord';
d, ty, ,r och t anger hård konsonant, uppkommen genom förening
(assimilation) av r eller / och vanligt d, n, s och 1;
'n med föregående apostrof anger ett som stavelse uttalat n i t.ex.
bött'n 'botten', vått'n 'vatten';
f anger sje-ljud i t.ex. Ju ' sju (7)';
å
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hl

betecknar tonlöst 1-ljud för si i ord som "slå" och "slita": blå,
hlitå;
ngg anger äng-ljud med hörbart g, men ng enbart äng-ljud;
tj (ts) anger tje-ljud med hörbart föregående t i ord som "käpp",
"vaken": tjäpp (tsäpp), resp. våtjin (våtsin);
z anger tonande s i t.ex. dzo 'gjorde', båddzå 'bygga', dzennt 'gent';
g och k anger alltid hård konsonant, aldrig j- resp. tje-ljud vid len
vokal: gitt 'get', källå 'källa';
dubbeltecknad konsonant anger att föregående volkal är kort; enkeltecknad anger att vokalen är lång: gubbå 'gubbe', tjäpp 'käpp',
vyry 'vart', behål(å) 'behålla', spje/e 'spjället' etc.

1. Malungsmål med översättning till skivans språkprov.
Samtal mellan Nigs Hjalmar Matsson (NHj) och Stugu Kerstin Ersdotter (SK) från V. Fors.
SK: i s(k)ull lagö te mat, så du vet vi vatt dra op spjele. ä va full
Jag skulle laga till mat, så du vet vi måste dra upp spjället.
Det var väl

int likkä. Inäj-nä.1 du vet full ä hä—då va s6 kållt so*. /ja, ja./
inte bättre. Du vet väl det — där var så kallt så.
Ja, men gikk dzol ä.
Ja, men gick gjorde det.
NHj: ja, ä gikk hä å. du kåsstsi bå vov då å ånn — då i di —
Ja, det gick det också. Du kanske både vävde där och annat
— i det —
SK:

ja, hä dzo! i.
Ja, det gjorde jag.

NHj: du dzo hä ö?
Du gjorde det också?
SK:

ja, ja, å ja, a-nt i, a-nt i spånn te at vennmåt 6 at ållting.
Ja, ja, oh ja, har inte jag — spunnit till åt vadmal och åt
ö sett åpp fOkkågesvevär 6 — 6 gådinär b. ja, ja. — men
Och satt upp plockåklädesvävar och — och gardiner och.
Jaja. Men
no vet du i säg ia—ia fänni så vonnt i benå, ånnäs så
nu vet du jag säger — jag har fått så ont i benen, annars så
skull full i — ja änn vär i fattån. änn våti i vävå
skulle väl jag — ja än vara i farten. Än ville jag väva
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skå i tal åmm fö däg. 114 du?/ jaa.
skall jag tala om för dig. /Ville du?/ Ja.
NHj: ä klöjj i däg du våli.
Det kliar i dig (att) du ville.
SK: ja (afft) lusst fö vevning så hä känn du ållää tro!
Jag har (haft) lust för vävning så det kan du aldrig tro!
NHj: jaså du, ja hä/ja/ e full trevvlä.
Jaså du, ja, det /ja/ är väl trevligt.
SK:

visst e ä trevvlä.
Visst är det trevligt.

NHj: ja, full e ä — hä s6. full väl ä nan å di å?
Ja, väl är det — det också. Väl blir det något av det också?
SK:

ja, ä e 56 trevvlii s6, ja. — jo, då s(k)å i tal åmm fö
Ja, det är så trevligt så, ja. — Ja, då skall jag tala om för
dä( g) då ve ådd då flått jåt. jo, mä ve då va
dig då vi hade (då) flyttat hit. Jo, medan vi (då) var
då ne om kråklok-pä å då då. — 56 då kåmm
där när (honom) Kråklok Per och där då. — Så då kom
ån villhälm bjuäström. hånn höd du full tas på?
han Vilhelm Bjurström. Honom hörde du väl talas om?

NHj: jaha säkät.
Jaha säkert.
SK:

hån kåmm — då ådd hån — i ve(t)'nt hur ä da
Han kom, då hade han, jag vet inte hur det där var.
hån ådd en gris, å ån åd ingan te tsöp a grisån,
Han hade en gris, och han hade inget att köpa åt grisen,
(3 ån va föä lit'n te hlakktå. å då kåmm ån 6 våli
och den var för liten att slakta. Och då kom han och ville
ve skull tsöp e paä gittä. /ja./ då åd hån nö'rå kronå faän,
vi skulle köpa ett par getter. /Ja./ Då hade han någon
krona fadern,
56 påss så ve va va-gåte bettalå döm da gittan,
så pass så vi var god ( a) till betala getterna,
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sö i va ett döm. /jaha./ då fikk ja döm dåi
så jag var efter (hämtade) dem. Då fick jag ha dem (där) i
fjös'n da då'n, dåå kråklok da, /jaha./ da nä in
fähuset där han, där på Kråklok där, hos (henne)
kråklokmo ve sa. /jaha./ ja, å, ö döm då mjölk
Kråldok-mor, vi sade. Ja, å, och de där mjölkade
så ogåli bra mä —. ja, sia va faän på banårbet.
så väldigt bra med —. Ja, sedan var fadern på banarbete
( järnvägs-) .
ö i åd ån vållbö-jonås jer 6 hel på (ö) böddzå.
Och jag hade (han) Valborg Jonas här och höll på (och)
bygga.
fö du vet ä dog två ban ätt om erik.
lut vet i då hökkin
Inte vet jag (då) vilken —. För du vet, det dog två barn
efter (honom) Erik.
/jaha./ så i va ut 6 morer mä l:tä grann. så vet du full
— Så jag var ute och rörde mig litet grand. Så vet du väl
i foälangt öpp-ömm gätbrunå ö va då ö rissp ö hlog
jag for långt uppom Gärdåbron och var där och rispade
och slog
spritt-mor-esåmin.
alldeles ensam.
NHj: dzo du hå>
Gjorde du det?
SK:

ja, mä hånn va på banåt,'äbet, då —.
Ja, medan han var på banarbete, då —.

NHj: ja, jusst du.
Ja, just du.
SK: 6 i åd ån vållbö-jonås.— d(å) åd i full ån a
Och jag hade (han) Valborg-Jonas (här). Då hade jag väl
ordnat åt
hunnont fö dåin, sö an skull vää gåte vää tP då,
honom för dagen, så (att) han skulle kunna vara till (klara
sig) då,
tatt i kamm ått. sia då, då i åd dzott döm da fyä dagon
tills jag kom åter. Sedan då, jag hade gjort de där fyra
dagarna
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å sövvob då va i b6i om döl eäk ö lont hässt'n ö ån
och så, då var jag bort till Dö! Erik och lånade hästen och
(han)
vållbö-jonås fölld mä dzennt ätt-di. då ådd i bå rissp löv
Valborg-Jonas följde mig gent efter det. Då hade jag både
rispat löv
ö tsääv löv, 6 söådd i hläj gras.
och kärvat löv, och så hade jag slagit gräs.
Kommentar
Rad 2
Formen likkä(r) 'bättre' är komparativ av bra.
Rad 4

Formen vov imperf. 'vävde', av inf. vävö 'väva', supin. vevi.

Rad 8

Ploadklädesvävar användes bl.a. till överkast, s.k. åkläden
av flock eller plockgarn. Malungsflock var en väv i rutmönster, s.k. munkabälte, med röda, gröna, svarta, ibland
även gula rutor. Akläde var ett grovt tyg, anv. som sängtäcke, ofta av hårgarn. Se Dalmålsordb. flock III, flockåkläde.

Rad 9 Mal. vonnt 'ont'; överensstämmer med de flesta dalmålsformerna för "ond", som kan återgå på äldre vändr; se Levander Dalmålet 1, s. 259: Älvdalen uänd, Mora wannd,
Transtrand — Äppelbo vonnd.
Rad 19 Kråklok Per eller Modigs Per Eriksson var född 1848 och
son till Modig Erik Ersson och Päbel Marit Ersdotter. Se
Skinnarbygd 1950, s. 39.
Rad 20 Vilhelm Bjurström bodde i V. Fors.
Rad 26 Att vää gåte 'vara god till' menas att 'kunna, förmå; lyckas,
råka (ut för) '. Se Dalmålsordb. godtill adj. 'duglig, i stånd
Rad 29 Krå'klokmor eller Kerstin Larsdotter var född 1850 och gift
med Modigs Erik Ersson, f. 1844, bror till Modigs Per
Ersson eller Kråklok Per. Se Skinnarbygd 1950, s. 39.
Rad 31 Valborg (s) Jonas var snicikare från byn Vallerås.
Rad 32 Modigs Erik, se strax ovan (29).
Rad 34 Bron över Gärdån strax (öster och) söder om Ö. Fors.
Rad 35 Angående mor-esåmin kan man jämföra med riksspråkets
"mol allena, ensam" och tyska mutter( seelen)allein.
Rad 42 Möjligen säger SK böta om dö! eäk 'bort åt, dvs. till (honom) Döl Erik'; böla med tjockt i st.f. t i böta el. böta
växlar i rnal. Se Dalmålsordb. bort-åt prep., adv.
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2. Malungsmål med översättning till skivans språkprov.
Samtal mellan Niss Hjalmar Matsson (NHj) och Sturk Anna Halvarsdotter (SA) från öj e kapellby.
NHj: ää låg full i myäbuää mang — gangä(r) ö? /ja då./
Ni låg väl i myrbodar många gånger också? /Ja då./
äda kåm ve'nt te tal öm nå nämää, men —, hä vänntsi full
Det där kom vi inte till att tala om något närmare, men —,
det antar jag väl
ää dzo ö —.
att ni gjorde också —.
SA:

jodå, jodå ve låg full då i nöro hlikkä rukkä å ibpnnd.
jo då, jo då, vi låg väl där i något sådant ruckel också ibland.

NHj: ja, just ja; ån dzo! en hlikkän nyding då ö då?
ja, just ja; han gjorde en sådan stockeld där också då?
SA:

ja, va'nt (h)ä te dzä(r) döm da nydingan. /ja, ja./ ä va ingan
Ja, var inte det att göra de där nydingama. /Ja, ja./ Det
var inget
ånä då, lnäjl söm skull — fö bå måkkär ö ånä då,
annat då, /Nej./ som skulle — för både mygg och annat då,
söm hell-fro ös bä måkkan ö, ö så vet du full ä va dält
som höll ifrån oss både myggen och, och så vet du väl det
var trevligt
öm ve såg ä lysst fråmmave — ja-a —, döm nydingan.
om vi såg det lyste framför (eg. framman-vid) dessa nydingarna.
— ja a du fått en nyd(ing)?
— Ja, har du sett en nyding?

NHj: ja visst vet-si hö(k) döm e, hä tro( i hä. men int
Ja visst vet jag hur de är, det tror jag det. Men inte
a i fött så ängkelt söm du säg, uta (ä) a vyry nan söm
har jag sett så enkelt som du säger, utan det har varit något
som
a hål ti om övää stöttsåm. du vet döm a afft sövvol iblannd,
har hållit i den övre stocken. Du vet de har haft så ibland,
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sö döm a lakkt-milla rå — rå kavvYiä söm a hål iseä döm,
så de har lagt emellan råa — råa trästycken (kavlar) som
har hållit isär dem,

ö äda kål döm fö betk 4
.
och det där kallade de för betkol.
SA:

nej då lida va rikktit en — en — en stökk söm — då
Nej då det där var riktigt en — en — en stock som — där

NHj: ä da va aläs dzott hä.
Det där var annorledes gjort det.
SA: — då bit'n fikk vää kvää på sion. /ja, i föäståä.I
— där biten .fick vara kvar på sidorna. /Ja, jag förstår./
19,

ja, du vet hä gikk finäst, ö sia bärö tog döm
Ja, du vet det gick finast, och sedan bara tog de
— håkk döm uä på (si) — mitt ätt.
— hackade de ur på — mitt efter.
NHj: men ån ån — jämn full tå runndinin tå hä — tå hunnom
men han han jämnade väl utav rundningen utav det —
utav den (honom)
då d(å)i änndåm, så hån s(k)ull liddza litä likkää.
då där i änden, så den skulle ligga litet bättre.
SA:

ja, hä dzol ån.
Ja, det gjorde han.

NHj: hä dzol ån ja.
Det gjorde han ja.
SA:

ja, ö då — ö då låg döm da stikkon ö brånn — dels fö bå
Ja, och där — och där låg de där stickorna och brann —
dels för både
måkkon ö ållting ö dels fö trevnån at ciss.
myggen och allting och dels för trevnaden åt oss.

NHj: ja just — han ådd ån ån på liddzon då?
Ja just — vad hade han den liggande på då?
SA:

ja, hån, ån. — vänntå, få få. —
Ja, han, han. — Vänta, få se. —
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NHj: dzo ån nå hlaks bökk å nö hlag häll —?
Gjorde han någct slags bock av något slag eller —?
SA:

ja, då i tro(l) hä, då i tro(!) hä, hä ån dzol li(k)söm e —
Ja, då jag tror det, då jag tror det, att (det) han gjorde
liksom en —
bökk mä föttää. 1Hm — ä väntsi.1 ja, hä valt ån inna
bock med fötter. /Hm — det tänker jag./ Ja, det vart (måste) han innan
ån kåm öppfro.
den kom upp från (marken).

NHj: ja, ån van' a öppfro ån em bit. ljajamänsan.1
Ja, han vart (måste) ha upp (från) den en bit. /Jajamänsan./
hu — huä pås langt öppfro va ån?
hur — hur pass långt upp(från) var den?
SA:

jo, full va ån en metää.
Jo, väl var den en meter (upp).

NHj: ån va bä. /ja-ha/ dzotää nöro bädda ini dida då?
Den var det. /ja-ha./ Gjorde ni någon bädd inne i det där
då?
A:

ja-jamänsann — lää dzo( hä då/ — å graris.
Ja-jamänsan — /Ni gjorde det då./ — av granris.

NHj: å graris ja /ja-jamänn.1 är åd — är åd ingan
Av granris ja. /Jajamän./ Ni hade — ni hade inget
ån liddzi på häll?
aanat (att) ligga på heller?
SA:

b j nej — nej öpundi huvvun fikk ve full läddzi
Oj nej — nej (upp)under huvudet fick vi (väl) lägga
nö, nå k!utää söm ve ådd nö
kåsstsil ja, ja nönnting då
några klutar som vi hade något /kläde kanske/ ja, ja någonting då
så påss sö nåttå kåm fråmm tog fråmm Ihml ja. öj-öjjöj,
så pass så natten kom fram tog fram /hm/ ja. Oj-ojoj,
öm döm ungå fäng få hön ve arå a afft dzönnom våröt liv!
om de unga finge se vad vi andra har haft genom (under)
vårt liv!
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Ihä ga-nt —.I öm döm ungå fäng få hä!
/Det går inte —./ Om de unga finge se det!
NHj: hä kön döm behövå— hä kön döm —.
Det kunde de behöva — det kunde de —.
SA:

OJ — he vikko låg ve dåi våll f önnom, e hel vikku ån åd
Oj — hela veckan låg vi (där) i Vallsjön, en hel vecka
han (man) hade
hlipsten mä sä.
till och med slipstenen med sig.

NHj: åd ån hä? /ja./ sö ää gikk 6 baä hlipsten då?
Hade han det? /Ja./ Så ni gick och bar slipstenen då?
SA:

ve rodd.
Vi rodde.

NHj: ja, ää rodd föästås. /ja./ tog ätt f önnom eä, ja.
Ja, ni rodde förstås. /ja./ Tog efter sjön ni, ja.
SA:

ja visst valt ve ro.
Ja visst måste (vart) vi ro.

NHj: är ådd då ho pipå.
Ni hade (då) den (hon) hjälpen.
SA:

ve — ve drog yvy ån da lissbön båt'n då valt
Vi — vi drog över den där Lissborn (Lillborn) båten (då)
måste
ve dra hånn ö yvy en lang böä. ja, ve ål banå då,
vi dra (den) också över en lång bor. Ja, vi alla barnen då,
liksöm möran breve pappa då, ve småå, ja tänntsi dä.
liksom myrorna bredvid pappa då, vi små, ja tänk dig.

56./ja./ 6 rädd ån va ve ö. ä va en sträng-en kää.
/Ja./ Och rädda (för) honom var vi också. Det var en
sträng en karl.
NHj: ån va sträng då?
Han var sträng då?
SA:

ja — oj! 6 klenån mat, dålägån mat.
Ja — oj! Och klen mat, dålig mat.
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NHj: ja, han 1 ja bä —1 ådd ää mä ää te jättö?
Ja, vad /ja bara —/ hade ni med er att äta?
SA:

jo, hä skå i tal-ömm fö dä hann ve ådd mä öss.
Jo, det skall jag tala om för dig vad vi hade med oss.
ve ådd mä öss — ve ådd innt nönnting ånä mä öss än
Vi hade med oss — vi hade inte någonting annat med oss än
vårön mat söm ve fikk å kunnom.
vår (an) mat som vi fick av korna.
hä va gammölösst ö hä va suro mjölk /ha./ gluttäämjölk —
Det var gammelost och det var sur mjölk /Ha./ självsurad
mjölk —
suro mjölk, hä skull ve jätt6 trat grötåm.
sur mjölk, det skulle vi äta till (äteråt) gröten.
ö ånda gammölössf n ö missmör ö smör. /ha]
Och den där gammelosten och messmör och smör. /Ha./
ö sö tog ån fissk jämmt dåi f önnom, la ut netå
Och så tog han fisk jämt (där) i sjön, lade ut näten
öm kvällan ö hä. sia fikk ve fissk ö då, mä ve va —.
om kvällarna. Sedan fick vi fisk också då, medan vi var —.

NHj: ådd ää nö brö då?
Hade ni något bröd (då)?
SA:

ja, ve ådd full nå klennt häss(t)brö.
Ja, vi hade (väl) något klent hästbröd.

NHj: mm— havvärbrö?
Hm — havrebröd?
SA:

ja-a, söm va sö hat, sö i glömm ä ållää.
Ja-a, som var så hårt, så jag glömmer det aldrig.

NHj: jo, hä vet du, — (fullt i såää).
Jo, det vet du, — (fullt av sådor).
SA:

men då ådd ve tännää. fia] då — då va ve trä'n mä di,
Men då hade vi tänder. /Ja./ Då — då var vi tränade
(övade) med det,
sö ve åd tännää ö, /ja visst ja./ jajamänssan!
så vi hade tänder också. /Ja visst ja./ Jaja mänsan!
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NHj: hä va en sak.
Det var en (självklar) sak.
SA: ö då va ve rö hungru, sö då va ä gött, huä k!ennt ä va.
Och då var vi så hungriga, så då var det gott, hur klent
det (än) var.
/ja, han ä va!/ hä åt int en hunnd no. Mej] hä åt int
/Ja, vad det (än) var!/ Det åt inte en hund nu. /Nej./ Det
åt inte
en hunnd, hä. /Å e onnlä.I ve a jitti —, ä va — Ionnlä
en hund, det. /Det är underligt./Vi ha ätit —, det var —
/Underligt
tänntsi hä./ ä va såää ti — ti di da brön sö — s6 — ja sö ä
tänka sig. Det var sklor uti — i det där brödet så — så
— ja så det
va vasst!
var vasst!
NHj: så ä rev i i häsäm.
Så att det rev i halsen.
SA:

ja men hä vatt ve jättö, ö int må du tro ve fikk tsöp
Ja, men det måste (vart) vi äta, och inte må du tro att vi
fick köpa
nönting då-i bo'n ö ta mä öss int. bärö hä söm ve fikk
någonting (där) i handelsboden och taga med oss inte. Bara det som vi fick
ätt kunnom ö — ö hä ve ådd hima.
efter korna och — och det vi hade hemma.

Kommentar
Rad 1
Myrbod avser en enkelt timrad slåtterkoj a med pulpettak,
vari folket tillfälligt sov om natten eller sökte skydd vid
regnväder. Se Levander, Övre Dalarnas bondekultur 1, s.
218.
Rad 2 Uttrycket vänntsi är en sammansättning, motsvarande riksspr. 'väntar jag' eg. äldre mal. värmt j(e).
Rad 4 Ordet rukkäl är neutrum, men genom ev. felsägning får
attributet fem. böjn.: nöro hlikkä.
Rad 7 Ordet måkk (är) betyder förutom 'mask ( ar) ' även insekt (er)
såsom 'mygg, knott, små skalbaggar' etc.
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Rad 8 Ordet däl adj. betyder 'som gör ett angenämt intryck, trevlig, behaglig; lugn, stillsam, trygg' etc. Det är väl känt i
äldre språk i såväl Sverige som Norge. Se härom Dalmålsordb. däl.
Rad 22 Formen likkää är komp. till adj. bra, superi. likkäst.
Rad 37 Beträffande graris 'granris' märks att somliga enstaviga ord
som slutar på kort n, t.ex. ben, gran, en, lin, sten, svin förlorar i sammansättning sitt n, särskilt inom övre Västerdalarna och Ovansiljan. Mal. graris motsvaras i Ovansiljan
av grårajs, gråräjs osv. I Malung säger man också e-lag 'dekokt på enbär', lifrö 'linfrö', ste fot 'stenfot', te-bett 'förtent,
eg. tenn-bete osv.; se Levander Dalmålet 2, s. 61 f.
Rad 42 Uttrycket nått kånl fråmm eller tog fråmm betyder att
'(man klarade sig) natten över fram till morgonen', eg.
'natten korn, tog sig fram mot morgonen'.
Rad 46 Uttrycket dåi (våll f önnom) betyder eg. 'där i', här dock
'bredvid, (in) vid (Vallsjön)'. Se även 55 nedan.
Rad 53 I ortnamnet Lissborn best. form ingår som efterled ordet
"bor", mal bör som betyder 'fast, ofta stenig landrygg mellan vattendrag, där (förr) båtar bars eller drogs över'. Jämför namnet Borlänge m.fl. Se f.ö. närmare Dalmålsordb.
bor m. med litteraturanvisningar.
Rad 55 Ordet mör (eller mör) i Malung 'myra, Formica', är genus
mask. Det motsvaras i Lima av mbur, i Ovansiljan av mör(e)
etc., i Norge av maur m.
I öje säger man för 'bredvid' både breve och åti (eg.
åt-i), det förra användes om rörelse: ga breve 'gå bredvid',
det senare om läge t.ex. i det strax ovan nämnda uttrycket
dåi våll f önnom ' (bred)vid Vallsjön', varvid prepositionen
dåi styr dativ. Jämför även rad 66 dåi f önnom 'vid sjön'.
Se 46.
Rad 63 De här nämnda livsmedlen, gammötösst 'länge lagrad, stark
ost' och gluttäämjqk 'självsurnad (klimpig) mjölk', kan man
läsa närmare om i Dalmålsordb. art. gammelost, glotter och
glottermjölk samt i övre Dal. bondekultur del 3, kap. Mjölkhushållning s. 341 ff., 368 och 377.
Rad 64 Prep. trat, eg. 'åter-åt', av äldre dalska atter + at är en
dubbelform, vars inledande vokal bortfallit genom en i dessa bygder icke ovanlig prokope. Som uttrycket visar styr
prep. trat dativ: grötåm.
Rad 65 SA säger missmör 'messmör'. I mal. finns även varianten
misu, som även avser 'ostvassla'.
Rad 75 NHj säger hä va en sak, vilket också kan betyda ungefär
'det må så vara'.
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3. Skinnarmål och malungsmål med översättning till skivans språkprov.
Samtal mellan Niss Hjalmar Matsson (NHj) och skinnskräddaren
Gubb Jonas Jonsson (GJ) från Vallerås.
NHj: noen dzinn-ga söta nodu mö en bänn-gu, söm på noe ka
en gang talö du öm en gubbå, söm tsöfft e bråkkå
En gång talade du om en gubbe, som köpte en byxa

ån pisk int kåff på nöff kurön.
ån skull int få tsöpå fö tsärinin.
han inte skulle få köpa för käringen, dvs. hustrun.
GJ:

ja, jodå, hä nåssmiss i då, ån a ryvy neä te Pingmå,
ja, jodå, hä minns i då, ån å vyry neä te må(ung.
Ja, jodå, det minns jag. Han hade varit ner till Malung.

NHj: ån niff-nåssjo?
ån finn-jonås?
Finn Jonas?
GJ:

Ja, ån niff-snojå.
ja, ån finn-jonås.
Ja, Finn Jonas.

NHj: ån niff-snojå 6 o stadzö-rittmå?
ån finn-jonås ö o dzössta-mårit?
Finn Jonas och Gösta Marit?
GJ:

ja, döm bodd innt så gäla nofro näje.
ja, döm bodd innt så langt fro jeä.
Ja, de bodde inte så långt härifrån.
ån å ryvy nedi kinnsoå ö uträtt nö ärän
ån å vyry neri sokkinå 6 uträtt nå ärän
Han hade varit ner i socknen och uträttat något ärende
ö mäkå täå mä e ka söm ån å på nä en dillhasmånn.
ö kam att mä e bråkkå söm ån å tsöfft då nä en handälsmånn.
och kom åter med en byxa som han hade köpt hos en handelsman.
6 oda stökk jöti nakroör, ö då ån mäkö (m) ått,
ö oda kösst ti kronör, 6 då ån kåm inn ått,
Och den där kostade tio kronor, och då han kom in igen,

så pvö full o rittmå tä f f oda kaå, söm stökk så tsy
sö vöp full o mårit få oda bråkka, söm kösst så myttsy
så ville (väl) Marit se den där byxan, som kostade så mycket
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ningää så jöti nakroöä. — o stökk jöti nakroöä på dänn tin.
pänningää söm ti kronöä. — o kösst ti kronöä på dänn fin.
pengar som tio kronor. — Den kostade tio kronor på den
tiden.
ö ho tivö ått ån skull tull tekörrbas mä ka'n fö di o va
ö ho völi ått ån skull ga tebaköäs mä bråkkön fö di o va
Och hon ville att han skulle gå tillbaka med byxan därför
att den var (för dyr)
— o stökk föä tsy ningää.
— o kösst föä myttsy pänningä.
— den kostade för mycket pengar.

ån niff nåssjo vöti dzennå gba oda kaå,
ån finn jonås vöti dzennå a oda bråkka,
Finn Jonas ville gärna ha den där byxan,
fö di ä va e rabb ka. 6 hur ä va, sö tull döm
fö di ä va e bra bråkkå. ö hur ä va, 56 gikk döm
därför att det var en bra byxa. Och hur det var, så gick de
te bågutag ö skull hög, öm kaå va tävä jöti
te gubbgat ö skull höjt, öm bråkka va vät ti
till Gubbgård od-1 skulle höra efter, om byxan var värd tio
nakroöä, ö ve tsitö hii, ått kaå va tävä räme ö.
kranbil, ö ve tökkt hä, ått bråkka va vät mer ö.
kronor, och vi tyckte det att byxan var värd mer också.
män hur ä va, sa' kiff döm rökvä— gott döm rökvil
män hur ä va, sö fikk döm kvää — tog döm kvää
Men hur det var, sä fick de kvar — tog de kvar
kaå, o
sö ån fikk tsånö tu o.
bråkka, o
så ån fikk nöttsi ut o.
byxan, den —, så han fick nöta ut den.
NHj: o va därä, kura, nodöm tussk mökk näpp
va rädd, tsärinå, döm skull kömm på
Hon var rädd, hustrun, (att) de skulle komma på

tifit.
'rähuä nöff ka'n, nöff jöti nåkrobii!
fåttihusä fö bråkkön, fö ti kronöä!
fattighuset för byxan, för tio kronor!
GJ:

o tsitö ä va föä tsy ningää
tökkt ä va föä myttsy pänningää
Hon tyckte det var för mycket pengar —.
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NHj: o tsitö ä va föä tsy ningää, ja.
o tökkt ä va föä myttsy pänningää, ja.
Hon tyckte det var för mycket pengar, ja.
GJ:

jöti — jöti nakroöä. män hur ä räva då, so kiff
ti(6) — ti( ö ) kronöä. män hur ä va då, så fikk
Tio — tio kronor. Men hur det var (då), så fick
ån (då) håbel o, kaå — behål o.
ån då behål o, bråkka — behål o.
han (då) behålla den, byxan — behålla den.

NHj: nännmis nodu ränö rea kääsa lä löta mö roff stsiköddom?
minns du nör aä sakää lä tal; ömm fro stsinnåädagom?
Minns du några andra saker att tala om från skinnardagama?
GJ:

i göva innt sö möllga, då i ståfö dzinn-gan
i va innt sö garning då i fösst gannin
Jag var inte så gammal, då jag första gången
fikk (kiff) dzö1 ett paä bänn-guää te lädåby i nårrvädäla.
fikk föy ett paä gubbää te dål:by i värrmland.
fick följa ett par gubbar till Dalby i Värmland.
ö i va — i göva full int möllga då int. (9 ve tull —.
(9i va— i va full int gammö då int. (9 ve gikk
Och jag var — jag var väl inte gammal då inte. Och vi gick.

NHj: totfjo räå stsikå — tolfjo räå?
fjotto åä kåsstsi — flotte åä?
Fjorton år kanske — fjorton år?
GJ:

ja unjefär. öve tull täsna en romå, sö ve tull
ja unjefär. (9 ve gikk snar en måro, så ve gikk
Ja, ungefär. Och vi gick tidigt en morgon, så vi gick
vy dzinnskoin på gödd'n, mä ä vatt krömmt, inna ve
yvy skojin på dåin, män ä valt möt, inna ve
över skogen på dagen, men det blev mörkt, innan vi
mäkö mäfrå. män ve noll sähuå dånä-n kakrömkärmaää,
kåmm fråmm. män vi lonnt huså dånä-n krökkmakää,
kom fram. Men vi tog in hos (eg. lånade hus där när) en
klockmakare,
(9 sia fottsätt ve raå gödd'n öppi
ö sia fottsätt ve aä dåin öppi
och sedan fortsatte vi andra dagen upp i
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konii,laddzin
trol i ä ett — näkkådalän.
näkkådalän — trol i ä ett — näkkådalän.
Nädadalen — tror jag det hette — Näckådalen.
då va stäfö faddzin, söm ve må dåi. en hä — noen
då va fösst gan, söm ve sömmd dåi. en hä — en
Dar var första gården, som vi sydde i. En (eller) — en
häll tätvå läffää må ve då, ö da i mårrvädäla,
häll två fällää sömmd ve då. ö da i värrmlannd,
eller två fällar sydde vi där. Och där i Värmland,
då så e ä tvät, bärrjå e gähö, så döm påiö
då så e ä tvät, bärrjå e hög, så döm löp
där (så) är det brant, bergen är så höga, så de löper
märrtiä nerat tuvådråin. (m — jaha.)
timmrä nerat våttudråin.
timret ner(åt) till vattendraget (låter det glida ner —).
hä tökkt mäg va dziroKt. döm ådd e hlilldräjjå fösst
hä tökkt mäg va ropi. döm ådd e lihldröjå fösst
Det tyckte jag var roligt. De hade en lissdröja först
ö dzåll på tätvå kennstöää på o da — stsussn, ö sia ådd
ö la på två stökkää på ån da — stsussn, ö sia ådd
och lade på två stockar på den där skjutsen, och sedan hade
döm full ett gätsö märrti ät ö pöhtå ner at tuvågoddään då.
döm full ett tsög timmär ätt ö hläpö ner at våttudråin då.
de väl ett tjog timmer (stockar) efter och släpade ner till
vattendraget.
NHj: nodu nännmis äda
du minns äda väl.
Du minns det där väl.
GJ:

ja, hä nåssmi. — då. (NHj:
ja, hä minns (i). — då
Ja, det minns (jag). — Där
döm ådd stennhä dåi laddzåm, sO' döm rykk
döm ådd hässt dåi gatåm, sö döm kyd
de hade häst (där) i gården, så de körde
märrti då, ö i men döm va på ö skåtrö
timmää då, ö i men döm va öpp ö trössk
timmer där, och jag tror att de var uppe och tröskade
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mä gommhlå dåi laddzåm ö — tilä,
mä hlågom dåi gaMm — tilä,
med slagorna (där) i gården också — tidigt,
inna döm for at dzinnskoåm. ä va tätvå rännkåää
inna döm for at skojåm. ä va två kårää
innan de for åt skogen. Det var två karlar
dåi kldzåm. dåi nommhu !addzåm sö må döm
dåi galåm. dåi hunnom gatåm sö sömmd döm
i gården. I den (eg. honom) gården så sydde de
läffan ottebin. (NHj: otebbin?)
fällan obett'n. (obeten?)
fällarna °betade. (Obetade?)
GJ:

ja, ve skåvv döm, mä —. ve göva dåi säfjön
ja, ve våssk döm, mä —. ve va dåi fjös'n
Ja, vi tvättade dem, medan —. Vi var i fähuset (fjöset)
mä döm skåvv döm, sö si döm å skåvv döm,
mä döm våssk döm, ö si döm å våssk döm,
medan de tvättade dem, och sedan de hade tvättat dem,
rännkaan söm va gä-mmä, sö tog i dännha mö
kåran söm va mä-mmä, so* tog i hannd ömm
karlarna som var med mig, så tog jag hand om
döm ö tsåss döm på tsiräkennbän 6 l'ömjå döm.
döm ö sätt döm på rättsibänntsin ö mjålö döm.
dem och satte dem på räckbänken och Mjölade dem.

NHj: ö lömjå döm, ja. (GJ: ja!) — tsiä döm?
mja0 döm, ja. — ö räkkt döm?
Och mjölade dem, ja. — Och räckte dem?
GJ:

näj, döm skull kåätöå fösst.
nä), döm skull törrkå fösst.
Nej, de skulle torka först.

NHj: döm skull kåätöå fösst, ja.
döm skull törrkå fösst, ja.
De skulle torka, först, ja.
GJ:

hä va mätt rödzä då, ö sia, öm döm å vott käätö,
hä va mätt dzärö då, sia, öm döm å vott töä,
Det var mitt göra då, och sedan, om de hade blivit torra,
so' skull i käätö döm då ve sisspin. — (NHj: m — ja.)
sö skull i to'rrk döm då ve spis'n.
så skulle jag torka dem vid spisen.
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ö sia — ja — öm döm va käätön,'sia va ä te ö
ö sia — ja — öm döm va törrkin, sia va ä te te ö
Och sedan — ja — om de var torkade, sedan var det att börja
tsiä döm, en lömjå döm då, mä döm va täblö.
rättsi döm. en mjålö döm då, mä döm va blöt.
räcka dem. Man mjölade dem då, medan de var blöta.
ö sö skull ve käätö döm ått i sisspin, ö bennan
ö så skull ve törrk döm ått i spis'n, ö gubban
Och så skulle vi torka dem vid spisen, och gubbarna
dzåss tä a mäg: du kåff innt nåbrä pö näå int!
sa at mäg: du fåä innt bränn åpp stsinnå int!
sade åt mig: du får inte bränna upp skinnen inte!
ö hä tull full rabb ö,
ö hä gikk full bra ö.
Och det gick väl bra också.
NHj: ä tull rabb, ja, hä föädå i.
gikk bra, ja, hä föästår i.
Det gick bra, ja, det förstår jag.
GJ:

i kiff full gott nö kiv på läffin ö — ja då.
i fikk full ta no* stikk på fäll'n ö — ja då.
Jag fick väl ta några styng på fällen också — ja då.

Något om skinnarmålets ordbildning och ordböjning
Det s.k. skinnarmålet, känt redan på 1730-talet, är ett av skinnskräddarna i Malung sannolikt mycket tidigt uppfunnet språk. Det nyttjades av de i ett ISkinnarlag ingående personerna, i synnerhet då de
vistades på arbete ute i främmande gårdar. Under beredningen av
skinnen och då man satt och sydde pälsar och fällar mm., hade man
god tid för samtal. Därvid dryftades naturligtvis ofta affärs- och
yrkeshemligheter, som man inte ville låta gårdens folk eller beställaren få kännedom om. Det var då bekvämt att använda sitt hemliga
skråspråk. Därför att detta väsentligen byggts på det till ordförråd,
ordböjning och ljudlära särpräglade sockenmålet i Malung, blev det
för den oinvigde nära nog totalt obegripligt. Omkring 1920-talet
började skinnarmålet alltmer komma ur bruk, och det är i dag tämligen bortlagt och nästan helt glömt.
I princip är skinnarmålet (skin.) uppbyggt så att malungsmålets
(mal.) ord och ordformer förändrats genom omkastning av stavelser
och enskilda ljud eller baklängesuttal, s.k. backslang. Några exempel
från grammofonskivans inspelningsprov får illustrera detta förhållande. Man återfinner lätt dessa exempel i läsestycket (nr 3) med
hjälp av de här efter varje ordform (inom parentes) angivna radnumren:
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skm.
lika
rödzä
yimiä
ryvy
möllga
gähö
pmgmii
!ag(g)
gott
kiff
mö
PS
roff

(1,27)
(59)
(55)
(3,8)
(28, 30)
(39)
(3)
(17, 48)
(19)
(19, 25)
(1,27)
(47)
(27)

motsv. mal.
tard
dzärö
mjåtö
vyry
gammö!
hög(ä)
målung
ga!
tog
fikk
öm prep.
öpp adv.
fro prep.

'tala',
'göra',
'mjöla',
'varit',
'gammal',
'höga',
'Malung',
'gård',
'tog', imperf. av 'taga',
'fick', imperf. av 'få',
'om',
'uppe',
'från' etc.

I tvåledad sammansättning görs stavelseomkastning i varje led för sig.
Sålunda säger NHj i skinnarmålet tifiisähuä (22), som motsvarar
malungsmålets fåttihusä 'fattighuset', och GJ säger tsiräkennbän (55)
för mal. rättsibänntsin 'räckbänken'.
Vid backslang av en- eller tvåstaviga substantiv bygger skinnarmålet som regel på malungsmålets bestämda form i singularis, såsom
framgår av de nyss nämnda exemplen och andra på skivan:
slem.
sähu
(22)
(46)
stennhä
rännkii(49)
säfjö(52)
dzinnsko- (33, 49)
-kennbän (55)
kennstö- (42)

'hus'
'häst'
'karl'
'fähus'
'skog'
'bänk'
'stock'

rnal. lpf. sing.
.husä
= häst'n
= kå(r)'n
= fjösä
= skojin
= bänntsin
= stöttsin

'huset',
'hästen',
'karlen',
'fähuset',
'skogen',
'bänken',
'stocken' .

I de två 'sistnämnda orden kan särskilt märkas, att k står kvar i skm.,
men att det förmjukats till ts i mal.: bänntsin, stöttsin. Därest skm.
regelmässigt lagt sådana rnal.-former till grund för sina backslangsformer, borde dessa ha uttalats tsinnbän och tsinnstö, inte kennbän,
kennstö med inledande hårt k som nu är fallet.
A andra sidan uppträder i skm. regelmässigt på nutida mal.-uttal
bildade backslangsformer med till ts förmjukat k i början av orden,
t.ex. tsäs 'säck', motsv. rnal. (obest. säkk) best. sättsin, eller tsör 'rock'
motsv. mal. (obest. rökk) best. röttsin.
Formerna med oförmjukat k i skm. har uppfattats som tecken på
att dessa bygger på ett äldre uttalsskede i mal.: bännken, stökken.
Skinnarnas språk skulle alltså i vissa ord och ordformer reflektera
gamla, numera bortlagda ljudförhållanden i Malungs sockenmål. Härmed kan ytterligare jämföras att ett äldre uttal i rnal. (enl. Bannbers,
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Malungs skinnarmål, s. 18-19) ligger till grund för skm. gnup för
'pung', dvs. pungg med hörbart hårt g efter äng-ljudet. Sådana nggformer är ännu fullt levande i dalmålet i Lima och Transtrand samt
i de ålderdomliga målen i Ovansiljan. Ett synonymt ord till det nämnda
gnup är i skm. dzup (Bannbers 19). Detta grundar sig på äldre rnal.
bestämd sing. punndzin. Det nutida mal. har best. sing. punn(j)in
'pungen' till obest. sing. pung (med äng-ljud utan hörbart slutljudande -g!).
På äldre former i mal. tyder följande backslangsformer i skm.
(Bannbers 19):

skm.
dzinnsko
dzinn-ga
dzinn väg
dzinnu

'skog'
'gång'
'väg'
'unge'

motsv.
äldre mal.
skodzin
ganndzin
vädzin
unndzin

motsv.
nuv. mal.
skojin
gann(j)in
väjin
unn(j)in

Ett annat speciellt exempel på äldre grundform (med ljudomkastning och förkortning) är skm. dzäs för 'säng', motsv. äldre mal. best.
sänndzå, nuv. mal. sänngå utan hörbart g i äng-ljudet.
Ytterligare tecken på att ett äldre malungsuttal i en del ord kan
ligga till grund för ordbildningen i skm. är tex. gärfi för 'finger'.
Hårt g i ordets början förutsätter en äldre malungsform med hörbart
g i förbindelse med äng-ljudet i fin ggär. Det nutida mal. saknar sådant hörbart g i fingär. Men i Lima—Transtrand och Ovansiljan uttalas ordet än i dag med hörbart g: fin gger, fin ggär. (Jfr Bannbers,
s. 21.)

Substantivens ordböjning i skinnarmålet rättar sig som regel efter
gängse förhållanden i malungsmålet. Det betyder att sockenmålets
olika böjningsändelser fogas till skinnarmålets backslangsord för att
uttrycka best.form singularis och pluralis samt för att ange olika kasusformer, t.ex. dativ (på -åm, -in, -öm, -n, -om etc.) som alltjämt är
fullt levande i Malung. Här tar vi bara upp några få exempel ur vårt
språkprov (varvid läsestyckets radnummer bifogats inom parentes):
Obest. sing.
gödd 'dag'
tagg 'gård'
sissp 'spis'
dzinnsko 'skog'
läff 'fäll'
ka (1,9, 16) 'byxa'
kura 'hustru'
sähu 'hus'
säfjö 'fähus'

Best. sing.nom.
gödd'n (35)
taddzin (37)
sisspin (60, 63)
dzinnskoin (33)
läffin (67)
kaå (11,15,17 etc.)
kura (21)
sähuä (34)
säfjöä

Best. sing.dat.
göddåm
laddzåm (46, 48, 50)
sisspåm
dzinnskoåm (49)
(läffåm)
ka'n (13, 22)
kurön (2)

säfjö'n (52)
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Obest. pl.
Best. pl.nom.ack.
kennstöä (42) 'stockar' kennstöan
rennkåää (49) 'karlar' rennkåan (54)
benn-guää 'gubbar'
benn-guan
sähu 'hus'
sähuå (34)
(nä) 'skinn'
näå (64)

Best. pl.dat.
kennstöom
rennkåom
benn-guom
sähuom
näom

I något fall har det hänt att skm. tillämpat backslang av ett malungsord i dativform, varvid ordformens båda stavelser och dativändelse
kastats om. Så har hänt när GJ säger (mä) gommhlå, motsvarande
mal. (mä) hlågom' (med) slagorna'.
En felsägning har i hastigheten inträffat, när GJ för ortnamnet
'Näckådalen' i sitt skinnarmål råkar bruka formen koniitaddzin (36).
Efterleden utgör här best.sing.nom. 4addzin till obest. tagg som betyder 'gård'. — Man hör att GJ tvekar i sitt tal. Kanske har han tänkt
rätta till formen och säga kon4ädan, då han närmare förklarar vad han
egentligen åsyftar för ort och strax efter säger näkkådalän.

Verbens ordbildning visar stora oregelbundheter, ehuru flertalet enoch tvåstaviga ord vanligen konstrueras som substantiven genom sta.velseomkastning eller baklängesläsning:
mal.
talö
'tala'
bakö
'baka'
betå
'beta (skinn)'
stikkå 'sticka'
slipå
'slipa'

motsv. skm.
Ota
köba
tåbe
kåsti eller kist
pås/i eller Ms/i osv.

Största formvariationerna uppträder i verbens temaböjning. Några
olika former, hämtade dels ur vårt språkprov på skivan och i texten,
dels ur Bannbers framställning (s. 22 f.) får belysa förhållandet. Det
bör anmärkas, att skm. dock i en del fall tillämpar en långt driven
förenkling och då gärna brukar en och samma ordform i alla tempus.
'få'

mal. få
skm. kåff (2)

få
kåff

fikk
fänn( j)i
kiff (67), kåff kåff

Här har k i infinitiven kåff tillagts baklängesformen åff av mal. få
genom analogi med imperfektum kiff (67), som utgör baklängesform
till mal. fikk.
'ligga'

mal. liddzå
skm. dzill

ligg
dzill

låg
dzåll

liddzi
dzill

'lägga'

mal. läddzå
skm. dzåll

lägg
dzåll

la
dzåll,
gäla

lakkt
dzåll,
gälat
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'se'

mal. få
skm. täss

f er
täss

'titta'
(eg. 'se
till')

mal. föt(t)
f öt(t) såkkt
skm. täfö, täf f (11)
el. täss

fött

'slå'

mal. slå
slår
skm. go ssl i alla tidsformer

slog

släj

'sticka'

rnal. stikkå
stikk
skm. kisst i alla tidsf.

ståkk

stöttsi

'åka'

mal. åkå
åk
skm. kåjj i alla tidsf.

åkkt

ikkt

'äta'

mal. jätö
töjj i alla tidsf.

åt

:Pit)

jet

såg
täss

fett
täss

Genom förkortning av det tvåstaviga verbet har skm. av några vanliga ord kommit att bruka en enstavig form, som erinrar om motsvarande substantiv:
'kacka'

mal. dritå
dret
skm. (tådri =) tå i alla tidsf.

'höra'

mal. hörå (hörå)
skm. rå i alla tidsf.

'köpa'

mal. tsöpå
tsöp
tsöfft
skm. (påtsö =) på i alla tidsf. (9)
mal. såvö
söv
sötskm. ( vöså =) vö i alla tidsf.

tsöfft

'stå'

rnal. stanndå
stannd stog
skm. då i alla tidsf.;
härav föädå (66) 'förstår'!

rtäntzdi

'supa'

mal. supå
sup
söp
supi
slem. pu i alla tidsf.; denna form samma ord som
subst. pu = mal. sup.

'sova'

dret

hör (hör) höd

'sömma' mal. sömå
söm
sömmd
skm. (måsö .) må i alla tidsf.

dritti
höt

sui'i

sömmt

På samma sätt som de här nämnda kortformerna har tillkommit, har
i princip även substantivet ka för 'byxa' i skm. bildats av rnal. bråkka
backslang kabrå, förkortat till ka (1,9,16).
Likaså har det i skm. vanliga adjektivet och adverbet tsy (11, 14,
23, 24) 'mycket' bildats genom förkortning av backslangsformen
tsymy, byggd på rnal. myttsy 'mycket'.
Tvärt emot denna typ av ordbildning genom förkortning finns i
slem. även exempel på att enstaviga ord i mal. utökats med ett slags
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förstavelse eller prefix. I vårt språkprov förekommer exempel med nooch nä-. Det förra står framför personliga pron. du, döm, räkn. och
obest. art. en mask., e fem. och prep. fro 'från', det senare vid adverbet je 'här'. NHj säger nodu (2, 27) 'du' och nodöm (21) 'dem',
likaså noen (1, 37) 'en' och noe (ka) (1) 'en (byxa)'. Samma prefix använder i något fall även GJ: no/ro (7) 'från'. Han säger även
näje (7) 'här (-ifrån)'.
Enbart n- användes som förstavelse av NHj två gånger i prep. nöff
(2, 22), som grundar sig på mal. fö 'för', och en gång i prep. nåpp
(21), som bygger på mal. på.
Andra exempel på enbart n-prefix nämnes av Bannbers (s. 25),
t.ex. nadd för mal. da 'där' etc. På så sätt konstrueras demonstrativa pron. 'den där' m., f. och 'det där' n. ån-nadd, o-nadd och ä-nadd.
Däremot saknas exempel i vårt språkprov på de eljest enligt Bannbers (s. 25 f.) i Yttermalung produktiva prefixen gun(n)- och j-,
i tex. ,skm. job för mal. bo 'bod', judd för du pron., jödd för dö 'dö'
och 'död', jevv för ve 'ved', gunna för a 'hava' osv.
I vårt språkprov hör vi i stf. gunn- vid verb som 'hava' och 'vara'
ett prefix gi3-. Sålunda säger GJ tre gånger göva (28, 30, 52) för
imperf. 'var', och en gång go'a (15 ) för inf. 'ha (va) '.
Vid enstaviga ord som i mal. slutar på tjockt 1 och r, eventuellt
även annan konsonant ex. t, inskjutes ofta ett ä. På så sätt uttalas
imperf. 'var' i backslang räva (25); GJ säger där hur ä räva 'hur det
var'. Andra exempel är
skm.
KO (31)
räme (18)
ränö (27)
pivä (18)
mäkö (10)
täsna (32)
tätvå (42, 38)
ställ') (37)

motsv. mal.
åä (år) 'år'
meä 'mer'
nöä (når) 'några'
väl 'värd'
kåm 'kom'
snat 'snart'
två räkn. 'två'
fösst 'först( a) '.

Dessa prefbcformer erinrar till sin byggnad i någon mån om ett
slags fikonspråk. Prefixen synes växla individuellt hos olika personer
och i olika delar av socknen.
Synnerligen egendomlig bland många av de här anförda oregelmässiga ordformerna i skin. ter sig det allmänt gängse ordet tull,
stundom varierande med /utt och motsvarande mal. ga 'gå'. Det har
samma form i alla tempora liksom i infinitiv. I språkprovet använder
GJ tull dels i inf. 'gå' (13), dels i imperf. 'gick' (16, 30, 32, 65 och
66). Om detta märkliga, och dock så flitigt brukade ord i skm. kan
man med Bannbers (s. 29, not 2) tyvärr bara 'konstatera att det tycks
vara omöjligt att härleda vare sig från sockenmålet i Malung eller
andra långivande språk.
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UTTALSBETECKNING FÖR DIALEKTORD
a = vokalljudet i tal
å = vokalljudet i kan
o = vokalljudet i bo
Att observera: o återger aldrig å-ljud
å = Kort vokalljud i t.ex. mått
Långt vokalljud i t.ex. åra
vokalljudet i köpa
= u-haltigt öppet ö-ljud 1 t.ex. malungsmålets döm "de, den".
s.k. tjockt I med tungslag, t.ex. i Ola
3 anger "mjukt" d-ljud, uttalat som th i engelska father.
f anger sje-ljud i t.ex. "skära" f ä'ra.
(J, n, 5 och t anger hård konsonant, uppkommen genom förening
(assimilation) av r eller! och vanligt d, n, s och t.

En bröllopsdikt på Moramål från år
1646
Av Stig Björklund

Originaltrycket till den bröllopsdikt på dalmål, som här skall granskas, är
den hittills tidigast daterade på svensk dialekt. Den upptäcktes för ett par
år sedan i den Knöska samlingen i Skara stifts- och landsbibliotek.
Dikten ingår i ett litet vackert kvartohäfte (med nr 10) om sexton sidor,
dvs, precis ett ark, tryckt i Dorpat år 1646 på Johannes Vogels akademiska tryckeri. Häftet är försett med en prydlig titelsida och text på
latin. Där läser man namnen på de båda kontrahenterna, åt vilka hyllningsskriften är ägnad: Petrus Laurentii Schonbergius, Philosophiae
Candidatus och utnämnd rektor vid skolan i Arensburg på ön Ösel, och
bruden Ursula Oloffsdotter. Där nämns också brudens fader Olaus
Laurentii Broman, tidigare sekreterare i Tavastehus, Raseborgs och
Borgå län.
Gratulationsskriften innehåller inalles 18 större och smärre poem.
Fjorton är skrivna på latin (nr 2-6, 9-11 och 13-18), två på grekiska (nr 8
och 12) samt ett, det första i samlingen, på hebreiska. Bland dessa poem
är dikten på dalmål (nr 7) den ojämförligt längsta. Den sträcker sig över
sidorna 6-8, här återgivna i faksimil (s. 35-37).
Det är uppenbart att hyllningsdikterna sammanställts för ett vid denna
tid mycket ståtligt bröllop med deltagande av flera framstående gratulanter. Författaren till den första dikten om sex rader på hebreiska är den
lärde professorn i grekiska och orientaliska språk Johannes Georgij
Gezelius. Då hans namn och titel läses under dikten, må det vara
lämpligt att här helt kort presentera honom. Han kom från Uppsala
universitet till Dorpat, där han 1641 blev rektor för universitetet och 1645
även utnämndes till teologie professor. Han föddes 1615 i Gesala by,
Romfartuna sn i Västmanlands län och inskrevs vid Uppsala universitet
1 febr. 1636: »Johannes Georgij Romfertunensis» (se Upps. univ:s matrikel Bd 1, s. 76).
Efter några år som kyrkoherde i Stora Skedvi i Dalarna (1649-1660)
blev han utnämnd till generalsuperintendent i Livland samt prokansler
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för Dorpats universitet. Där promoverades han till teologie doktor (1661)
och kallades slutligen (1664) till biskop i Åbo, där han tjänstgjorde ett
drygt kvartssekel till sin död 1690.
Författaren till den 56 versrader långa dalmålsdikten, som föregås av
ett kort poem på latin, är Laurentius Morman, vars namn är angivet
under diktens slutord (ävenledes på latin). Under namnet finns också
tillagt beteckningen Dalkar. Vem han i övrigt är eller vad han vid tiden
för bröllopet har för uppdrag i Dorpat är tyvärr ännu okänt. Men han
återfinnes i förteckningen över svenska studenter bland »Västmanlänningar och dalkarlar», vilka inskrivits vid Academia Gustaviana, dvs.
universitetet i Dorpat under tiden 21/4 1632-16/111652. Som den tolfte
studenten i raden är han noterad: »Laurentius Morman, Svecus, den
20/10 1637.» Efter namnet har med senare hand tillagts »Daal Karl». (Se
Johan Bergman 1932, s. 177f.)
Man ställer sig nu frågan hur det kom sig, att en så burlesk och för
många tämligen obegriplig dikt på dalmål blev införd i en ståtlig gratulation och bröllopshyllning bland idel högstämda poem på latin och grekiska, vilka skrivits av framstående lärare och studenter vid Dorpats
universitet. I den dalska dikten vimlar det av märkvärdiga, från tidens
standardsvenska starkt avvikande dialektala benämningar på olika nyttoföremål, brukade i det dagliga livet på en dalagård. Särskilt gäller detta
de sjutton versraderna 29-45, där texten i stort sett utgör en överflödande uppräkning av bohag, redskap, tama och vilda djur, föda, kläder
och byggnader etc., som med Guds hjälp och »godhet milda» skall
förläna de unga tu glädje och »gott mod».
Måhända var syftet med dalmålsdikten förutom att uttala en rik välgångsönskan till brudparet även att ge ett illustrativt prov på det särpräglade svenska språk som talades i socknarna ovan Siljan och som inte
många kände till eller förstod. Dikten har meddelat en ganska innehållsrik »ordlista» och den är en märklig dokumentation av dalmålet, som
säkert bör ha berett Georg Stiernhielm stort nöje i hans puristiska
strävanden att främja gammalsvenska ord framför utländskt tal. Stiernhielm vistades nämligen i Dorpat under en första period på tretton år
(1630-1643). Inom denna period blev författaren till vår dalmålsdikt,
Lars Morman, inskriven vid Dorpats universitet, dvs. år 1637. Då var
alltså Stiernhielm i full verksamhet på orten.
Stiernhielm, som under sin första tid i staden hette Georg el. Jöran
Lilja, kom till Dorpat tillsammans med Johan Skytte, som utnämnts till
generalguvernör i Balticum. Omedelbart vid sin ankomst (1630) blev
Stiernhielm utsedd till assessor i den nya hovrätten i Dorpat. Han
fungerade även som lantdomare i en av kretsdomstolarna och tidvis
tjänstgjorde han t. o. m. som ståthållare i Dorpat. Visserligen hade han
inte direkt något att göra med stadens universitet, men som Bergman (s.
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78) framhåller kom han »med sina starka vetenskapliga intressen ...
givetvis i livlig förbindelse med universitetet och dess män».
Bergman omtalar vidare (a.st.) att Stiernhielm gärna umgicks med de
vid universitetet verksamma lärarna, bl. a. den svenske professorn Schomerus. Vid dennes disputation 1639 Om den fria viljan (De libero arbitrio) författar Stiernhielm en av de hyllningsdikter, som därvid framfördes. Sådana dikter brukade de disputerande söka få införda både som
gratulationer och som rekommendationer i sina avhandlingar vid deras
bedömande. Bergman framhåller också (a.st.) att Stiernhielm, »som ju
var en vän av skämt och lustiga upptåg, år 1634 upplät sitt hus för att
antagligen vara närvarande vid en s. k. deposition, den egendomliga
ceremoni, som plägade förekomma i samband med inskrivningen vid
universitetet: de nya studenterna uppträdde därvid utstyrda i svinbetar
och andra djuriska attributer, vilka under burleska former successivt
borttogos av en av universitetet formligen tillsatt förrättningsman, den
s. k. depositorn.»
Det är uppenbart att Stiernhielm vid sådana och liknande tillfällen till
kontakter, framförallt med studenter och lärare från hans egna hemtrakter i Dalarna, haft goda möjligheter att sprida sina åsikter om språkets rykt och ans. Han har därvid också kunnat uppmana till samlande
av de antikviteter som nämns i det av konung Gustav II Adolf 20 maj
1630 utfärdade Memorial, som drog upp riktlinjer för svensk allmogeforskning och som i punkten 14 uttryckligen säger: »Och mädan till itt
fullkomligit lexicon tarfwes allehanda redskapz nampn, skole thee granneligha vpskrifwa allehanda åker redskapp, fiske redskap, smijdh och
snickare tygh, skepz redskap och alle sådane saker etc.» (Se Manne
Eriksson 1946, s. 47.) Memorialet utfärdades samma tid på våren 1630
när Johan Skytte och Georg Stiernhielm avreser till Balticum. Det
förefaller synnerligen rimligt att anta, att Lars Mormans dalmålsdikt år
1646 kan vara en produkt av de strävanden i tiden som utgår från
konungens Memorial och som följer Stiernhielm ut till Dorpat, där han år
1648 blir utnämnd till president i Dorpats hovrätt och samtidigt utsedd
till vårt lands riksantikvarie. Viktigt i detta sammanhang är också Johan
Bergmans framhållande (s. 82) av Stiernhielms vidsträckta intressen vid
sidan av sina många offentliga uppdrag, då han »fann tid att oavlåtligen
författa det ena utkastet efter det andra till filosofiska, språk historiska (spärrat av mig) och vittra skrifter». Därefter gör Bergman det
särskilt betydelsefulla tillägget att »vad som för eftervärlden torde ha
största intresset i avseende härpå är att första versionen av den i svensk
vitterhet epokgörande dikten »Hercules» tillkom i Dorpat».
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Bröllopsdikten s. 7.
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Bröllopsdiktens avslutning s. 8.
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Dikten enligt originaltrycket jämte översättning'
Votum.
i. RAas täläde Gudh af sinu Nåder /
att Adam ulde JEsum wårå /
Långled ok doflid / jåpum af wåder /
ok marger släiker fårå:
5. Lägäde strax att kallen an sooff,
å Marki i Paradijs /
Bland ållehande Dior tja Graas ok Looff /
dec Tijdh war an mikid wijs.
Skåpåde strax af wånumz sido Reeff /
io. rett strax i samma stunde /
Huario af sää / wonum Jenne jåp bleff /
ok saman blefwo bundne.
Gudh Skipär ok läger så än i Dagh /
äd wijr siåm fyr ogum jär /
15. gäwit Kulla epter sinu behag /
wor ywer an tonger ehr.
An awe lite suwit flägedt iot ok deit /
arla ok sina hugst dar å /
både min tiogum / kässium ja ok skäidt /
20. war an jena freck ulde fåå /
Nu ehr an biäret kummin ufånå /
dar de hagliga Kulla war /
Sosse wijr siåm an mioxa inwånde nå /
dar af nu warder lett paar.
25. Swdest i hafele tagit wona /
sosse Gudh äd åwå will /
Gudh gäwe der Mykla buwonå /
af sennere godska mild.
Sosse krappa / krippa / kassa ok kikunå
30. ok meer släigt / smali / häst /
Mäst äd sossoe tarff ad bradning vfånå /

Lyckönskan.
Så talade Gud av sin nåd:
Att Adam skulle ensam vara,
[är] vemodigt och trist, låt oss hjälpa av
vådan,
och många slika fara (= sådana finnas).
Lagade strax att karlen han sov,
på marken i paradis,
bland allehanda djur, ja gräs och löv,
den tiden var han mycket vis.
Skapade strax av hans revben,
rätt strax i samma stund,
varav sedan honom en hjälp blev,
och samman blevo [de] bundne.
Gud skipar och lagar så än i dag,
det vi se för ögonen här,
givit flickan efter sitt behag,
varöver han glad är.
Han har litet sovit, flackat hit och dit,
bittida och sent tänkt därpå,
både med trygor, kässjor, ja också skidat
var han en snäll [flicka] skulle få,
Nu är han klart kommen ovanpå,
där den vackra flickan var,
som vi se han (fjäskat jämt för att lyckas?)
nå,
där av nu blir ett par.
Nu där som [han] på försommaren tagit
henne,
som Gud det hava vill,
Gud give dem mycken botrevnad (eg.
boförhoppning)
av sin godhet mild,
såsom krokar, barn, kassar och (kick-)
kvinna
och mera slikt, småfä, häst,
mest det som [är] tarv åt (brädning?)
ovanpå,

För att läsaren enkelt skall kunna orientera sig i dialektstycket har dess ordföljd i stort
sett bibehållits i översättningen. Stöd för orienteringen ger f. ö. radnumren. En del dialektord har insatts i översättningen med försvenskad språkdräkt. Om dem ges en kort kommentar efter översättningsstycket. Dialektord, som av olika skäl, t. ex. besvärliga tryckfel i
frakturstilen, inte har kunnat säkert definieras, har satts inom parentes (med frågetecken).
Supplerade ord har satts inom hakparentes [1.
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ok wad wonum tioner bäst.
Ja gäwe af marki Dior wilda /
Sosse Jorta ok Brinda /
35. Härir ok Reena af nåder milda /
ja Snioskräfu ok ikuånna.
Ötwerd tarwer ok / sosse tita / full /
misusmör ok skiwåråsod /
Lunssfiskren/Qwotta/Miokblätu wridäl/
40. ålt såmå gäwe gwot mod.
Ja ok Kläder min / Kräld / Lofft / Bod /
Lukra /
Ringiur / Liå / Kiänna / Lådå /
Sackia / Brässlbythor / Kupp! Kräkla /
Wispa / Såld / Junga / Skråpå /
45. Wisthus / Stall! Fiåås / Racka/ Luckulider/
förläne aff sinu Alzwold /
Sosse den der alt råder / gwer /
wilken ehr ien Herre bold /
Ok sää/liwå båder i såmå /
so. iär i issu wråldi /
Med mykla lust ok mykla gåmå /
ed ijg ok bedez af Gudhi.
Ok sä wän jhr awe liwit båder /
ok Doderen kumbe iär /
55. Wonne woss wår HErra seine Nåder /
efte wonum lifå när.
F. [= Festo?] amoris ergö apposuit
Laurentius Morman /
Dalkar.

och vad honom tjänar bäst.
Ja, give av marken djur vilda,
såsom hjortar och älgar,
harar och renar av nåder milda,
ja, orrar och ekorrar.
Aftonvard tarvar också, såsom tina, full,
messmör och (skivor å såd?),
surfisk(en), grisar, mjölkblöta, knotskål,
allt samman give gott mod.
Ja, och kläder med, kärl, loft, bod,
(hyvlar?)
Laggbyttor, lie, kärna, lada,
säckar, brädselbyttor, kopp, kräkla,
vispar, såll, knivar, skrapa,
visthus, stall, fähus, hund(ar), portlider,
förläne [Gud] av sin allsvåld,
såsom den där allt råder över,
vilken är en Herre båld.
Och sedan leva båda tillsammans
här i denna världen,
med mycket lust och mycken gamman,
det jag ock beder av Gud.
Och sedan när ni hava levat båda
och döden kommer här,
vånne oss vår Herre [i] sin nåd,
hos honom leva nära.
[Till festen?] för kärlekens
skull framställt av
Laurentius Morman
Dalkarl.

Några i översättningen använda försvenskade dialektord bör närmare
förklaras och definieras: Trygor (r. 19) 'snöskor, skarbågar, flätade av
vidjor'. Diktens form tiogum är dativ pl. (efter prep. min 'med') och den
har drabbats av tryckfel (se f. ö. nedan avsnittet Tryckfel). Antingen står
i för avsett r eller också har r frfr i fallit bort. Mora har formen sg.fem.
tröga (pl. trögur), Sollerön och Venjan trjöga—tröga och Älvdalen
trirega (jfr Dalmålsordb. tryga samt Hq. truga 2). Diktens tiogum måste
i sammanhanget avse 'snöskor'. — Närmast följande ord (r. 19) är nämligen kässjor, i dikten med formen dativ pl. kässium, 'korta barnskidor
med bågböjda handtag att hålla i och styra med under färd' (se OÖD
kässja och bild nr 913). — Kassar (r. 29) 'näverkorgar att bära eller vagga småbarn i' (jfr OÖD, s. 1083f. kass och kasse' m.). — Subst.
brädning (r. 31), feltryckt bradning (?), kan vara bildat till verbet bräda,
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väl belagt i Ovansiljan och betydande 'smälta fettämnen, smör, talg etc.
till matlagning' (jfr OÖD, s. 225 a). Ett verb bräda med bet. 'brädbeslå'
är inte känt, däremot det sammansatta brädfodra 'bekläda med bräder',
en byggnadsteknisk term, som i övre Dalarna med timrade hus etc.
måste vara ung och knappast känd i Mormans dialekt. — Tina el. tena f.
(r. 37) 'litet ovalt laggkärl, kar för förvaring av kött etc.' (jfr Dalmålsordb. tina). Diktens tita, helt okänt i dalmålet, måste i sammanhanget
vara ett tryckfel där ytterligare ett t råkat läsas i st. f. n i Mormans
manus. — Surfisk, (r. 39) i dikten kallad Lunssfiskren, 'genom svag
saltning konserverad fisk, lagd i byttor för en längre tids förvaring; åts
såsom läckerhet' (se OÖD, s. 1427 jämte hänvisning till gammal-, gravoch surfisk; jfr äv. ÖDB I, s. 135). — Mjölkblöta (r. 39), okänt i nutida
dalmål; kan möjligen avse detsamma som i Venjan kallas mjölkblanda,
'en kall dryck av surmjölk och vatten': dial. mjö`kbkannda (jfr ÖDB
s. 500). Mjölkblanda kan dock möjligen vara detsamma som »mjölksull»,
dvs, mjölk med ibrutet bröd (se ÖDB III, s. 450). — Knotskål (r. 39)
'träskål, svarvad el. skuren av en trädknota el. knölig utväxt på träd,
vanligen masurknöl'. Kallades äv. i dial. knota, kota eller vrede!
rwi"dull i Bonäs by i Mora samt nVåmhus med dentalt långt!). Det
sistnämnda är sannolikt det ord som författaren har skrivit i sitt manus
men som på tryckeriet råkat sättas fel: wridäl i st. f. wridul. Den senare
ordformen måste vara den rätta, eftersom den rimmar med sista ordet
full på raden 37. —Brädselbyttor (r. 43) 'ämbar, vari blötlagt foder av löv,
hackad halm och något mjöl (s. k. brädsel) gavs åt kreaturen' (jfr OÖD,
s. 226b; ÖDB I, s. 292). — Kräkla (r. 43) 'redskap av en barkad och
putsad topp av ungtall med några nedtill sparade och avkortade grenar;
anv. att röra i gröten med vid kokning' (jfr OÖD, s. 1248 a, ÖDB III
444f., med illustration). — Vånne, motsvarande LM:s wonne, är konjunktiv av sydvästra Moramålets verb wå'nnda infinitiv 'bry sig om'
(Dalmålsordb. vånda v.), varför uttrycket i dikten r. 55-56: Wonne woss
wår HErra seine Nåder I efte wonum lifå när bör kunna översättas: 'Må
Vår Herre bry sig om oss i sin nåd, (så att vi få) leva nära hos honom'.
Jämför f. ö. Dahlgren vånda, Hq. vånna, Sdw. vanda, bet. 1.

Tryckfel
Det måste anses ofrånkomligt att det på Vogels akademiska tryckeri i
Dorpat inträffat felläsningar vid sättningen av Laurentius Mormans dalmålsmanuskript. Man får vara tacksam över att den med frakturstil
tryckta texten i det stora hela mestadels är läsbar med hänsyn till
Moramålets många speciella avvikelser från samtidens standardsvenska
ifråga om såväl ordförråd och ordböjning som ljudlära. Felen är dock
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inte fler än att de i många fall kan förklaras, misstagen oftast redas upp
och orden därefter hjälpligt tolkas. Några få exempel, som trotsar mina
försök till korrigering, måste jag ändå lämna åt sidan eller åt bättre
framtida insikter, vilket i min översättning av dialekttexten markerats
genom att ordet eller uttrycket i fråga satts inom parentes och försetts
med frågetecken. I några fall vågar jag dock pröva en av sammanhanget
stödd gissning.
Detta gäller redan diktens första ord RAas som inledes med anfangen
R följd av versalen A. Ordet ger ingen begriplig mening vare sig med
hjälp av Ovansiljansmålets äldre eller yngre ordförråd eller med samtidens standardsvenska. Här måste ha skett ett totalt missförstånd på
tryckeriet vid läsningen av LM:s manuskript. Ordet kan möjligen med
hänsyn till efterföljande mening läsas som Saas, Såås el. dyl. och således
vara ett adverb med betydelsen »så(lunda)». De tre första versraderna
skulle då kunna översättas »Så talade Gud av sin nåd: Att Adam skulle
ensam vara (det är) långsamt och trist». — Ordet såås adv. 'så' är väl känt
från 1600- och 1700-talstexter från Ovansiljan och det är fortfarande
brukligt i dialekterna i detta område. I en Moradikt från 1690 står såss 2
ggr och i Eenberghs översättning till Moramål av Lukas evangelium 1693
förekommer flera olika skrivningar: såhs (3 ggr), såes (2 ggr), såss (2
ggr), så hss (1 gg) och soss (1 gg), se Bj. Älvd. 1622, s. 136f. I LM:s dikt
skrives senare tämligen regelbundet sosse (5 ggr) med ett undantag:
sossoe (r. 31). Att aa i ordet »Raas» kan vara tryckfel för då, alternativt
oå eller åo etc. är fullt möjligt, då flera fall med a för å uppträder i
dikten. På r. 25 står hafele för väntat håfele 'försommaren', r. 45 alt för
eljest åk (r. 40) 'allt'. Däremot står rätt ållehande (r. 7) 'allehanda'.
Även i Prytz 1622 förekommer alt (1 gg) för dit (Bj. Älvd. 1622, s. 148),
eljest olla, oller etc. 'alla'. Det nyss nämnda ållehande är okänt i nutida
mål, men förekommer i Peter Holmbergers ordlista över Älvdalsord 1768
i Ihreska handskr. saml. på UUB 100:7, skrivet Ålland. (Jfr Bj. Älvd.
1622, s. 47f.)
I några fall står a även felaktigt för ä, t. ex. krappa (r. 29) för kräppa
'vaggmede' (?), sackia (r. 43) för säckia 'säckar'. Beteckningen a för
väntat å i prep. af motsvarande dalmålets åf—åv i OvSi., beror väl
knappast enbart på tryckfel. Det kan vara en inkonsekvens hos LM på
grund av inflytande från tidens standardsvenska (varom se nedan s. 42).
Märk att Älvd. 1622 genomgående har å i prepositionen: åf—åff (se Bj.
1622, s. 165).
Att man på tryckeriet haft uppenbara svårigheter att klara LM:s
dalmålsmanuskript framgår av att adjektivet jesum (r. 2) 'ensam' blivit i
trycket satt: JEsum med två inledande versaler, liksom högtidlig form av
namn. Ordet torde ha uppfattas som en form av namnet Jesus i nära
samband med Gudh och Adam i föregående och samma versrad i början
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av dikten. Angående f. ö. det uddljudande je- i ordet, se nedan om
diktens dalmål, s. 45).
Tryckfelen vållar givetvis särskilda tolkningssvårigheter, i vissa fall
möjligen överkomliga. Här bara ett exempel. På rad 23 har lässvårigheten av LM:s manus vållat ett speciellt svårtolkat haveri. Där står inwånde nå som saknar begriplig mening. Jag föreslår ändringen iu wånda
nå, där ju är ett adverb med bet. 'alltid, jämt'. Versraden skulle då kunna
läsas sålunda: Sosse wijr siåm an mioxa ju wånda nå 'Såsom vi se
honom fjäska jämt (för) att hoppas nå'. Beträffande adv. ju (ju) i bet.
'alltid, ständigt' etc. i den äldre nysvenskan hänvisar jag till SAOB ju
A 1, där bl. a. följande uttryck förekommer: lw kommer sorg och slecker
then andre. SvOrds. B 3 b (1604). — Detta ju har ingen motsvarighet i
nutida dalmål. Men i Sam. P. Elfings bröllopsdikt på Älvdalsmål 1668 (se
Levander 1935, s. 7) förekommer i andra versraden ett adv. ju, som kan
översättas med negerat 'ej', varpå man finner exempel hos SAOB ju,
bet. 6a. I äldre nysv. kunde adverbet ju användas i bet. 'icke' i bisats,
som styres av en huvudsats med nekande innebörd. Jämför härom även
Lindén DNO 1:3, s. 130, not 2. Sådan nekande innebörd föreligger inte i
Mormans dikt. — Detta exempel ur LM:s text visar den stora svårigheten
på Vogels tryckeri att kunna läsa och korrekt sätta dalmålet i bröllopsdikten. Texten är också ett av flera synnerligen svårtolkade ställen, där
författarens dialekt i poesiens tvångströja blir högst osäker.

Inslag i dikten av tidens standardsvenska
Lars Morman måste efter sina nio års vistelse i Dorpat ha mottagit
bestående intryck av språket i sin närmaste omgivning, framför allt
under första tiden som student vid universitetet. Främst gäller det vissa
uttryck ur den på orten brukade standardsvenskan, som förekommer här
och var i dikten, då han för rimmets skull i varannan versrad ibland
nödgas anlita odalska ord eller ordformer och uttal. Några exempel på
detta skall i det följande närmare granskas. Men ett och annat tyskt ord
blandas också in såsom på r. 53, där wän står som temporal konj. med
betydelsen 'då, när'. I dalmålet i Ovansiljan brukas detta ord enbart som
frågande adverb med bet. 'vad, hur?'.
I diktens första rad står uttrycket af sinu Nåder 'av sin nåd'. Av olika
skäl måste det ha hämtats ur tidens standardsvenska eller möjligen från
teologiskt språk. Prep. af med a står i st. f. väntat åf eller åv med å i
Ovansiljansmål (OvSi.). Samma form med a brukas genomgående i
dikten (r. 9, 24, 28, 33, 35, 46, 52). Denna prep. styr i dialekten dativ,
vilket inte framgår av uttrycket; sinu Nåder är nom. sg. fem., där det
plurala Nåder vanligen uppfattas som singularis (jfr t. ex. Sdw. nal, och
SAOB nåd' f.). Subst. nåd är en gång belagt från nutida sockenmål i
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OvSi. Det förekommer i en dikt på Älvdalsmål från 1930-talet av Melker
Dalborg, född och uppvuxen i byn Loka. Dikten, som f. ö. är skriven på
god dialekt, företer i fråga om uttrycket i nåder på raden 2 ett inslag av
teologisk eller ämbetsmannamässig rikssvenska:
»Og Gader Ann toeg upp ollt
e(ö)dar i nåder
0 kwaö end a(0) kweldem
tast granl e5 o wart.»

'Och Gader Anna tog upp allt
det där i nåder,
och sjöng ända till kvällen
till dess hon blev ganska hes'.

Beträffande pron. sinu (nom. sg. fem.) saknar formen den eljest i
OvSi. redan tidigt på 1600-talet gällande diftongen el eller äi av långt i,
som framgår av Bj.Älvd. 1622, s. 55 f., 60f. etc. Samma skrivning sinu
tillämpas även r. 15: sinu behag och r. 46: sinu Alzvold. I diktens näst
sista rad (55) bryter dock dalmålets diftong igenom i uttr. seine Nåder.
Jämför redan r. 4: släiker plur. 'slika, sådana', r. 17: deit 'dit', r. 30:
släigt 'slikt' etc.
Andra tydliga avvikelser från dalmålets ljudlära och ordförråd är i
korthet följande: på r. 8 står adjektivet 'klok' wös, utan diftong äi, el av
långt i, för att rimma med ordet Paradijs på näst föreg. r. 6. Adjektivet
wijs är föga genuint i dalmålet; det motsvaras i OvSi. av olika former av
klok eller slög. Likaså har förf. för rimmets och innehållets skull på r. 9
måst använda det odalska sido Reef (jfr SAOB) i stället för dial. seidbien, dvs. sidoben 'revben'. Reef rimmar sedan med imperf. bleff av det
i dalmål mindre brukliga verbet bliva. I äldre och nutida dialekt
motsvaras det av imperf. ward eller wart av det allmänt gängse werda,
wärda 'varda', som förf. använt på r. 29, dock med den standardsvenska
presensformen warder i st. f. wärde(r). Prytz har inf. wärda 'bliva', se
Bj. Älvd. 1622, s. 164.
Uttrycken i samma stunde (r. 10) och samman blefwo bundne (r. 12)
är helt odalska: samma motsvaras av dial. sumu och samman av såm(m)å eller i nutida dialekt även av ordet iö'p—ijö'p 'ihop'. Längre fram i
dikten har LM för 'samman' skrivit såmå (r. 40 och 49). Angående f. ö.
de dalska formerna av samme och samman se Bergfors, s. 173f. Likaså
utan motsvarighet i dalmål är uttrycket arla ok sirla (r. 18) 'tidigt och
sent'. Det motsvaras i Moramålet av bi"tig ('bittida') o
Älvdalsmålet har uttrycket bi"tajä—a"teö o sPent (jfr OÖD bittida adv. och
Dalmålsordb. sent adv.).
På r. 48 har LM använt ett odalskt rel. pron. wilken 'som'. Det syftar
ytterst tillbaka på Gudh (r. 27), som »må giva brudparet mycken botrevnad (eg. förhoppning) av sin milda godhet». Därefter följer en lång
uppräkning av nyttiga ting oftast på utmärkt dalmål, r. 29-45, ting som
han (= Gud) förläne aff sinu Alzwold (r. 46) / Sosse den der alt råder
gwer (r. 47) 'såsom den där råder över (!) allt'. Rel. pron. »som, vilken»
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och det här (r. 47) förekommande rel. adv. »såsom» har samma ordform
i tidens OvSimål: sosse. För att undvika upprepning (och missförstånd?)
nyttjar LM på nästa rad (48) varianten wilken från standardsvenskt (eller
tyskt) språk. Ordet vilken förekommer i OvSi. endast som interr. pron.,
uttalat Okin i betydelsen 'vem?' etc. F. ö. är språket i hela r. 46 och en
del av r. 47 odalskt: Orden förläne (konjunktiv) 'må förläna' och subst.
A/zwo/d 'allmakt' är helt okända i dalmål, det senare ordet även obelagt i
äldre nysv. litteratur. Det hör samman med fsv. adjektivet alzvaldogher
etc. 'allsvåldig, allsmäktig' (jfr Sdw.) och detta adj. förekommer ofta i
1500- och 1600-talslitteraturen. Det har av Rothovius i hans 4. Pred., tr. i
Åbo 1645, skrivits Alzwoldige Gudh (se SAOB allsvåldig, bet. 1 a. sp.
1079). — I uttrycket den der alt råder gwer (r. 47) har de tre första orden
med all sannolikhet av LM hämtats ur tidens standardsvenska språk.
Verbet råda förekommer i nutida OvSimål, dock med betydelsen 'vara
överlägsen; rå med, orka; vinna över, besegra' etc. (Se Dalmålsordb.)
Originaltextens ord gwer på samma rad måste vara tryckfel för ett
adverb ywer 'över' i LM:s koncept. Dalmålsformen i Mora och närmaste
norra och västra OvSibygder är det kortstavigt uttalade rwyr, varom se
Dalmålsordb. En skrivning ywer skulle kunna tyda på inflytande från
standardsvenska i LM:s språk.

Diktens dalmål
Laurentius Morman visar trots textens och språkets metriska bundenhet
och tvång en ganska god kännedom om sin dialekt, som närmast bör
vara västligt Moramål. Han torde även rätt väl ha talat sitt sockenmål.
Därom vittnar särskilt flera från tidens standardsvenska starkt avvikande
ord-, ljud- och böjningsformer, vilka än i dag är karakteristiska för
sockenmålen i Ovansiljan och som här med några exempel skall diskuteras. Han har dock inte alltid förmått att korrekt återge kasus efter vissa
prepositioner, något som kan särskilt förklaras.
Redan diktens andra ord, verbformen täläde (r. 1) imperf. sg. 'talade',
av inf. tå/å 'tala', visar den i Ovansiljan gängse tilljämningen av a+a till
ä+ä i kortstaviga tvåstaviga verb (se LD I, s. 98f. samt Bergfors, s.
208f.). Andra exempel är lägäde (r. 5) imperf. sg. 'lagade' av inf. lågå
'laga', läger (r. 13) pres. sg. 'lagar' av dets. Formen skåpåde (r. 9)
imperf. sg. 'skapade' i st. f. väntat skäpäde till inf. skåpå 'skapa' måste
vara tryckfel. Sättaren kan ha läst ä som å i förf:s manus. Ytterligare ett
exempel på felläsning av å i st. f. ä visar textens wråldi (r. 50) för wärldi
'världen', varvid omkastning av bokstäverna även inträffat.
På rad 2 och rad 20 läses hjälpv. ulde 3. pers. sg. imperf. 'skulle' av
inf. ula 'skola', i nutida dial. bruklig endast i Älvdalsmål. Denna verb-
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form förekom dock tidigare även i Mora- och Orsamål såsom framgår av
bröllopsdikter och andra texter från slutet av 1600-talet (se Bj. Älvd.
1622, s. 36f.).
Ordet JEsum adj. (r. 2) 'ensam'(!), visar den i Moramålet tidigt vanliga
stigande diftongen je i uddljud av långt e (ur äldre dalskt cei, motsvarande
fallande diftong ie i Älvdalsmål redan under 1600-talet (se Bj. Älvd. 1622,
s. 58f. och 74f.). Versalerna JE i adjektivets uddljud visar uppenbart
tryckeriets svårigheter att klara sättningen av diktens dalmål. I samband
med ordet Gudh (r. 1) och namnet Adam (r. 2) strax före adjektivet
jesum har detta uppfattats som en form av namnet Jesus. Detta tyder på
att man på det tyska tryckeriet behandlat en del former i LM:s manus
tämligen godtyckligt samt att. författaren själv inte har kunnat i detalj
korrigera sättningen. Ett motsvarande je—ie förekommer i räkneordet
'en, ett' i Moramål liksom hos LM i olika uttryck: r. 11 Jenne jåp 'en
hjälp', r. 20 jena freck 'en snäll (flicka)', r. 24 iett paar 'ett par' och r. 48
ien Herre 'en herre'. (Jfr Bj. Älvd. 1622, s. 58f.)
I dikten förekommer två exempel, där äldre kort a framför ng motsvaras av å-ljud enligt regel i hela Ovansiljan denna tid (jfr Bj. Älvd.
1622, s. 56f.). Det ena ordet är adj. n. långled (r. 3) 'långsamt, långtråkigt, vemodigt'. Med denna betydelse förekommer ordet i nutida dalmål
endast i Venjan av Ovansiljan, f. ö. i några socknar i Nedansiljan (se
OÖD långlig adj., s. 1451 a). Det andra ordet är tonger (r. 16) 'glad,
livlig' etc., vars förekomst i äldre och yngre källor samt tolkning diskuteras närmare i Bj. Älvd. 1622, s. 144f.
Ordet doflid adj. n. (r. 3) motsvaras av dö'vZri(d) i nutida västligt
Moramål och betyder 'tråkigt, trist, sorgligt' (se OÖD dövlig, s. 403 b).
Om ändelsen -d (av äldre -t), i några nordvästliga bymål i Mora -å, som
dels ännu kvarstår, dels tenderar att falla bort, se LD II, s. 97. Detsamma gäller även det ovan nämnda långled samt adverbet mikid (r. 8)
'mycket'. Detta flyktiga -d, -å i ändelse kan i nutida mål falla framför
följande ord på uddljudande konsonant. Dikten visar dock i uttrycket r.
17: An awe lite suwit 'Han har litet sovit' exempel på det förhållandet att
-d,-å, enligt vad Levander framhåller, särskilt i neutr. av adjektivet liten,
i ovanligt ringa utsträckning bibehållits i Ovansiljansmål med undantag
av Älvdalen (se LD II, s. 97). Kvarstående -t har supinformerna dels på
r. 25 tagit wona (wo = vokal o) 'tagit henne (eg. hona)', dels på r. 53 liwit
båder 'levat båda' (/iwit dock tryckfel för /iwåt!). Det första exemplet
överensstämmer med Prytz beträffande bibehållet -t i uttrycket: tayet å
sigh 'tagit på sig' (se Bj. Älvd. 1622, s. 163 och 171 textrad 30: 16).
Supin. av verbet taga motsvaras i nutida mål i Mora av täj(d) i Älvd.
Våmh. taiå. (Jfr böjn. LD II, s. 242.) — Motsättningen lite: tagit i LM:s
dikt visar ett ovanligt tydligt tecken på författarens starka förankring i
sitt sockenmål i västra Mora.
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Speciellt svårt att förstå och att tolka är ordet skäidt (r. 19). Det bör
dock överensstämma med LM:s koncept, eftersom författaren säkert
avsett, att slutordet i versraden skulle rimma med slutordet deit 'dit' i
näst föregående versrad (17). I texten talas om att brudgummen ivrigt
sökt efter en snäll (freck) flicka att gifta sig med. Oroligt har han utan
sömn »vankat» hit och dit och bittida och sent »tänkt» därpå. I texten
förekommer då flera supinformer: suwit 'sovit', flägedt 'flackat' och
hugst 'tänkt'. Till dessa måste även supinum skäidt 'skidat' höra, trots
att detta verb kommer långt fram i texten. Författaren synes ha brukat
ett slags poetisk frihet här för att kunna använda ett ord som rimmar med
deit. Han har därvid även böjt verbet skäida 'åka skidor' icke som väntat
efter 1:a konjugationen, som skulle ha gett formen skäidet (jfr LD II, s.
233: kasta), utan efter 3:e konjugationen, som givit formen skäit (jfr LD
II, s. 236: höra, gömma etc.). Med detta verb har han också kunnat
förklara hur man har färdats med kässjor (min kässium) 'klavskidor' i
Dalarna (r. 19), dvs. skäidt 'skidat'.
Den ovan nämnda supinformen flägedt 'flackat' eller (kanske?) 'vankat', saknar direkt motsvarighet i nutida Moramål, som har infinitiven
flreddja, vartill supinformen i nvMora är fireddjet (jfr OÖD, s. 507flägga
v.). Antingen har förf. ej kunnat tydligt ange dialektens förmjukade gljud (vidare härom strax nedan), eller också har en annan i Moramålet
närstående verbform, utan liknande förmjukning, påverkat hans språk,
nämligen fjägga, ett rörelseverb med nästan samma betydelse: 'röra sig
med korta ryckiga steg' (jfr OÖD s. 477 fjägga, bet. 1). Att de båda
verben i Moramålet kan ha påverkat varandra så att växlingsformer
kunnat uppträda, är knappast ägnat att förvåna. Om den i dialekter
förekommande växlingen mellan uddljudande fl- och fl- se f. ö. Janz&I
1941, s. 71.
Då en granskning av varje enskild detalj i diktens språk här skulle föra
för långt, vill jag till sist helt kort nämna några få, säkra kännetecken på
Ovansiljansmålets ljud- och böjningslära, av vilka en del närmast hör
hemma i västra Mora, som sannolikt kan vara författarens hemsocken.
Ett par exempel ytterligare på tilljämning av a>å visar kortstaviga
tvåstaviga verb som wårå (r. 2) 'vara', fårå (r. 4) 'fara' och åwå (r. 26)
'hava' samt fem. subst. som lådå (r. 42) 'lada' och skråpå (r. 44)
'skrapa'. Märk även den korrekta ändelsen -å genom vokalbalans i det
kortstaviga verbet /iwå (r. 49), /ifå (r. 56) 'leva' samt fem. substantivet
(ki)kunå (r. 29) '(digivande)kvinna'<forndal. kuna. (Om kik se s. 47.)
Förmjukning av k och g framgår av skrivningarna kiänna (r.
42)=Ornna (se OÖD 1311 b) 'smörkärna', säckia (r. 43) 'säckar' samt
ringiur (r. 42) 'Iaggbyttor'. Sannolikt avses detsamma i orden mikid (r.
8)=mitjid 'mycket', marki (r. 6)=ma'rtji 'marken', skipär (r. 13) =stji"-
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pär 'skipar' samt gäwit (r. 15) (=djå"vit) 'givit'. Hit hör sannolikt även
förleden ki, som även skulle kunna läsas kik; det andra k-et torde i uttalet
vara gemensamt med uddljudande k i efterleden kunå 'kvinna' (r. 29).
Därest denna sammansättning kikunå är rätt satt efter LM:s koncept, så
torde förleden ki(k) vara lika med nutida sydvästra Moramålets tjick m.,
som betyder 'kvinnobröst' (se OÖD kick, bet. 2 och jfr kicke m. bet. 2).
Sammansättningen kikunå, fonetiskt skriven tjikkunå, är inte belagd i
nutida dalmål. Den kan vara en av LM gjord fri, ev. tillfälligt skämtsam
ordbildning, ungefär motsvarande »bröstkvinna», kanske avseende
'kvinna som förmår väl mätta sitt barn med modersmjölk' dvs. en
'digivande kvinna (eller amma)'.
Moramålets typiska förlust eller »förstumning» av 1 framför
följande konsonant möter vii orden jåp (r. 11)jåpum (r. 3) 'hjälp, låt oss
hjälpa' (av forndalska *hialp-) samt miok (r. 39) 'mjölk'.
Assimilation av rn>nn visar orden ikuånna (r. 36) 'ekorrar' och
kiänna (r. 42) 'kärna' och assimilation rl>11 finner vi i ordet kallen (r. 5)
'karlen'. Formen ikuånn(a) har sin närmaste motsvarighet i nutida mål i
Venjan: kwånn (se OÖD ekorre).
Det i Ovansiljan i de flesta sockenmål inträffande bortfallet av h i
uddljud finns i texten flera exempel på, men också på kvarstående h i
samma ställning samt i ord som antingen har stöd i tidens standardsvenska eller har i författarens skriftspråk givits extra tydlighet. Några
falska h-former har inte anträffats. — Förlust av h visar sålunda pers.
pron. han och honom etc. samt verbet hava (jfr OÖD resp. art.): an (r. 5,
8, 16, 17, 20, 21, 23 etc.) 'han', wonum (r. 11, 32, 56) 'honom' och
wånumz (r. 9) 'honoms, hans' samt hjverbet åwå (r. 26) 'hava', awe (r.
17) 3. pers. pres. sing. 'har' och (r. 53) 2. pers. pres. plur. 'ni ha, I haven'
(jfr motsvarande former i Bj. 1622, s. 149, 165). — Kvarstående h i
uddljud visar orden hugst (r. 18) supin. 'hugsat, tänkt' (jfr Bj. 1622, s.
154), hagliga (r. 22) adj. 'behagliga, trevliga, vackra' (jfr OÖD haglig;
Levander 1935 [omarbetad text], s. 7, och Hesselman, Br.d. [originaltext], s. 1), håfele (r. 25) 'försommaren' (jfr OÖD håvel; Hq. hoball);
härir (r. 35) m. plur. 'harar' (jfr OÖD hare) samt Herre (r. 48) 'Vår
Herre' (jfr OÖD herre). Av detta material framgår att h-bortfall synes
inträffa i ord som ofta står trycksvagt. Möjligen kan det vara i sådana ord
som det börjat i OvSimål. I sydligare dalmål med i regel bevarat h
inträffar nu bortfall i trycksvaga ord ss. pron: an, o 'han, hon', hjälpv. a
'hava' etc. (Jfr LD II, s. 31f. och se OÖD, resp. ord.)
Den från forndalskan härrörande svarabhaktivokalen e kvarstår
i vår dikt på Moramål liksom i Prytz' Comoedia 1622 och Sam. P.
Elfvings Br.d. 1668 på Älvdalsmål. Några exempel möter vi i följande
ord awe (r. 17) 3. pers. pres. sing. '(han) haver', kumbe (r. 54) d:o '(han)
kommer', gäwe (r. 40) d:o '(det) giver': dessutom med kvarstående r i
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adjektivet tonger (r. 16) 'glad, pigg, rask, livlig' (jfr tong Bj. 1622, s. 144
f., 163). Se f. ö. Levander 1935, s. 15 och LD I 216f. Ett specialfall av
bibehållen svarabhaktivokal plus r utgör nom.-formen av det mask.
substantivet Doderen i st. f. exempelvis Doden (r. 54) 'döden'. Motsvarande former förekommer i Prytz' Comoedia (enl. Bj. Älvd. 1622, s.
158): mannekrupperen 'kroppen' (s. 158), blodaren (fel för bloderen) (s.
150) 'bloden, blodet'. Eljest har texten även obest. formerna: konunge
(s. 157) 'konung' och rigiente (s. 160) 'regent'.
Några exempel på personböjning av verb förekommer även i vår
Moratext: jåpum (r. 3) 1. pers. plur. imperativ 'låt oss hjälpa', wijr siåm
(r. 14, 23) 1. pers. plur. pres. 'vi se' ochjhr awe (r. 53) 2. pers. plur. pres.
'ni ha el. I haven'.
Likaså uppträder några fall av d at i v b öj n i ng av substantiv i pluralis
vid vissa prepositioner, även om förf. härvid inte håller någon sträng
konsekvens. I synnerhet tycks han inte äga levande kännedom om de
feminina dativformerna i best. singularis. — Han skriver korrekt fyr ogum
(r. 14) 'för ögonen', min t(r)iogum (r. 19) 'med trygor(na)',
kässium
(r. 19) 'kässjor(na)'. Däremot skriver han å marki ack. för väntat markin(ne) dat. best. sg. 'på marken' (jfr Bj. 1622, s. 162: sägdene f. b. sg.
dat. 'meddelande', s. 157: kneppune d:o 'knäppan', s. 162: stemmune
d:o 'stämman'). På samma sätt skriver han i--- wärldi (r. 50; fel wråldi,
se avd. I tryckfel!) i st. f. wärldin(ne) 'i världen'. — Ett särskilt misstag i
ordböjningen företer (dee) Tijdh (r. 8) 'på den tiden' i st. f. tidhin(ne).
Formen dee kan läsas olika, dels som d[e dels som e i nutida nordvästligt Moramål (Bonäs). Formen återgår på forndalskt kJ>, som jag
behandlat i Älvd. 1622, s. 129. (Se även LD II 214, böjningstabell 23,
spalt 2.)
Till sist må några speciella ord ur LM:s Moramål anföras, vilka är
karakteristiska för dialekten i dessa trakter av Ovansiljan. Första pers.
pronomen har formen ig 'jag' i dikten skriven ijg (r. 52), adverbet 'här'
motsvaras av jär (r. 14) iär (r. 50, 54), adverbet 'hit' skrives korrekt im
(r. 17) och 'dit' deit (r. 17) (se OÖD underjag, här, hit, dit). Neutrum av
adjektivet god skrives gwot (r. 40), vilket rätt väl kan motsvara nutida
nordvästra Moradialektens gri8tt; formen gäller även Våmhus och Älvdalen (jfr Bj. Älvd. 1622, s. 153, LD 1153 samt OÖD god). Uttrycket för
'klart lysande' har skrivits biäret (r. 21), och ett i Ovansiljan speciellt
adjektiv för 'snäll, rar' har korrekt skrivits freck (r. 20; se OÖD bjärt,
fräck). Ordet för 'fähus' finner vi på gott Moramål återgivet Fiåås (r. 45),
och 'älgar' kallas Brinda (r. 34), vilket i nutida mål endast belagts i ny
Mora och Älvdalen (se OÖD brinde m.). — Ordet Lukra (r. 41) kan
möjligen åsyfta den stora typ av hyvel, som laggarna använde framför
allt i Älvdalen. Den kallas lrei"kur i byarna Åsen, Näset och Evertsberg
(jfr OÖD, s. 1420, luckur). Ordet är med olika betydelser känt i Norge
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(Aasen lokar) och på Island ('skavjärn'; Fr. lokarr). (Se f. ö. med bild
OÖD II 168 och fig. 185.) Om det synnerligen vanliga och typiska
komparativa adverbet och relativpronominet sosse 'som; såsom' etc. har
vi redan talat (i avd. Tryckfel ovan s. 40f.).
Återstår att nämna ett ord, som LM kan ha hört åtskilliga gånger av
jägare i skämtsamt tal och i samband med »furufnatten» eller 'ekorren',
vars skinn fordom var så åtråvärt. Det är ordet snioskråufa (tyvärr
felstavat i hans dikt r. 36) för 'orrar', åtråvärda som matfågel och flitigt
jagade med snaror och, framförallt, håv. I senare fallet gällde det att
lägga håven rätt över snön, där orren för tillfället grävt eller »skruvat»
ned sig, varav namnet »snöskruven». Se härom dels hos Prytz (Bj.) 1622
s. 161, dels hos Levander ÖDB I 14f. Med sådana termer kan Laurentius
Morman måhända genom sin dikt ha berett sina åhörare (eller läsare) en
stunds lustigt nöje vid bröllopet på Revals Domberg. — Vigseln torde ha
ägt rum i den där uppe belägna gamla domkyrkan. Den följande bröllopsfesten kan ha försiggått i den intilliggande ståtliga borgen med medeltida
anor.
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LD 1—II = Levander, Lars, 1925 o. 1928: Dalmålet. Beskrivning och historia 1-2.
Uppsala.
Levander, Lars, 1935: En bröllopsdikt på Älvdalsmål från 1668. (I: Dalarnas
hembygdsbok. Falun 1935, s. 7ff.)
Lindén, Bror, se DNO.
LM = Lars Morman, förf. till bröllopsdikten 1646.
OÖD = Levander, Lars, och Björklund, Stig, 1961-: Ordbok över folkmålen i
Övre Dalarna. A—L. (Skrifter utg. gm Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. D: 1.)
Prytz 1622, se Björklund, Stig.
Rietz, Johan Ernst, 1867: Ordbok öfver svenska allmoge-språket. 1-2. Lund.
SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska Akademien. Lund 1898—
Sdw. = Söderwall, K. F., 1884-1918: Ordbok öfver sv. medeltidsspråket. Lund.
Supplement 1925-1973.
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Uppsala universitets matrikel, Bd 1,1595-1700. Utg. av Aksel Andersson, A. B.
Carlsson och J. Sandström. Uppsala 1900-1911.
ÖDB = Levander, Lars. 1943-47: Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets
förra hälft. 1-3. Lund. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för
folklivsforskning 11: 1-3.)

Summary
Stig Björklund, A Wedding Poem in a Dalecarlian dialect 1646
The wedding poem discussed in this article, written in a Dalecarlian dialect,
corresponding to the dialect in south-west Mora, is the oldest known poem in a
Swedish dialect. It was written by the undergraduate Laurentius Morman, who
was registered in 1637 at the Swedish University in Dorpat (Estonian Tartu). It
was printed as number 6 in a collection of complimentary poems in Latin, Greek
and Hebrew, in a small quarto booklet of 16 pages. The booklet was published by
Johannes Vogel's academic printing works in Dorpat in 1646. According to the
title page, the collection of poems is dedicated to Petrus Laurentii Schonbergius,
Philosophiae Candidatus and principal of the school in Arensburg on the island
of Ösel, and his bride Ursula Oloffsdotter, on the occasion of their wedding in
the city of Reval. The bride's father is Olaus Laurentii Broman, former secretary
in the county of Tavastehus, Raseborg and Borgå.
The collection of poems was found in the Knös collection of books in the
Skara diocesan library, a collection covering a very wide range of material. The
Dalecarlian poem on pages 6-8 has 56 lines of verse, and the text is printed in
German type. It has several troublesome misprints, which are examined and
discussed in a separate section to support the interpretation of the dialect. The
German printers in Dorpat have evidently had difficulty in correctly reproducing
Morman's manuscript.
In the following section the author deals with several obvious examples in the
poem of the standard Swedish of that period, which as regards choice of
vocabulary, phonology and inflectional endings, show obvious and remarkable
deviations from the dialect of Ovansiljan in the 17th century. Such stylistic
deviations were probably put into the poem partly to facilitate an understanding
of its contents.
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Finally the Dalecarlian dialect of the poem is dealt with, showing very clearly
that the student from Mora, in spite of the metrical restraint of the language, had
a good knowledge of his dialect, both of its vocabulary and its phonology and
inflection. A number of important and characteristic examples are given. The
Dalecarlian vocabulary is particularly plentiful in lines 29-45 which contain
words for different tools and pieces of household equipment, animals, food,
clothing, housing etc. The author finds quite a reasonable explanation for the
writing of a poem in Dalecarlian dialect in the fact that Georg Stiernhielm, the
learned Dalecarlian who has been called "the father of Swedish poetry", stayed
in Dorpat periodically between 1630 and 1643, attached to its newly established
court of appeal, and at the same time closely connected with the university.

Några diftongvarianter
i sollerömål och grannmål
i Ovansiljan
Av Stig Björklund

Dialekternas framtid i Övre Dalarna har blivit en fråga av stor vikt för hembygdsvården. Skall det fornspråkliga arvet i Ovansiljan med dess medeltida
ljud- och böjningsformer kunna bibehållas för framtiden och brukas rent och
opåverkat i olika socknar? Eller är de märkliga sockenmålen i dag utsatta för
förändringar, som i kommande generationer slutligen leder fram till ett
tämligen utslätat, banalt och "jämlikt" svenskt standardspråk?
Vid en dialektkonferens i Älvdalen den 5 sept. 1987 dryftades dessa frågor.
Många förslag framfördes om hur enskilda personer och studiegrupper, eventuellt även skolan, skulle kunna bidra till att stimulera och stödja känslan för en
äkta dialektmiljö. Sedan ett antal år häller man på att skapa en omfattande
dialektlitteratur med bygdehistoriska läsestycken och t.o.m. barnberättelser på
olika sockenmål. De ges ut i stencilerade häften. Ljudskriften i dem är enkel och
lättillgänglig för dialekttalande. Texterna är vanligen försedda med ordlistor som
tolkningshjälp med upplysningar om bygd, folk och arbetsliv i såväl gången tid
som nutid. De utgör en trevlig, lärorik och lockande läsning för envar som vill
veta mera om hembygdens egenart. De tjänar också på ett utmärkt sätt syftet att
öka kontakten med hembygden och sockenmålen.
Som inledande grund för dialektkonferensen talade jag om dalmålens historia
och utveckling, som klart visar oss att dialektförändringar inte bara hör vår tid
till. De har varit på gång redan i gammal tid, inte minst i dalmålen. Av särskilt
intresse i detta sammanhang är utvecklingen under medeltiden av olika diftonger
ur bl.a. de gamla långa vokalerna i, u och y, som i Ovansiljan givit olika resultat
i olika socknar och som orsakat den karakteristiska dialektsplittringen i denna del
av Dalarna. Några exempel får helt kort illustrera förhållandet.
Av gammalt folk uttalas som regel orden liv och kniv på Sollerön lejv, knejv, i
södra och östra Mora däremot läjv, knåjv, men i nordvästra Mora, Älvdalen,
Våmhus och Orsa lajv, knajv.
Med någon förenkling av processens gång kan man säga att den ur långt i
utvecklade diftongen ej i sollmälet med sin slutna första komponent e står
närmare ursprungsvokalen i än de övriga. Ju längre norrut man kommer ju mer
öppnas vokalen e till ä och går slutligen vidare över till a. I Orsa hör man i
diftongen t.o.m. ett starkt bakre a: knajv tenderande mot knåjv.
Beträffande beteckningen av diftongen ej i sollmål råder bland upptecknarna
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på ön i dag en viss tvekan. En förskjutning i uttalet mot äj är uppenbart på
gång i olika byars mål. Man diskuterar livligt vilken beteckning som är
riktigast i de texter som med stor sanningssträvan ges ut i den fina årsboken

Sool-öen.
Redan i uppteckningar på 20-talet av dialektforskaren Bror Lindén,
uppvuxen på Sollerön, förekommer såväl ej som äj. Man bör erinra sig att en
speciell utveckling av väntat äj till öj även sker i dialekten vid konsonanterna r, tjockt 1 och v. Sålunda uttalas vila: väjla och vöjla och rita, dvs.
"ställa upprätt" uttalas röjta. Här är det fråga om en fonetiskt betingad
ljudförändring i viss konsonantomgivning, som inom den levande dialekten
sker så att säga spontant, icke genom inflytande utifrån. Liknande vokalförändringar uppträder även i några mål i sydvästra och östra Mora, i Ore
samt mellersta Venjan. I dessa trakter har upptecknats räjta och röjta för
"ställa upprätt", äldre dalska rita.
Trots dessa enstaka fonetiskt betingade förskjutningar av diftongens uttal
kan man ändå konstatera att diftongen av gammalt långt i allmänt visat ett
äldre, inledande stadium i målet på Soll än i övriga mål i Ovansiljan. Att
detta begynnelsestadium av diftongen med uttalet ej, senare äj, också funnits
i de nordligare ovansiljansmålen framgår klart av bl.a. texter på älvdalsmål
från början av 1600-talet. Där har sådann ord som "bida" (dvs. "vänta")
skrivits beide (imperativ), "dit" har skrivits deitt, "likt" leicht och "liv" leiff
etc., ord som i nutida mål i Älvdalen uttalas och skrivs bajde, dajt, lajkt och
lajv!
En kronologiskt särskilt intressant parallell utveckling visar i Ovansiljan
diftongeringen av gammalt långt u. Även i fråga om detta fall har sollmålet
långt fram i vår egen tid i äldre personers språk bibehållit ett tidigt begynnelsestadium ou, växlande med du samt i vissa fonetiska situationer åj. Man
kunde sålunda på 20- och 30-talen höra folk säga bråud för brud, såuga för
suga och tåuta för fingertuta eller spånkorg osv. Men vid sidan av åus hus,
sade man också åjs och måus växlande med måjs för mus, /dus med /åjs för
lus, skåur med skåjr för skur etc. I byarna Gesunda och Ryssa kunde man
hos yngre personer även höra varianter som söjga suga, möjs och sköjr,
uttalsformer som eljest hör hemma i sydvästra och östra Mora jämte såjga,
måjs och skåjr. I Orsa har uttalet av diftongen åj förts samman med aj (:
majs, sajga, skajr).
I Älvdalen och Våmhus har däremot utvecklats en diftong au i dessa ord,
som allmänt numera uttalas maus, skaur och tauta. Men att också älvdalsmålet tidigare på 1600-talet haft ett diftonguttal ou och åu för långt u,
överensstämmande med nutida sollmål, framgår av de förut omnämnda texterna från den tiden. I dem läser man bl.a. nåugh, nough för nog, håuse
(dativ) för (i) huset och åuthi för uti.
Med hänsyn till dessa förhållanden kan man måhända påstå, att ovansiljansmålet på 1600-talet haft en mera enhetlig eller "jämlik" ljudlära. Först
under de närmast följande tre århundradena har den diftongutveckling inträffat i olika socknar, som lett fram till den splittrade ljudsituation, som
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språkkarta 3 i uppsatsen Något om övre dalmålens historia ... ger exempel på
beträffande yngre diftonger av långt u.
Sockenmålen i Övre Dalarna är levande språk och som sådana ständigt
utsatta för förändringar från generation till generation, vilket denna lilla
ljudhistoriska studie över några diftongvarianter i sollerömål och dess
granndialekter i Ovansiljan tydligt visar.

Något om övre dalmålens historia,
regionala utveckling och utforskande
STIG BJÖRKLUND

Min orientering i detta stora ämne kan här bara göras helt kortfattad.' En
rad detaljsynpunkter på de olika sockenmålen, om än så intressanta,
måste förbigås. Förenklingar är därvid oundvikliga, trots att ämnet gäller
de synnerligen ålderdomliga och sinsemellan mångskiftande folkmålen i
Övre Dalarna.
I dessa trakter är ju som bekant dialektsplittringen så stor, att praktiskt taget varje by har sitt eget särpräglade mål. Ja, så genomgripande är
denna splittring i t. ex. Ovansiljan, »att älvdalsmål icke utan en viss
svårighet kan förstås i östra Mora eller Ore» (enl. Levander, Dalmålet I,
sid. 29).
Ur det mångfaldiga flödet av dialektolikheter kan jag här bara ta upp
ett mycket begränsat antal karakteristiska drag i ljudlära, formlära och
ordförråd, som speciellt kännetecknar olika sockenmål i bygderna kring
Siljan och längs Öster- och Västerdalälvarna. Till stöd för framställningen fogar jag några kartor över området, där enkla symboler visar olika
gränsbildande uttalsformer i socknarna.
Min orientering bygger främst på Levanders grammatik Dalmålet,
beskrivning och historia, som utkom med sin första del 1925 och sin
andra 1928 (cit. LD 1-II). Annat material är hämtat ur den s.k. Dalmålsordboken, som jag från 1961 redigerar och utger vid Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala med titeln Ordbok över folkmålen i Övre
Dalarna (cit. OÖD). Jag har också använt det rika källmaterialet till
denna ordbok, som finns samlat i arkivet i systematiskt ordnade register
och som jag fortfarande tillför kompletterande uppteckningar från bygderna. (Övriga tryckta eller otryckta källor citeras efterhand i uppsatsen
eller finns upptagna i ordbokens förord s. 8 f.)
I grammatiken Dalmålet, som är en av våra viktigaste dialektmonografler, ägnar författaren stort intresse åt frågan om språkets härkomst,
ålder och uppdelning i olika sockenmål. Trots den starka dialektsplittringen i landskapet anser Levander liksom andra forskare, att dalmålen
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närmast hör samman med dialekterna i Uppland, Gästrikland och Västmanland, dvs. områden med gamla sveamål (LD 145). Dalarnas arkeologi och kulturhistoria visar också att landskapet haft nära förbindelser
med dessa uppsvenska områden såväl i äldre som yngre tid. Dalmålen
skall således från början ha »trängt in från bygderna i sydost». Språkliga
nyheter i senare tid bör ha följt efter från samma håll.
Längst i nordväst i området Lima-Transtrand har vissa inflytanden
från väster ägt rum. De visar sig i vår tid framför allt i de där uppträdande västnordiska diftongerna. Dessa står i stark motsättning till
andra sockenmål i Övre Dalarna (se karta 2). Man säger t. ex. häjm för
hem, skäj för sked, kluv för löv, och räjtjet för röka. 1 modersocknen
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2 På denna karta visas, förutom olika yngre diftonger av den långa vokalen i inom Ovansiljan,
även förekomsten av äldre (västnordiska) diftonger såsom a, Qu (au) och öy i det snedstreckade
området i övre Västerdalarna, dvs. Lima-Transtrand (delvis även Oje) med uttalet äj och bu. I
Ovansiljan har dessa diftonger vanligen ersatts av enkla vokaler; dock i fråga om ai i särskild
ställning av ny diftong: ie eller je. (Jfr nedan sid. 23.)

Malung uttalas de nämnda orden med enkel vokal: Mm, sk!, låt; och
råtja. Västnordiska diftonger förekommer även med viss begränsning i
Öje kapellförsamling i Malung. Där säger man gröut för gröt, döuv för
döv och höuk för hök etc. (Här får jag förbigå det norskfårgade språket i
socknarna Särna och Idre, som först efter 1644 tillfördes landskapet
Dalarna.)
Om västnordiska eller norska grannmål erinrar också att fornspråkligt
hw i början av ord sporadiskt uppträder som gv, t. ex. i Lima, där vit
heter gult och vila gulla. Denna egenhet finns dock inte i Transtrand, där
en karl gjorde narr av en limabo för att denne sade gvitt. Han frågade om
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limabon kunde förklara varför han än sade gvitt, än vitt. Limabon
svarade då förargat: Gvitt hä e gvitt hä, å vitt hä e vitt ikring som ä
tönntre, dvs. färgen »vitt» det är vitt det, och vitt (till adjektivet vid) det
är vitt omkring som en tunna det!
I och med bergsbrukets uppkomst på 1200-talet i Dalarnas sydöstra del
börjar många främmande element införas. Där sker efter hand en avsevärd inskränkning av dalmålen, som trängs tillbaka mot socknarna
Gagnef, Ål och Bjursås. Därmed bryts den förutnämnda gamla förbindelsen mellan dalmålen och de gamla sveamålen. I denna sydöstra del av
Dalarna utbildas de s. k. dalabergslagsmålen.
Mest oberörda av sådana inflytelser i sydost och nordväst står de
»egentliga» dalmålen i Ovansiljan i socknarna Älvdalen, Mora och Orsa.
Där har till vår tid bibehållits en ordböjning, ett ordförråd, i viss mån
också ett ljudskick och en syntax, som kan betecknas som levande
fornsvenska.
I ovansiljansmålen uppträder dock en genomgripande ny d iftong ering av fornspråkets långa vokaler. Denna diftongering, som utgör de
övre dalmålens främsta kännetecken, skall enligt Levander ha inträtt
redan under 1200-talet. Då diftongeringstendensen emellertid synes helt
eller delvis ha ebbat ut på 1300-talet, drar han därav slutsatsen att
dalmålen redan på den tiden fått det karakteristiska utseende som de har
i vår egen tid.
Men den i senare tid fortgående diftongutvecklingen har i olika
socknar, ja t. o. m. byar, utbildat ett flertal särformer. Sålunda har
diftongen av t. ex. långt i utbildat ett förstadium ej och åj, som ännu
bibehålles på Sollerön, i Venjan, södra Mora och Ore. Där uttalas bita
bejta och kniv knejv etc. Denna diftong har under 1600-talet vidareutvecklats till aj i nordvästra Mora med byarna Östnor, Kråkberg och
Bonäs samt hela Älvdalen, Våmhus och Orsa, där orden uttalas baj ta,
knajv etc. (Se karta 2.)
I det levande språket sker emellertid alltid fortgående förändringar.
Den kronologiska utvecklingen av nydiftonger i Ovansiljan under 1600och 1700-talen har närmare beskrivits i min avhandling om »Älvdalsmålet i Andreas Johannis Prytz' comoedia om Konung Gustaf then första
1622». Granskningen, som bygger på dialekttexter och ordlistor från
denna tid och fram till nutid, är publicerad i Svenska landsmål, ser. B 58,
1956.
Diftongeringen av långt a uppvisar en fonetisk mera splittrad bild. I
äldre sollerömål uttalas den med det sannolika förstadiet åu (jfr LD I
181) i t. ex. ordet åute ute, måus mus, bråud brud. Men uttalet ändras
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3
spontant och man hör nu ofta i stället öjte, möjs, bröjd liksom i stora
delar av Mora, där diftongen även uttalas åj i åjte, bråjd etc. — I Venjan
uppträder en monoftong å före r och tjockt I i ord som sår sur och knål
knöl, eg. knul (LD 1181).
Längre norrut i hela Älvdalen och Våmhus med byn Bonäs dominerar
en diftong au, varför orden där uttalas aute, maus, braub(e) etc. I Orsa
motsvaras denna diftong av samma form som av långt T, dvs. aj. Detta
medför att man där inte skiljer på orden is och hus. Eftersom konsonanten h i början av ord saknas i alla ovansiljansmål (utom norra Venjan)
uttalas is och hus i Orsa lika: ajs. (Se karta 3.)
Beträffande diftongen av långt 9 ter sig situationen inte mindre komplicerad. På Sollerön och i stora delar av Mora och i Ore uttalas den
närmast som öj (t. ex. skröjta skryta) i nordöstra och nordvästra Mora, i
Våmhus med Bonäs och i Älvdalen som åj (:skråjta) men i Orsa som aj
(:skrajta). Risk för kollisionsformer eller sammanfall med diftonger av
långt T och långt å föreligger, särskilt i Orsa, såsom tydligt framgår av
förut nämnda exempel. (Se karta 4.)
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Med dessa i Ovansiljan särutvecklade diftonger bildas en skarpt markerad dialektgräns mot dalmålen i nedansiljansbygden och Västerdalarna. Där har de fornspråkliga långa vokalerna bibehållits, varför målen
söder om Rättvik-Leksand och västerut till Nås med någon förenkling
kan sägas ha en viss karaktär av dalabergslagsmål. Allmänna ljudförhållanden, ordböjning och ordförråd visar här ingen mera utpräglad originalitet, och språket är på det hela taget inte alltför svårförståeligt för
svenskar i gemen.
Avsevärt originellare blir språket norrut inom Rättvik-Boda och västerut i Nås-Malung. Där möter ett stort antal nordsvenska dialektdrag,
med ljud- och böjningsformer, som visar nära släktskap med målen i
Ovansiljan. Som en grundläggande egendomlighet finner man att orden
till hela sin ljudtyp blir annorlunda i den mån de i fornspråket varit
långstaviga eller kortstaviga. — Kortstavigheten, som innebär att kort
betonad vokal kan följas av kort konsonant, är ofta väl bibehållen norr
och öster om Siljan. Nästan överallt uttalar man från Rättvik till Älvdalen flågu fluga och stagu stuga med kort å följt av kort g eller gittu
särskilt i Rättvik och gåtu i övriga socknar med kort a-ljud följt av kort t.
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Tydliga motsättningar råder i ljudsystemet mellan kort- och långstavighet, såväl i stamstavelser som i ändelser. Några enstaka typexempel ur
mängden får här visa de förhållanden det är fråga om.
Sålunda motsvaras fornspråkets u i Malung av å i det kortstaviga
måkkös mocka, skotta (dynga), däremot av ö i det långstaviga stökk
stock. Märk att Ovansiljan har formerna miikå resp. stukk med bibehållet gammalt u.
I fråga om ändelser möter man följande motsatser efter resp. kort och
lång stamstavelse: i Malung och Järna da går dagar, men kalvär kalvar, i
Rättvik vågår vägar, men båtår båtar, i Våmhus råvir rävar och låvir
britsar, men kåvä kalvar och i Orsa säger man leivåd för lovat men måla
för målat.
Sin utan jämförelse största originalitet visar dalmålen i de områden
som är belägna längst upp i de båda nordvästra dalgångarna, nämligen de
från Malung avskilda socknarna Lima och Transtrand i övre Västerdalama och de tidigt självständiga centrala socknarna Mora och Orsa i
Ovansiljan. De företer en mångfald egenheter i ljudsystemet, av vilka här
redan nämnts förekomsten av äldre västnordiska diftonger i LimaTranstrand samt utvecklingen av »yngre» diftonger ur forna långa vokaler i Ovansiljan. Genom dessa förhållanden har dialektsplittringen nått
en grad som torde sakna motsvarighet på skandinaviskt språkområde.
Målen i Lima-Transtrand utmärkes bl. a. av att där, liksom i Ovansiljan, ännu lever kvar vissa fornspråkliga konsonantförbindelser såsom
mb i kammbå kamma och vammb våm och ngg (med hörbart g!) i langg
lång, trangg trång sängg säng etc. — I grannsocknen Malung däremot,
liksom i riksspråket, saknas dessa konsonantförbindelser och man säger
där kamm och säng (utan hörbart g).
En för språken i såväl övre Västerdalarna som Malung gemensam
egenhet är att rn assimileras till fln i slutet av ord som björn, uttalat bjänn
(i Malung även bjenn), garn, uttalat gånn och korn, kö nn. — Denna
assimilationsform uppträder även i målen i hela Ovansiljan med bjånn,
byånn och kuönn, kwånn och kwönn etc. — I stark motsats till dessa
ordformer uppträder inom Nedansiljan från Rättvik och söderut några
där karakteristiska n-lösa former av samma ord, nämligen bjår, går och
kor. (Se karta 5.)
Beträffande vokalernas uttal i Lima-Transtrand märker man en speciellt framträdande egenhet, då y ofta motsvaras av i, stundom sänkt till e:
Man säger bi för by, fira för fyra och rigg för rygg, men flettå för flytta,
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sesster för syster och stettje för stycke. Märklig är tendensen till att
öppna ä-ljudet till å, som fått en genomgripande inverkan på vissa
ordtyper. Man säger klåer för kläder, såter för säter, jåtto för äta och
bjåro för bära (märk moramålets jåtå, bjärå).
Vad slutligen gäller ljudsystemet i ovansiljansmålen med dess
myller av arkaismer och nybildningar, som gör dessa mål till vårt lands
kanske mest svårbegripliga dialekter, kan jag här bara helt översiktligt ta
upp de allra viktigaste egenheterna i form av en uppräkning. Utom de
redan i det föregående skildrade nydiftongerna kan långt o och ö samt en
del korta vokaler ävenledes diftongeras, t. ex. i orden båök, bok; kiiötå,
tälja, fibrin, wånn, wönn, horn etc. —Denna yngre diftongeringstendens har, speciellt i Älvdalen och Våmhus, medfört att de korta vokalerna a och ä före ng-ljud diftongerats till au resp. al , varför i dessa
bygdemål lång heter laungg, säng sajngg och bänk bajnk etc. — Som en
speciell egendomlighet har målet i byn Brunnsberg inom Älvdalen uttalet
långg, som eljest är allmänt gällande i Mora. —1 Orsa däremot säger man
långg.
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Den fornspråkliga diftongen Qu motsvaras i större delen av
Ovansiljan av 0: löv betyder löv, röö och röd röd (Orsa har dock löv och
röd etc.). Fornspråkligt ai motsvaras av ie, je: bien ben, stien sten,
jenn en och fornspråkligt öy motsvaras av ä i ord som blöta blöta,
rötja röka. Om västn. diftonger i Lima-Transtrand, se sid 16 f.
Som en särskild ålderdomlighet i Ovansiljan finner man att de korta
vokalerna i och u väsentligen bibehålls, t. ex. i orden bik beck, /ivå
leva, lik lock, deinå dåna och kivå lova etc. — Märk att i Rättvik kort
i uttalas ö: lövå, löva leva! (Se karta 7.)
En annan speciell egenhet, som visar sig i de nyss anförda kortstaviga
och tvåstaviga verben är att än dels en a övergått till å, ett fenomen i
denna ordtyp som allmänt kallas vokalbalans och som förutom i
Ovansiljan även uppträder i övre Västerdalarna (Lima /åvå lova). Då
stamvokalen är ett fornspråkligt kort å, övergår detta i Ovansiljan till å
genom en harmonisering med ändelsevokalen, s. k. tilljämning, som i
hög grad påverkat målen i detta område: laga heter lågå, raka råkå, tala
tå/å, baka båkå etc.' (Se karta 8.)
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Fornspråkets nasalering av vissa vokaler framför kvarstående eller
fallen nasal konsonant är ett alltjämt levande element i Ovansiljan,
framförallt i Älvdalen och Våmhus, i någon mån i Orsa och förr även i
Venjan. Tydligt framträder nasaleringen i ord som lås och bås och i det
med dem rimmande ordet fjås »fähus». Även slutvokalen i ord som niåå
nedan och unndå undan är nasalerad. Tydlig nasal hör man även i prep.
frå från samt å på (jfr germ. an ).
Beträffande konsonanter av mera egenartad funktion kan ur mängden
följande framhållas:
att tjockt 1 flerstädes i bygderna uppträder i uddljud av ord som lås,
livå, litn etc. (dock med undantag av Orsa och de östra Morabygderna
som nu har tunt I),
att fornspråkets rö och rd bibehålles i ord som garå, gard gård eller
buörö, bord etc.,
att fornspråkets dj och lj bibehålles med särskilt hörbart d ochl plus j i
ord som i Mora djop djup och hos ljus, Älvd. diuöp och liuös, dock västra
Älvd. och Våmh. dyöp och lyös (om växlande uttalsformer av ordet ljus,
se karta 9),3
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att fornspråkets vokaliska dubbel-w (uttalat som i engelskan) alltjämt
bibehålles i flertalet bygder (und. östra Mora och Sollerön) i uddljudet av
ord som wait, weit vit waisa, wäisa visa, wåt etc.,
att h i uddljud faller bort, varför hand uttalas annd, häst esst etc.,
att 1 faller framför vissa konsonanter såsom g, k, m, v, p, varför talg
heter tåg, folk fok, halm åm, kalv kåv och hjälp jåp osv.
Beträffande ordb öj n ing en, som i Ovansiljan uppvisar speciellt ålderdomlig karaktär, får jag här ur mängden varianter anföra följande i
fråga om substantiv och adjektiv:
att nominativ och ackusativ i stor utsträckning har olika former i
mask. Älvd.: nom. kåven, men ack. kåvin, kalven, i fem.: bytta, men
ack. byttu, samt i plur. Orsa: nom. kåvör, kåver, men ack. kava kalvar,
att dativen har olika ändelser i mask. i såväl obest. som best. singularis (Älvd.): i ienum sturum garde i en stor gård, aut-å gardem ute på gården,
och a tt fem. subst. i best. sing. dativ ofta bibehållit en oavkortad fornspråklig form i älvdalsmålet, t.ex. i byttune i byttan eller upi saindjine uppe
i sängen.
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Till dessa ålderdomligheter kommer i fråga om verbböjningen att
hela Ovansiljan (Venjan undantaget!) samt en stor del av Boda-Rättvik i
Nedansiljan har bibehållit den fornsprå'kliga personböjningen, t. ex. i
Älvdalen: Pluralis wir farum vi fara, ir farir eller iå fariä ni fara samt äier
eller demm fårå de fara.
Även ordförrådet präglas ännu av originella ålderdomligheter, som
dock med nutida sociala förhållanden, boende och arbetsliv utsättes för
starka förändringar. Den forna gårdens timrade förrådshus på stolpar
kallas ännu för ärrbär (Våmhus) eller häbber (Lima), ursprungligen
ordet härbärge. I Älvdalen kallas det baur, egentligen bur som i den
gamla benämningen »fatebur».
I stugan kallas den vrå av öppna spisen, där elden görs upp för
»askgrav» i Ovansiljan, Floda och Malung. Rökfånget och skorstenen
däröver går i flertalet bygder under den ålderdomliga benämningen
»skruv». Och bakugnens öppning kallas med ett gammalt nordiskt ord
för »giman»: Det uttalas i Älvdalen och Våmhus gajman, i Mora gajman, gäjman och geman, i Leksand och Gagnef jimman samt i Malung
med en särform stsymman, sannolikt uppkommen i sammansättning med
förleden ugns-.
Den i Ovansiljan egendomligt utbildade syntaxen bidrar i hög grad
till att göra dialekterna här till ett för vanliga svenskar fullkomligt främmande språk. En sådan framträdande egenhet bland många andra är den
ofta påtalade dubbla negationen i exempelvis följande mening från
Åsen i Älvdalen: die djärå inggum inggan skåäå de göra ingen någon
skada (Levander Älvdalsmålet § 178). Senast i fjol hörde jag i Våmhus
följande ålderdomliga uttryck: inndjin gat innggu ingen sade något (eg.
inget).
Fortfarande lever det gamla bruket av presens particip i uttryck
som erinrar om den klassiska grammatikens gerundivkonstruktion i
följande mening från Älvdalen: wattne jr int drikkend vattnet går inte att
dricka eller är inte drickbart, eller följande uttryck eä i-nt warend aute
det är omöjligt att vara ute, och uös i sajend og int fyörend, eg. oss är
sägande och inte förande, dvs. vi bör säga det oss emellan men inte föra
det vidare. (Se f. ö. Levander Älvdalsmålet § 195 och LD 11 167.)
Om instrumental dativ vid rörelseverb påminner följande uttryck:
spjenn fuötum sparka med benen och an swajndjer arrmum dar an går
han svänger med armarna när han går. (Se Levander Älvdalsmålet s.
103.)
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Speciellt märkligt är bruket av »dubbelt» verb »fara» i betydelsen
»råka göra något, börja» etc. i bl. a. Älvdalen: ä fa fa wa kolt aute det
börjar bli kallt ute, eller e fa fa raingen det börjar regna (se Levander
Älvdalsmålet § 193 anm. 1). Konstruktionen förekommer alternativt med
verbet taga i samma betydelse på andra håll i Norden, såsom framgår av
en utredning av Gösta Holm i Syntaxgeografiska studier över två nordiska verb (1958).
Unikt för Våmhus och dessutom synnerligen ålderdomligt är uttrycket
so laindj så länge, använt som temporal konjuktion i betydelsen »tills, till
dess (att)»: an stanäd borrtä so laindj i maj han stannade borta tills i maj
månad, i liv full ig so laindj i där jag lever väl jag till dess jag dör.
Konstruktionen är medeltida, och exempel från denna tid finner man i K.
F. Södervalls Ordbok öfver svenska medeltidsspråket under artikeln
länge adv.
Med desssa glimtar av egendomligheter i dalmålet i norra Ovansiljan
har vi kommit ett stycke in på de ålderdomliga folkmål som dagens tema
om »dialekternas framtid i övre Dalarna» avser att vidare behandla.

1 Denna uppsats bygger på min inledningsföreläsning vid ett symposium i Älvdalen den 5
sept. 1987 om "dialekternas framtid i Övre Dalarna". Symposiet anordnades i samarbete med
Kopparbergs länsavdelning av Svenska Kommunförbundet, Dalarnas Bildningsförbund och
Älvdalens hembygdsförening.

En grundlig utredning av dessa förhållanden har gjorts av docenten Erik Olof Bergfors i
hans avhandling 1961 Tilljämning a>å i dalmål. Den ingår i skrifter utg. av institutionen för
nordiska språk vid Uppsala univ. nr 10.

2

3 Jämför dessa former med den stora mängden olika uttal av ordet fähus i de övre
dalmålen, som framgår av karta 10. Kartan ger exempel på den enorma dialektsplittring,
som råder i dessa trakter av Dalarna.

Till ljudbeteckningen:
ä = öppet a som i "hatt".
öppet ö som i dial. köl "kol".
= lång vokal.
= kort vokal.
= eng. th i "there".

HUVUDDRAG I
LIMA-TRANSTRANDS SOCKENMÅL
Av Stig Björklund

Dialekten i de två nordvästra socknarna Lima och Transtrand längs
Västerdalälvens övre smala dalgång är i sina huvuddrag ganska enhetlig. Till skillnad från andra dalmål påminns man här om närheten till
västsvenska och norska bygder på andra sidan bergen och riksgränsen.
Man hör denna närhet bl.a. i målets tonfall med tydlig grav accent och
i dess ålderdomliga västnordiska diftonger liksom även i ordböjningen
och ordförrådet. Med sådana kännetecken visar dialekten i Lima—
Transtrand påfallande olikheter mot språket i den tidigare moderförsamlingen Malung. Detta kan vi få ett levande intryck av med några
dialektinspelningar, som jag strax nedan skall presentera.
Man kan säga att dialekten i Lima och Transtrand utgör ett övergångsmål mellan de egentliga dalmålen omkring Siljan och de äldre
norska målen i bygderna kring Trysil och Elverum samt norrut i Härjedalen.' Att detta kan ha sin bakgrund i mycket gamla kulturhistoriska och sociala förhållanden, visar den nya arkeologiska forskning,
som framlagts av Åke Hyenstrand, bl.a. i del 2 av detta bokverk.2 Till
dessa synpunkter på människans tidiga bosättning och kontakter över
gränsområdet mot Norge anknyter även Jan Brunius i sin framställning (i denna volym) om bebyggelseutvecklingen i övre Västerdalarna
från medeltiden till 1700-talet. Enskilda likheter mellan dalmålet i
Lima—Transtrand och vissa ålderdomliga västnordiska språk vittnar
om att mycket tidiga förbindelser funnits i regionen alltifrån den
första fasta bosättningen i dalgången under vikingatiden och senare
under medeltiden.
För att nu få en levande kontakt med språket i de båda nordliga
västerdalssocknarna har jag på en grammofonskiva låtit kopiera några
dialektinspelningar, som gjorts under samtal med genuina sockenbor
i olika byar från Transtrand i norr till Lima i söder. Inspelningarna
är gjorda åren 1956-1984. De har hämtats från grammofonskivor
och band, som förvaras på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
(ULMA). Där har samlats ett rikt förråd av inspelningar från i stort
sett hela vårt land. De är uppställda i en speciell lokal med klimatkontroll, som garanterar en säker framtida förvaring. — Vår provskiva
finns tillgänglig i en ficka i bakre pärmen av denna bok.
Till varje dialektprov har ett läsestycke skrivits ut med enkel fonetisk skrift, som är lätt att följa vid avlyssnandet. Till hjälp för den som
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är mindre bekant med språket i övre Västerdalarna har dessutom till
varje dialektstycke fogats en rikssvensk översättning. Det kan vara
lämpligt att före uppspelningen av skivan läsa igenom texterna och
bekanta sig med innehållet, för att sedan lättare kunna följa både tal
och text samtidigt.
Det första dialektstycket (A) grundar sig på en inspelning från norra
Transtrand gjord av ingenjör Arne Lundh i juni 1969 vid en intervju
med fru Karin Edvardsson-Johansson i Sörsjön (KB, f. 1909). Hon berättar några episoder ur sitt händelserika liv som vallkulla i olika sätrar. Hon är en god berättare, som talar hela tiden spontant, utan avbrytande frågor från intervjuaren. Detta gör det lätt att höra hennes dialekt
och att följa den genom texten i läsestycket.
Det andra dialektprovet (B) är hämtat från en inspelning 16 år
senare i södra Transtrand, i juli 1984. Även denna inspelning är gjord
med en äldre person, fru Karin Persson från Mornäs (KF, 1903-1988).
Under vårt samtal kommer hon in på några spännande spökhistorier
om "skrömt" eller "skromt" från sin ungdom. Händelserna ger hennes
berättelse och språk liv och äkthet.
Efter dessa dialektprov kommer tre korta avsnitt från Lima. I den
första inspelningen (C), gjord av ingenjör Arne Lundh 1979, berättar
hembygdsföreningens dåvarande ordförande i Lima, skogvaktare
Bondas Ivar Mauritz Larsson (BI, f. 1908) om slåtter på sätertäkter
och myrar, s.k. kölar. Det är ett avsnitt på 4 minuter ur en sakkunnig
och livfull skildring, som efter detta prov fortsätter under ca 40 minuter om fäbodar eller sätrar och vallhjonens arbetsliv och utrustning.
Fortsättningen kan man få höra på originalbandet på ULMA (Bd
4023). — Bondas Ivar är född och uppvuxen i Norra Bondasgårdarna
i Norränge by i Lima och han är fortfarande bosatt i fädernegården.
I det andra provet på limamål (D) samtalar Niss Hjalmar Matsson
1956 med Per Olof Johansson på Eggen (PO, 1873-1957) i södra
delen av byn Heden i Lima. Per Olof berättar om sina skogsmarker
på gränsen till Värmland och om hur han under trädfällning med sin
far höll på att få en stor torrfura över sig.
I det sista stycket (E) hör vi Niss Hjalmar tre år senare (1959) samtala med den då 84-åriga Lisspa eller Kuller Stina (Kristina) Johansdotter (LS, 1875-1967) i Västra Ärnäs. Hon berättar om hur hon vid
1900-talets början fått motta ett pris för sin foderfångst och för vården
av sina kreatur.
I dessa två sista dialektprov förs en livlig dialog, där frågor och svar
ibland flyter ihop, varför några ord kan vara svåra att uppfatta. De är
då markerade med tankstreck.
INSPELADE DIALEKTPROV
A. Transtrandsmål av Karin Edvardsson-Johansson (KE) i Sörsjön
Je va föll drukt fir år, så flett je fro Bommpåsättröm å böta Räifövålln.
Ho mämmä va ju fädd i Bommpäsåttröm å ho äjt Ånn Tild(ä) äll
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Karin Edvardsson Johansson (f:
1909) i Sörsjön ger livfulla skildringar ur sitt liv som vallkulla i olika
sätrar vid en bandad intervju av
Arne Lundh 1969. Bilden är tagen
utanför fäbodstugan i Skarsåsen, där
hon tillbringat många somrar med
djuren. Fotot taget omkring 1987.

Karin Persson (1903-1988) på Holen
i Mornäs berättar för Stig Björklund i
en bandad intervju 1984 om skrömt,
dvs, spökeri, under sin ungdom.
Foto: Gunnar Hole, Nacka.

Bommpåsåttö Tildå köld däm (h)o. Å sö vatt o djefft me öm Räifövöll
Edvad. Å söm sakt va, ve — je våkkst ju öpp då ve Räifövölle. Å ve
var( mangg sesskon å ådd då fe tranggt å — Å je be( föll te årrbäjtå sö
fot( söm je k önnd be-te djä Oran. Å fammoe mi ho add ju krättir. Å
hä va ju kla( hä (a)t je sköll vä lessgåttår a hänn. Si(a) j(e) be( (e [6]
väl sö gammol så je könn ta nå ånsvar föll/ så fekk je gått kuan a dem
arå, ånnde,y kuer fe de —fe sk bli föll tjän mä nå° kronå. Hä bässtå utå
öllt hä va föll då ve fekk fara såttröm. Fe er föyrå hä-(å)tt (te) — ä man
va häjm å va sö mangg sesskon, då vat-rot ju legg fläjr stettser i äj sängg.
Ä va då föll två ä minnstå då. Månn kåm ån a såttröm så ådd-rot då (ä)i
säng(g) fe sä föll). Å ån va liksöm, få je sä, sin egen härre på täppön.
No va ä sövvol ått öm vintran då skön ån sta [å] tjän pigå. Å ferjänstä,
hä va så dåle så hä nätt ö jämmt råkk te årrbäjsktåer. Å fe te rett öppåt
eda lite, så då var ve far a såttröm då a våre; såmmårt könd je inte
tjänntje me te kön vä(r) ryö,yråss å vä pigå. Utan hä va te ta på se så
mittsi kråtti(r) öm ån på nå vis trudd ån skull hörrk me. Hä va ä(jt)
slags akkåkl. Å ju fläjr ån tog på se ju mäj (jännt an. Så då va hö ustri
då — ån fek ju ingge pänningger på häjle såmmårz, utan då ä var
hbustrot, då fekk ån öllti(h)op på äjn gangg. Ä ännda ån fekk öm våre
hä va nöran söm däm köl fe stånningg. Å hadd-rot täjj mot stånningg, då
va ä inte te näjkå å sä (h)ätt: Näj je kån int faro nö, je ska a. yta. Fe hä
a vär äjn skåmmfliikk på de. Hä — Däm brukkt mittsi-å å lämmn ti
kroner, dämm söm a pänningger. No sö va ä
dämm söm könnd
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djäv de nörand-ånn. Du könnd få tel ekksämpel ä hå( t dussin hannduker, älld nå randånn, ä(i) klånninggstig älld no* rand slikkt. Å hä va
söm nå däm sä däm a stä — städjå, te stä — Ve köll dä dämm a dzäi
de stånningg. Ja, sia så fekk du betaffit fe vå(r)t dzör. Ä — hä va lite
olikå fro äjn såttetäkktrt te o arå. På o jä sia ve fjälle —f fälle å
Megansker å jä utätt hä va föll jusst åti ått å ti kroner konä ho tie söm
je be-te gåttå. Män i Se(r)fönåm, åppi Dalåm söm vi sä, då e däm söm
gått öppi Skagsåm å dämm söm gåttå vässt i Vålbrännda. Ve fekk
fämto kroner konä, å hä va ju häfftöst. Å så ådd ve föll äj kronå å kaftje
två kroner fe äjn söj. Fe ä mässtå va få(l) fämm — ä kö nd vä fämti öre,
å ä va föll ätt söm ån kåm överenns. Å gittan hä va fämm kronår te
berjå (birjå) me — stettse! Å äjn tjillingg hä va föll åkkså äj kronå. Sia
öjkktes dä da me årä så (ä) var säkks kronör. Å säjst såmmåq je gått
gitter (h)ä va på tråttinie, då bedyid je Ju kronår gittä. Män då ska je
ta( om äj historiå på hä. Je kåm bö.ti Brännda, å då fråg ån Alfre(d)
dåi Bränndöm mä, hönn je skål! a fe gittan. Ja, je a mäjnt je ska — je
vill a Ju kronår gittä. Hån sa ingan direkkt a me, män je häjd ån ~mei fe ,ye LÖN, å då sa q hä: Jo, je ska — fan(n) — bränn-stäjtsi! —
knåkk ihå( gittan!
Översättning. — Jag var väl drygt fyra år, så flyttade jag från Bompasätra och bort till Resjövallen. Hon mamma var ju född i Bompasätra, och hon hette Ånn Tilda eller Bompasäter Tilda kallade de henne. Och så blev hon gift med (honom) Resjövall Edvard. Och som
sagt var, vi — jag växte ju upp (där) vid Resjövallen. Och vi blev
många syskon och hade då för trångt och. — Och jag började väl att
arbeta så fort som jag kunde börja att göra något. Och min farmor
hon hade ju kreatur. Och det var ju klart (det) att jag skulle bli lillvallhjon åt henne. Sedan jag började bli så gammal så jag kunde ta något
ansvar själv, så fick jag valla korna åt de andra, andras kor, för det
jag skulle (väl) tjäna mig någon krona. Det bästa (ut)av allt det var
väl då vi fick fara till (åt) sätrarna. För ni förstår det att — det man
var hemma och var så många syskon, då måste man ju ligga flera
stycken i en säng. Det var då väl två det minsta då. Men kom man till
sätrarna, så hade man då en säng för sig själv. Och man var liksom,
får jag säga, sin egen herre på täppan. Nu var det så (vordet) att om
vintrarna då skulle man åstad [och] tjäna piga. Och förtjänsten, det
var så dåligt så det nätt och jämt räckte till arbetskläder. Och för att
rätta upp(åt) det där litet, så då måste vi fara till sätrarna då om (åt)
våren. Om sommaren kunde jag inte tänka mig till (att) kunna vara
någonstans och vara piga. Utan det var att åtaga sig så mycket kreatur, som man på något vis trodde man skulle orka med. Det var ett
slags ackord. Och ju flera man tog på sig ju mera tjänade man. Så då
var det höst(en) då. — Man fick ju inga pengar på hela sommaren,
utan då det blev höst(en), då fick man alltihop på en gång. Det enda
man fick om våren, det var något som de kallade för stadning (städsel). Och hade man tagit emot städsel, då var det inte till att neka

HUVUDDRAG I LIMA-TRANSTRANDS SOCKENMÅL 201

(vägra) och säga efteråt: Nej jag kan inte fara något, jag skall annanstans. För det hade varit en skamfläck på dig. Det — de brukade
ofta (eg. mycket av) lämna tio kronor, de som hade pengar. Nu så var
det (väl) de som kunde giva dig något annat. Du kunde få till exempel
ett halvt dussin handdukar, eller något(handa) annat, ett klänningstyg
eller något sådant. Och det var som när de säger de har stä — städja
att stä. — Vi kallar det (att) de har givit dig städsel (stadning). Ja,
sedan så fick du betalt för varje djur. Det var litet olika från den ena
sätertäkten till den andra. På den (hon) här sidan om (vid) fjället —
söder i fjället åt Megenskäret och här utefter de var väl just omkring
(åt-i) åtta och tio kronor (per) ko(n) den tiden, som jag började att
valla. Men i Sörsjön, uppe i Dalen som vi säger, där är de som valla
uppe i Skarsåsen och de som vallade väster(ut) i Vålbrändan. Vi fick
femton kronor per ko, och det var ju väldigt mycket. Och så hade vi
väl en krona och kanske två kronor för ett får. För det mesta var väl
fem — Det kunde vara femtio öre, och det var väl efter som man kom
överens. Och (för) getterna, det var fem kronor till börja med —
stycket! Och en killing, det var väl också en krona. Sedan ökades det
där med åren så (det) blev sex kronor. Och sista (eg. sensta) sommaren jag vallade getter det var (på) [19]39, då begärde jag sju kronor
per get. Men då skall jag tala om en historia om (på) det. Jag kom
borta i Brändan, och då frågade (han) Alfred (där) i Brändan mig,
vad jag skulle ha för getterna. Ja, jag har tänkt (menat) jag skall —
jag vill ha sju kronor per get. Han sade inget direkt åt mig. Men jag
hörde han mumlade för sig själv, och då sade han det: Jo, jag skall —
fan bränn-steke! — knacka ihjäl getterna!
B. Transtrandsmål av Karin Persson (KP) i Mornäs
(SB:) Va ä skrommt ä? — (KP:) Ja, ä va ä! — (SB:) Ha du häjt nå
ånnå? — (KP:) Ja, å hä e då sånningg! Hä va då-i Gammbeisåttröm.
Då a ä stännd äj stuggu vässta f ötv täkkte söm döm a köl få Präsststuggo. Å hä a häjt liksöm — tru je — dommkåpitle te än hu je ska köl äda
söm a häjt jusöm prässthusöm te. Då va ä äjn göbbe fro Mouäsbinåm;
je käs vål ve-u. Hån ha vi(r) da på fefftsingg å hån a afft sin sånsån
me-sse, ån Akksel Huttig. Ja, å då — då döm, e — nå-döm vä då på
fefftsingg böti Fäjmone — djekk nimi täkktu — så skull döm lägg se öm
kväl(n) då, så döm åd föl täji — je väjt int öm ä va så ä fanns nå
sängg kvår i stuggun än int, hä väjt je i(n)t nå. Män döm ådd då nisläjn
häj (ö) slikkt, söm döm ådd, söm döm låg på. Nitt fer inna döm skull
lägg se, så ådd ä kåmm-inn äjn kår å fråg ät öm ån fekk legg då. Je väjt
int öm kåu va äjsumin äl öm ån a afft ä kvinnfölk me-sse, hä ha je int
redå på nå. Män anntinggen va ä äjn kå då å så äjn på utse, ä va då, tru
je, två pesoner. — Ja, vess(t) få du legg fä nå, så ått du kån legg i kåmmåråm öm du ta (ite häj. — Ja, hån skull ta-inn lite häj å lägg på Ove
å så skull ån legg då te nässtå dag. (Ja)ha, djekk å la se öllihop, å öm
möron va föll göbbin öpp lite ti(d)le hån å. Män hä va tisst i kåmmåråm. Å, nå-n då å(d) gäj — öm ä sk?) v, då ådd-u ful sett-ti då. Män
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hånn så inggin i kåmmåråm. Å häj å ölltihop a väni ut å (hop-)åttstäd
prisiss. Å äda e sånningg. — Ja, va-nr ä könnstigt! — (SB:) Visst va
(d)ä. — Ja. — Hä va skrommt hä. (KP:) Hä va skr(ommt) — å
skrömmt a je sett fölv. — Ja-a. Ja je kund it — (SB:) Sä du 'skrommt'
äll 'skrömmt? — (KP:) Je sä 'skrommt' je. — (SB:) Ha du vär me på
ä? — (KP:) Ja, hä a je.
Je va int prisiss rädd, män je tekkt ä va otrevle. Å hä va i gammbel
vetrinärbostaåm fä på vässt(e)-,yiön då-å Gunnbono[?)
Hä va köllon — ä va två Ull& fro Fåk), söm o vetrinäilrone va mosstär åt, o
Jänn5 Elin. Å je va buin bo' te-ddöm öm kvälln, fö je bodd på vässt(e).yiö n lite längge-0, je. Å ve sått då föll å smatter-at å bråk söm döm
djär köllon å prov nö klånningger å — to nå dasteg å —. Ve liksöm
skul lår ös nöro nitt. Sö klökka vart völ liksöm milla hålv tötv å tötv.
Å då sa je hä: Män no e je tvunggin far-hejmåt, fe je ska öpp å två
kreter i möro rue, je kan it ve jä nå län gger. Näj, då vart äjn liksöm
hålväjs närvös. — Näj, snällå Karin, sa o, du få it far-ut nö nu, du kan
ligg lä. — Näj, je e föl van te åkå ö faro må ä e mer, sa je; ån je väin
hett je föll. — Näj snälla Karin, sa o, stånnå tills i mårron bitti. — Näj
je ska ga. Då djekk ve ut tjökksdäran. Å döm va slik; da så lutt ä fro
väjåm äjn lit,z båttse böta tjökksdäröm — du väjt föll — ö gammbel
affärq sto då kvå då, ja. — Å då ve stannd i däröm å skull ga-ut — vi
vrid-på utlammpa. Då kåmm å äjn kår öpivi gau. Hån ådd äjn slikin
runnd slokhått liksöm, nöran söm göbban ådd fer-i-valq. Å så ådd-tot
äjn svart rökk, kanntn mä svättå härrkulesbånnd å dubbelknäppt; so'
hån va pärfäkkt. — Kåmm ivi — pivi gatj mot års. Å då ve skött ut —
je va säjst, å kö — å kolla, söm ejt Mättå, va fe.y.g. Å så va ä o Rut å
så va ä je. — Å då sä-r.t hä: Gå inn flikkor! sa-n. Då var je lite mäjre
nifitjin je, så je djekk å skött äjn gangg te. Å hånn kåmm nässtan bötta
tråppön. Männ då slänggd ve ått deran å låsst å så vrid ve tå lise. Å så
sätt vi på lise å a(r) trappön mot väjjåm. Män ve så inggen mäjr. —
Män je lå då öm nåtte. — (SB:) Så du for int häjmåt? — Näj!
Översättning. — (SB:) Var det spökeri det? — (KP:) Ja, det var det?
— (SB:) Har du hört något annat? — (KP:) Ja, och det är då sanning!
Det var där i Gammelsätrarna. Där har det stått en stuga, västerom
själva täkten, som de ha kallat för Präststugan. Och det har hört liksom — tror jag — domkapitlet till eller hur jag skall kalla det där som
har hört justsom prästhusen till. Då var det en gubbe från Mornäsbyn;
jag känns väl vid (till) honom. Han har varit där på fiske och han har
haft sin sonson med sig, (han) Axel Hurtig. Ja, och då — då de, e —
när de varit där på fiske borti Fejman — gick nere längs täkten — så
skulle de lägga sig på kvällen då, så de hade väl tagit — jag vet inte
om det var så det fanns någon säng kvar i stugan eller inte, det vet jag
inte något. Men de hade då nyslaget hö och sådant, som de hade, som
de låg på. Strax före innan de skulle lägga sig, så hade det kommit in
en karl och frågat (efter) om han fick ligga där. Jag vet inte om karlen
var ensam eller om han hade haft ett kvinnfolk med sig, det har jag
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inte reda på något. Men antingen var det en karl då och så en pojke,
det var då, tror jag, två personer. — Ja, visst får du ligga här något,
så att du kan ligga i kammaren, om du tar litet hö. — Ja, han skulle
ta in litet hö och lägga på golvet och så skulle han ligga där till nästa
dag. Jaha, de gick och lade sig allihop, och om morgonen var väl gubben uppe litet tidigt han också. Men det har varit tyst i kammaren.
Och, när han då hade gått (om) en stund, då hade han väl sett till
(efter) då. Men han såg ingen i kammaren. Och hö och alltihop har
varit ute och (hop-) återstädat precis. Och det där är sanning. — Ja,
var inte det konstigt! — (SB:) Visst var det. Det var spökeri det. —
(KP:) Det var spökeri — och spöke har jag sett själv. Ja jag kunde
inte — (SB:) Säger du 'skrommt' eller 'skrömmt'? — (KP:) Jag säger
'skrommt'. — (SB:) Har du varit med på det? — (KP:) Ja det har jag.
Jag var inte precis rädd, men jag tyckte det var otrevligt. Och det
var i den gamla veterinärbostaden här på västra sidan där på G.
[bredvid kyrkan]. Det var flickorna — det var två flickor från Falun,
som (hon) veterinärsfrun var moster åt, (hon) Jöns Elin. Och jag var
bjuden bort till dem en kväll, för jag bodde på västra sidan litet
längre söderut, jag. Och vi satt då väl och pratade och stojade som de
gör, flickorna, och provade några klänningar och tog några danssteg
och —. Vi liksom skulle lära oss något nytt. Så klockan blev väl liksom mellan halv tolv och tolv. Och då sade jag det: Men nu är jag
tvungen fara hem, för jag skall upp och tvätta kläder i morgon tidigt,
jag kan inte vara här något längre. Nej, då blev (den) ena flickan liksom halvvägs nervös. — Nej, snälla Karin, sade hon, du får inte fara
(gå) ut något nu, du kan ligga här. — Nej, jag är väl van att åka och
fara, medan det är mörkt, sade jag; den här vägen hittar jag väl. —
Nej snälla Karin, sade hon, stanna tills i morgon bitti. — Nej jag skall
gå. — Då gick vi ut köksdörren. Och den var sådan, där så lutade det
från vägen en liten backe bort åt köksdörren — du vet väl — och
gamla affären stod då kvar där — Ja. — Och då vi står i dörren och
skulle gå ut — vi vrider på ytterlampan. Då kommer det en karl upp
över gården. Han hade en sådan rund slokhatt liksom, något (slags)
som gubbarna hade förr i världen. Och så hade han en svart rock,
kantad med svarta herkulesband och dubbelknäppt; så han var perfekt. — Kom över — uppöver gården mot oss. Och då vi tittade ut —
jag var sist (senast) och fl — och flickan, som hette Märta, var först.
Och så var det hon Rut och så var det jag. — Och då säger han det:
Gå in flickor! sade han. Då blev jag litet mera nyfiken jag, så jag gick
och tittade en gång till. Och han kom nästan bort åt (till) trappan.
Men då slängde vi igen (åter) dörren och låste och så vred vi (ut)av
lyset. Och så satte vi på lyset på andra trappan mot vägen. Men vi såg
ingen mer. — Men jag låg (över) där om natten. — (SB:) Så du for
inte hem(åter)? — Nej!
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C. Limamål av Bondas Ivar Larsson (Bl) i Norränge med kort replik
av Skogsamil Olof Mattias (Mas) Olsson (SM)
Ja no e ä slåttånnå — slåttiå. Å dän tråttånd juli, då for öll a skojåm å
sköll
mirer — däm åd ju sine slåtter fer i vålq — å sköll slå mirer.
Ä va fest mirvikko bedzinnt ån tråttö ndå. Å, å då va däm föll bön. Å
sia slo däm täkktan me disåmmu, inna däm buffer häjmåt. Å hä va föll
i regel 6mkringg dän säkkst te åttönd juli [felsägning för augusti] söm
däm buffed häjmåt. Då sköll däm ha stälj täkktan inna däm for häjmåt
å buffed då feståss. — Då däm va b åtti skoj åm å sto mirer — ån Strand
Gusstav a skriv äjn — öm [av] — utsikktå ifro Jällvöllberjå, däm for a
— öm kvälq till äkksämpel — for a Kö Ilberjå, så då va ä fin utsikkt då,
så langgt bötti Transtrand å langgt —. Å då könnd däm få räliker fro
niingger då ve slåttbuan iviöllt. Få((es familjan va då å slog på sine
slåtter. — Må stostjeffte va så då vatt ä böttbitt äjn däjl slåtte(r) däm
fekk lemmn fro se, fe då sko(g)täjn gekk ivi äjn lått så då va-fl — fekk
ån lälls-in slåttq, hån söm fekk skogtäjn. Ån Bonndås Sammil ådd äjn
41eitt då ve Fänninggsåtjälq, å ån tekkt föll int ömm ån messt ända nå,
te ån va då nå öm faffa äjn gangg å så sa — gekk ån ronnt då å götvå
å blöttes ivi äda. Å så sa ån hä: Ä e då slikkt orimele te åtänslag då
nerå tsälåm ö — [skratt] — sa-q. 1 ållå fåll så be — vart däm — va tt-fl
lemmn slåttq. — Ja, däm buffer nåtulevis tile öm vårå då däm va
forbus, .mäddes me fo — fo(r) så däm va(( faro så tile — fest ä grän ti
då i berjå så vatt däm nåtulevis far a skojån. Däm ådd föll sine olikå
såttrer; åd int er — Skokksamilsgaq, va int däm då i Tan(d)berjå?
(SM:) Jo dår a däm vår åvåle tier. Å så fer — då fer ådd dä(m) föll
såttrer i Köllbedå — fö 5kokksåmil då döm — ådd Män däm messt
däm må stostjeffte va. (BL) Ja, Bonndåsgan söm je häståm ifro, däm
ådd sine — däm sat ihop jä — då panggfonate e no; däm ådd sine täkkter i Köllberjå åkkså. Män sia så ån Bonndås Las 011sån, ån flett te
Nårränge, å då — då sk6(l1) föll ån a äj täkkt fe se tv ån. Å på eit
lanntmätarsammånträde så sa-n hä: Häv-me hå(( er vill, män innte a
Klossberjå, sa-q. [Skratt] Män ä va dit ån kåmm; däm hov ån a Klossberjå. [Skratt] Å, då gekk ån a Klossberja fro Köllberjå å så te ä(j)n
gangg må däm va då, hö kk ä så ut i Klossberjå, då fonggåron a afft ä.
Å ä va föll int så vårut. Å då hån kåm ått så fråg nån å pöjjköm höss
[ä] så ut då? Uff gösse, sa-q, ä va söm ån klenå a fär i hör rå. Glas1160 va söm — tom glashö( å däran hangg på äjn låmmkrok å dinndja
häkkt öppme väggöm, sa-q. Å däm — si-n a fäjj-ä, så fo däm dit å
brännd öpp ölltihop — å beggd te ått te nies. Ä va båro äj låu, däm
spalld; o sto(g) nerå täkktq. Älles så brännd däm åpp ölltihop. Å då —
så a o vä r.to [fundering], tått säjst gain ve va då me krättiröm; hä va på
nittohonndratjugusäkks. Män täkkt, såttron å huså a je reparir så däm
e söm däm beggdes på atonhonndråfuttitvå.
Översättning. — Ja, nu är det slåttertiden. Och den trettonde juli, då
for alla till (eg. åt) skogen och skulle slå myrar — de hade ju sina slåttermarker förr i världen — och skulle slå myrar. Det var den första
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Bondas Ivar Larsson (f. 1908) i Norränge ger en livfull skildring av forna
dagars myrslåtter och sätrar i en bandad intervju 1979 av Arne Lundh.
Foto: Evert Mattsson 1980.

Utaholn Per Olof Johansson (18731957) på Eggen i Heden var en sagesman till Niss Hjalmar Matsson. 1 en
bandad intervju 1956 berättar han
bl. a. om sina skogsmarker på gränsen
till Värmland. Foto: 011e Eggens.

myrveckan den trettonde. Och då var de borta (från hembyn). Och
sedan slog de täkterna med detsamma, innan de boförde hemåt. Och
det var väl i regel omkring den sjätte till åttonde juli [felsägning för
augusti] som de boförde hemåt. Då skulle de ha slagit täkterna, innan
de for hemåt och boförde då förstås.
Då de var borta i skogen och slog myrar — han Strand Gustaf har
skrivit om utsikten ifrån Jällvallberget; de for om kvällen, till exempel, for till Kallberget, så då var det fin utsikt där, såg långt bort i
Transtrand och långt —. Och då kunde de se rök(ar) från nyingar
(stockeldar) där vid slåtterbodarna överallt. Folket, familjer var där
och slog på sina slåttermarker.
Medan storskiftet var, så då blev det bortbytt en del slåtter; de fick
lämna ifrån sig; för då skogtegen gick i en slåttermark, så då var man
— fick den lösa in slåttern, den som fick (el. tilldelades) skogtegen.
(Han) Bondas Sammil (Samuel) hade en slåtter där vid Fenningsåkölen, och han tyckte väl inte om (att) han miste den där (något); för
han var där hos farfar en gång och så sade han— gick han runt på golvet och förargades över det där. Och så sade han (det): Och det är då
sådant orimligt gott fodergräs åt korna att äta där nere på kölen
(myrslåttern) också, sade han. I alla fall så måste (eg. vart) de —
måste han lämna slåttern.
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Ja, de boförde naturligtvis tidigt om våren då de var foderlösa, led
brist på (eg. möddes med) foder, då de måste fara [så tidigt] först det
grönskade [till] där i bergen, så måste de naturligtvis fara till (åt) skogen. De hade väl sina olika fäbodar (eg. sätrar); hade inte ni — Skogsamilsgården; var inte de där i Tandberget?
(SM:) Jo, där har de varit alla (eg. eveliga) tider. Och så förr — där
förut hade de väl sätrar i Kallberget; för Skogsamil, där de hade —.
Men de miste dem, när (medan) storskiftet var.
(BL) Ja, Bondasgården, som jag härstammar ifrån, de hade sina —
det satt ihop här — där pensionatet är nu; de hade sina täkter i Kallberget också. Men sedan så (han) Bondas Lars Olsson, han flyttade
till Norränge och då — då skulle (väl) han ha en täkt för sig själv han.
Och på ett lantmätarsammanträde så sade han [det]: Häv mig vart ni
vill, men inte till (åt) Klossberget, sade han. Men det var dit han
kom; de hävde honom åt Klossberget. Och då gick han åt Klossberget
från Kallberget och såg efter (eg. till) en gång, medan de var där, hur
det såg ut i Klossberget, då Sjungarna (el. Sjungarfolket) hade haft
det. Och det var väl inte så bra. Och då han (de) kom tillbaka (eg.
åter), så frågade någon av pojkarna, hur det såg ut där? Usch gosse,
sade han, det var som (om) den Onde hade farit i varje vrå. Fönsteröppningarna (eg. glashålen) var som tomma hål och dörren (eg. dörrarna) hängde på en gångjärnskrok och dynga högt uppmed väggarna,
sade han. Och de, sedan man hade fått det, så for de dit och brände
upp alltihop — och byggde till igen (eg. åter) på nytt (eg. till nyes).
Det var bara en lada; de sparade den. [Ladan blev ditkörd från Kallberget på 1870-talet men senare flyttad till Mattsåsen. Den stod nere
på täkten.] Eljest så brände de upp alltihop. Och där också —, så har
den (eg. hon) varit till dess sista (eg. sensta) gången vi var där med
kreaturen, det var (på) nittonhundratjugosex. Men täkt, sätrarna och
husen har jag reparerat, så de är som de byggdes på artonhundrasj uttiotvå.
D. Limamål av Per Olof Johansson på Eggen (PO) i Heden i samtal
med Niss Hjalmar Matsson (NHj)
(PO:) Baslinjå söm ga ivi singgnalq på Tåndöv*. [Ja.] 0 ga prisiss
på bå siör öm hånn [Ja, ja.] — stjefft6 mett då å ivi å, änd a Tåndöva(ay(fotn). [Jaha du.] Ne-i fotrj då på vässter. Å så bedzinn ä jä i —
ja, ä bedzinn jä ve Räkum — [Ve Gärmda(DV] — Räkumirå, å ga
nolan-å Läsmasberjå, ivi(r) Fjäurläjtjin opivi då ve stugo. Hä ga —
bedzinnes då Räkumirå jä noja Kumust — no! vässta Kumust; då
bedzinnes hånn täin — äjn täjg söm ga å bedzinn i fotåm å Nisåterberjå
å. Hä e utskog hånn — å hån ga väst i Nibrubäydan män ä ä äjn litiz tji(
utå spa(r).ykoger mulla då söm — så ä ga int räjtt in a värrmlannsgränsq, vår — vå(r) koger ä nu äjn slikken gvåss, lang(g)
—
(NHj:) Jaha, hä e ä. — Jaså du — Å då — å sia a ve häjmskoin jäfro
å vässta Fenninggbär(i). Ve a tri ställer. — (NHj:) A er ä? Jaha du? Ja
du a vär mä på mittsi du föståss. — (PO:) Je höll på å vål (hgyhögg)
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ihåffälld utå om fa(r) då ve Fenninggbäri dåi änndåm [ut] å utskojåm.
(NHj:) A du ä? — (PO:) Ä va på vå(r) skog, ja. J(e) måkkå, å i
måkkå, å i måkkå ån sätt me på (e) tre å måkkå åttä. Å hånn fälld. Å
(ä) sköl! högges veålåss feståss. Å då hån, tre fäll baklänjes å — fäll —
fäll ivi då ie va. — (NHj:) Ja, män du klara di da? [Ja.] Ä tog int de
nå då? — (PO:) Näj, män ä gekk räjnt öttme, du vä(j)t ä sto(r) terfuru
kåm millå, kåm sopånde å kåm baklänjes frå honöm; hån mäjnt int
ån sköll fälla nå dit hån. — (NHj:) Näj, hä väjt je föll. — (PO:) Hån
fjäll — ä lutt föll lite — ån fekk nå — nå vär älld, nå könn — könn ställ
sta tre fe om se. [Ja, ja.]
Översättning. — (PO:) Baslinje som går över signalen på Tandövarden. Den går precis på båda sidorna om den, mitt skifte där, och över
och ända mot(åt) Tandövards(foten). Ned i 'foten' där på västra (sidan). Och så börjar (begynner) det här i — ja, det börjar här vid —
[Vid Gärmdalen?] Räkumyren, och går norrut på Länsmansberget,
över Tjäderleken, uppöver där vid stugan. Det går — börjas där
Räkumyren här nordåt Kumust — nordväst åt Kumust; där börjas
den skogslotten (tegen) [...] en 'teg' som går och börjar i 'foten' på
Nysätersberget också. Det är utskog den — (='tegen') och den går
väster ut i Nybrobergsdalen, men det är en liten kil utav sparskogar
mellan där som — så det går inte rätt in mot (åt) värmlandsgränsen,
våra — våra skogar är nu en sådan vass, lång kil. — (NHj:) Jaha, det
är det. — Jasså du. — (PO:) Och där — och sedan har vi hemskog(en) härifrån och väster(ut) åt Fenningberget. Vi har tre ställen.
(NHj:) Har ni det? Ja, du har varit med på mycket du förstås. —
(PO:) Jag höll på och bli (halshuggen) ihjälfälld utav (honom) far där
vid Fenningberget där i änden [ut]av utskogen. — (NHj:) Har du det?
(PO:) Det var på vår skog, ja. Jag skottade och jag skottade [snö].
Och han skickade mig till [ett] träd och skotta igen. Och han fällde.
Och det skulle huggas ett lass ved förstås. Och då han, trädet föll baklänges och — föll — föll över där jag var. — (NHj:) Ja, men du klarade dig då? Det tog inte dig något då? — (PO:) Nej, men det gick
alldeles utmed, du vet en stor torrfura — kom mellan, kom svepande
och kom bakifrån från honom; han menade inte han skulle fälla den
dit han. — (NHj:) Nej det vet jag väl. — (PO:) Han föll — det lutade
väl litet — han fick något — något vindkast eller något (som) kunde
ställa 'stad' så med trädet för honom.
E. Limamål av Lisspa eller Kuller Stina Johansdotter
(LS) i V. Ärnäs i samtal med Niss Hjalmar Matsson (NHj)
(LS:) Ån ståbbfar ville — påsto att je-nt kån int få nå pris. Ja hä kån
inggen vettå sa je. INäj.1 Tronå di kan föll kåm på skåmm nå, sa je.
IJa, ja, ja./ Ja, dämm fekk föll fegt prise. — (NHj:) Hån va då ä fe ti
då? — (LS:) Ja, ä va föll i februari — måss äll når ä va däm ådd oda
utställniå — IPå äjt?I Hö? — (NHj:) Nittonhundråäjjt? — (LS:) Ä va
My år äda. /Vö(r)t år?! Ja, tätt oda kristiå va — kring firå da —.
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[Dubbelprat.] Sia vart ä slut mä ölltihop. Så sia vat ä slut mä (dä)ndå
utställnindzå 6. IHm, hm.I Je a föll vor( läj-me i å —. (NHj:) Män ådd
ni-nt nå linndhäj a däm? — /Högt?/ — Håd ni linndhäj — ålls? —
(LS:) Ja, ja mi(rEin(d)häj! IMi(r)lindhäj ja.! Ja på mirer [dubbelprat.]
ha vi täjger. Ja kaftje räjnt å je ådd ölle(r) r.tör(å)n ånn. Fe di ä va
föll inggin ån än mi(r)tindör, å linndon söm va häjm så hä sköl! föll
hästn a. — (NHj:) Hä sköll hästen ha, fö(r).ytås ja. — (LS:) Ja, vesst
sköll ån hä. Ä e söm je sä, ändånn fekk je pris på både äjt å ånn. —
(NHj:) Hä va bra dzo(r)t — hä va inte illå! INäj.1 Män dä va årrbet tä
få ihop hä, så myttsy häj. — (LS:) Årrbäjt! — Int a n fäj ve lat int. INäj
näj-nä.I — Å så mittsi lö'uv söm je a täj a ladyn. Då je a afft däm
inn öm såmrån så a je täj se) steggt me löuv a däm så. IHa du ä?1 Ja,
å no — hå, ö Icke, löuvtag je se(r)! Å int ta däm — (NHj:) Ja, no ta ingg
ä no. Å int va ä —. [Avbrott!] Ä vakks ått mä löyv öllståss. [Dubbelprat.] Ä e bjärrker iviöllt! — (LS:) Då je va ongg så va ä så smått öm
lö'uv fä så ä va — stömner. IJa just ä.I Män nu e ä ånn. — (NHj:) Ja,
å no e (h)ä inggan te häll. /Ha?/ Ja no e (h)ä inngan te häll, se(r) je.
(LS:) Jo, men löuve a vär bra jämmt, å hä e ä änn! — (NHj:)
Häddili a vä(r) bra ja. — (LS:) Ja, fe hä e så gött söm häj. Öm int ån
stjä(r) ä så groft så fät däm öpp ölltihop. /Däm dzär ä ja.I Jaa, å je add
—. [Avbrott.] — (NHj:) Hör mittsi to(g) du, tänts de så mittsi du to(g)
tjärrvä? — (LS:) Ja, hä väjt je då-nt; je to(g) — då je ad kuan inn,
så to je — to int mäjr äll je stillt öpp ä fe dåin.
Översättning: — (LS:) Han 'stabbfar' ville — påstod, att jag inte kan
inte få något pris. Ja, det kan ingen veta, sade jag. Din tro kan väl
komma på skam något, sade jag. Ja, de fick väl första priset. —
(NHj:) Vad var (då) det för tid då? — (LS:) Ja, det var väl i februari—
mars, eller när det var de hade den där utställningen — /På ett?/ Va?
— (NHj:) Nittonhundraett (1901)? — (LS:) Det var varje år det där.
/Varje år?/ Ja, tills den där kristiden var — kring fyra då —. Sedan
blev det slut med alltihop. Så sedan blev det slut med den där utställningen också. Jag har (väl) måst ligga med jag också. — (NHj:) Men
hade ni inte något vallhö åt dem (korna)? — /Hur?/ — Hade ni vallhö
— alls? — (LS:) Ja, myrvallhö! Ja, på myrar — ha vi tegar. Ja, kanske
rent av jag hade aldrig något annat. För det var väl inget annat än
myrlindor. Och lindorna som var hemma, så det skulle väl hästen ha.
— (NHj:) Det skulle hästen ha, förstås ja. — (LS:) Ja, visst skulle han
det. Det är som jag säger, ändå fick jag pris på både ett (det ena) och
annat (det andra). — (NHj:) Det var bra gjort. — Det var inte illa!
Men det var arbete att få ihop det, så mycket hö! — (LS:) Arbete! —
Inte har man fått vara lat inte. /Nej — nej-nej!! — (Och så) mycket
löv som jag har tagit åt korna. Då jag haft dem inne om somrarna så
har jag tagit så förfärligt (styggt) med löv åt dem så. /Har du det?/ Ja,
och nu — hå, vilket lövtag jag ser. Och inte tar de —. (NHj:) Ja, nu
tar ingen det, nu. Och inte var det —. Det växer igen med löv överallt
(allostädes). [Dubbelprat.] Det är björkar överallt! — (LS:) Då jag
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Lisspa (Kuller) Stina Johansdotter
(1875-1967) i Västra Ärnäs berättar i
en bandad intervju av Niss Hjalmar
Matsson 1959 bl.a. om hur hon vid
1900-talets början fått motta pris för
foderfångst och vården av sina kreatur. Foto: Niss Hjalmar Matsson
1954.

Ha/ses Jenny Johansson (1890-1983)
i Heden var en god sageskvinna för
många intresserade av den gamla
folkliga kulturen. En stor del av Niss
Hjalmar Matssons uppteckningar av
limamål präglas av Halses Jennys genuina språkliga tradition. Hon tillät
dock inte att någon spelade in hennes
tal på band. Foto: Inge Persson 1976.

var ung, så var det så ont om löv, så det var stubbar. Men nu är det
annat. — (NHj:) Ja, och nu är det ingenting till heller. /Vad?/ Ja nu
är det ingenting till heller, säger jag. — (LS:) Jo, men lövet har
varit bra jämt, och det är det ännu! — (NHj:) Häggen har varit bra,
ja. — (LS:) Ja, för det [björklöv] är så gott som hö. Om inte man skär
det så grovt, så äter de upp alltihop. /De gör det ja./ Jaa, och jag
hade. — (NHj:) Hur mycket tog du, tänk dig så mycket du tog —
kärvar? — (LS:) Ja, det vet jag då inte; jag tog — då jag hade korna
inne, så tog jag — tog inte mer än jag fodrade (:stillade) upp det om
(för) dagen.
SPRÅKLIGA SÄRDRAG
Med hjälp av de inspelade språkproven och andra källor skall jag här
först granska några viktiga särdrag i de båda sockenmålen, som är för
dem speciellt kännetecknande och tydligt sammanhållande. Enligt
nutida arkeologisk forskning torde, som förut sagts, Lima och Transtrand av ålder ha haft nära kulturkontakter åt olika håll västerut, vilket bl.a. bör ha främjat inflytande dels från norska mål, dels från nära
anslutande västsvenska dialekter. Trots ett sådant inflytande på båda
sockenmålen bibehåller de ändå enligt Levander "i det väsentliga sin
egenart som dalmål".3 Hur olika språkdrag möts i Lima och Tran-
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strand skall vi först ta upp med några synpunkter på ljudläran. Den
visar en del påfallande konservativa drag, som antingen helt saknas
eller mera sporadiskt uppträder i övriga angränsande dalmål.

Vokalerna
Ett särskilt framträdande kännetecken är att dialekten bibehållit
fornspråkets 'dubbla' vokaler, s.k. diftonger, vilka i övriga dalmål som
regel med olika resultat förenklats eller monoftongerats. Diftongerna
har sitt ursprung i det medeltida dalmål, som språkforskarna brukar
kalla forndalska. Dessa diftonger är följande tre: ou (motsvarande
västnordiskt au), wi och 032.4 I Lima och Transtrand uttalas ou normalt bu i ord som löuv 'löv', rö u 'röd', söu 'får' (eg. 'söd'), kröup
'kröp' och löupå 'löpa'. De båda andra forndalska diftongerna cei och
oy har i regel ett gemensamt uttal äj eller ej, t.ex. i ord som hejm
'hem' och skej 'sked' eller häj 'hö', gäjmå 'gömma' och skätså 'sköta,
skarva' m.fl. Flera liknande uttalsformer hör vi på språkskivan, där
Karin Edvardsson (KE) i Sörsjön säger häjm 'hem', äjn 'en', säjst 'senast(e)', Koustroi 'hösten' och sött m. 'får' m.fl. Längre söderut i Transtrand säger Karin Persson (KP) i Mornäs häj( 'hört', väjt 'vet', äjsumin 'ensam', häj 'hö', säjst 'sist (eg. senast)' och mäjr 'mera'. (Se här
avbildade språkkartor 2-4.)
Ännu längre söderut, nere i Lima, har Bondas Ivar (BI) i Norränge
samma gamla diftonger i sin berättelse på dialektskivan. Där hör vi
t.ex. forlöus 'foderlös', häjmåt 'hemåt' och däj/ 'del'. Likaså i byarna
söder om kyrkan hörs Per Olof på Eggen (PO) i byn Heden och
Lisspa Stina (LS) i V. Ärnäs bruka samma ålderdomliga diftonger i
orden häjmskoin 'hemskogen', väjt 'vet' och mirlinndhäj 'hö från
myrslåtterlindor', /ö'uv och löuvtag 'löv' och 'platser för lövtäkt'.
Med undantag av Öje kapellag i östra delen av Malung synes den
gamla moderförsamlingen helt sakna de här anförda gamla diftongerna. Öjemålet har ännu några rester kvar av forndalskt ou, uttalat öu,
dock med ett mera slutet ö-ljud än i Lima och Transtrand t.ex. i orden
söu m. 'får', höuk 'hök', gröut 'gröt' och döuv 'döv'.5 (Se karta 2.)
Under inflytande söderifrån har i det centrala Malung vissa diftongförenklingar inträffat, sannolikt redan under senare medeltiden. Därigenom har de nämnda språkliga skillnaderna uppstått mellan moderförsamlingen och Lima—Transtrand.
Utan att gå in på ett detaljstudium av monoftongeringens olika
resultat i dalmålet bör jag ändå nämna några specialexempel från
Malung och dess nära grannbygder. Forndalskt cei motsvaras i östra
och västra Dalarna upp t.o.m. Malung i regel av e-ljud som i de rikssvenska orden ben och sten. Detta slutna e har invid konsonanterna g,
h, k och ngg utvecklats till i. Förutom i Malung och angränsande bygder söderut har denna vokal även nått norrut ända upp till Lima och
Transtrand. Där heter det t.ex. gitt för 'get' och gittingg för 'geting'.
Vi kan också höra ordformerna gittä best. sing. 'geten' och gittan best.
plur. 'getterna' i slutet av KE:s språk på provskivan. Sådana former
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Karta 2. Utbredningen av diftongforenklat äldre ou i dalmålet, motsvarande fornisländskt au, rikssvenskt ö,
samt bevarad diftong 6u i Lima—
Transtrand. Symbolerna motsvarar
olika vokaluttal i skilda socknar. Kartan framtagen av Stig Björklund och
ritad av Gerd Grönvik 1991.
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tycks varsla om att diftongförenklingen i centrala Malung även kan ha
börjat tränga upp i motståndsområdet Lima och Transtrand. Där
säger man dock ännu häjm 'hem' och skäj 'sked' mot Malungs him
och ski.6 (Se karta 3.)
På liknande vis har forndalskt Oy i Malung i regel förenklats till ö,
men vid de ovannämnda konsonanterna till y i ord som gymå 'gömma', hy 'hö' och kyrå 'köra'. Dessa har emellertid i Lima—Transtrand
behållit diftongen: gäjmå, häj och käjrå. (Se karta 4.)
I Ovansiljan uppträder varierande resultat av monoftongeringen av
de forndalska tvi, Oy och ou (västnord. au ). (Se kartorna 2-4.)
Ur cei har uppstått dels slutet e, dels en ny fallande diftong ie7 i Älvdalen—Våmhus och je i uddljud, t.ex. i Mora. Där heter det ben, bien
och sten, stien samt ienn eller jenn i räkneordet 'en'.
Ur Oy har som regel uppkommit ett brett eller öppet ä i ord som
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Karta 3. Utbredningen av diftongförenklat äldre xi i dalmålet, motsvarande rikssvenskt e (ä), samt bevarad diftong äj eller ej i Lima—Transtrand.
Kartan framtagen av Stig Björklund
och ritad av Gerd Grönvik 1991.
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bevarad diftong äj eller ej

rätja 'ryka, röka', skäkta 'sköta, skarva', motsvarande fornisländska
reykja, och skeyta.8
Ur ou har i allmänhet uppkommit ett o- eller å-ljud, utom i Orsa,
som har ett rundat, nära å uttalat ö-ljud, varför 'löv' heter tov, /åv och
löv och 'röd' rod, råd och röd i Ovansiljan.9

Flera slående likheter med siljansmålens o-vokal i stället för riksspråkets ö förekommer såväl norrut i Hälsingland och Härjedalen som
söderut i Dalarna, Bergslagen, Uppland och Västmanland.'°
Hur de här berörda, från fornspråket övertagna fallande diftongerna ännu på vikingatiden kvarstod i stamstavelse över hela Norden
men sedan radikalt förenklades med olika resultat i skilda landskapsdelar genom den s.k. östnordiska diftongförenklingen har beskrivits i
en lärorik framställning av Lennart Moberg. Han finner förenklingen
vara "företrädesvis en dansk—svensk företeelse", men den saknas ändå
inte på västnordiskt område.11
Då de fornspråkliga diftongerna kommit att bibehållas oförenklade
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Karta 4. Utbredningen av diftongförenklat äldre oy i dalmålet, motsvarande rikssvenskt ö, samt bevarad diftong
äj i Lima—Transtrand. Kartan framtagen av Stig Björklund och ritad av
Gerd Grönvik 1991.
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enbart i Lima och Transtrand, där de ännu utgör ett karakteristiskt
inslag av dialektskilj ande art i kretsen av dalmål, har jag funnit det
vara skäl att här som inledning beskriva deras historia. De bildar en
väsentlig grund för min fortsatta genomgång av målets egenart och
förhållande till angränsande dalmål.
Som i nästan alla dialekter och i riksspråket har målet i Lima och
Transtrand två a-ljud; ett främre, här tecknat å och ett bakre, tecknat
a. Samma gäller även Malung och grannbygderna söderut. Ovansiljansmålet (OvSi.) däremot har i huvudsak bara ett såväl långt som
kort a-ljud, likt a i engelska father. I riksspråket är främre a vanligen
kort (som i hått), men bakre a är långt (som i mat). Dialekten i Lima—
Transtrand följer inte denna fördelning. I våra inspelningsprov och
texter förekommer flera exempel på ord med kort bakre a t.ex. hos
KE: mangg 'många', tranggt 'trångt', sakkt 'sagt', vatt: 'blev', add 'hade', fammoe 'farmor', hannduker 'handdukar' m.fl. och hos KP: Akksel 'Axel', fanns 'fanns', va(( 'blev', gammber 'gammel-', stannd 'stånda', lammpa 'lampan', svart 'svart', kantrz 'kantad', gangg 'gång' m.fl.
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Karta 5. Gammalt kort i adjektivet
'lång', fornsvenska langer, i dalmålet.
Kartan framtagen av Stig Björklund
och ritad av Gerd Grönvik 1991.

a i lang, langg
å i lång, långg
— ö i löngg, löngg
au i (aungg
ku i

/

liiungg

nasal vokal

Där finns också långt främre a, tecknat å, t.ex. kvår 'kvar', kår 'karl',
dåin 'dagen'.
Här märker vi dessutom hur i dialekten med två a-ljud det öppnare
inträder i r-förbindelser som i ordet kår. Andra exempel är årrg adj.
'arg', vårrg 'varg', djä tyår 'göra narr' m.fl.12
Beträffande det i forndalskan korta a-ljudet sker i Lima—Transtrand
vissa förändringar som röjer tydlig gemenskap med de ålderdomliga
dalmålen i Ovansiljan. Det gäller särskilt i de fall, då detta a uppträder framför ljudgrupper som innehåller tjockt l(() plus konsonanterna
g, k, m, p, s och v. Där har således a övergått till å-ljud i ord som
svåk 'svalg', håg 'hals', kålk 'kalk', jåtpå 'hjälpa', kålv 'kalv'.I3 På
inspelningsprovet säger KE h/dt för 'halvt' och KP hålv för 'halv'.
I Ovansiljan, där ( visserligen bortfallit, har a blivit å i liknande ord:
tåg 'talg', båk 'balk', jåpa 'hjälpa' och kåv 'kalv'. I Malung liksom
samtliga bygder i nedre Västerdalarna och Nedansiljan kvarstår vokalen undantagslöst som främre å i kälv.
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På samma sätt har i såväl Lima och Transtrand som Ovansiljan kort
a framför id, Il och It övergått till å eller o, som på vissa håll vidareförts till ö eller ö. Sålunda heter t.ex. verbet 'falla' i Mora fålla, Älvdalen folla, Orsa och Ore fålla och i Lima—Transtrand föllå. Ordet
'salt' heter i Mora så//t, Våmhus så//t, so//t, Orsa sö//t och Lima—Transtrand sållt. Men i Malung, nedre Västerdalarna och Nedansiljan
bibehålles öppet å-ljud framför alla /-förbindelser, dock med den i
Malung uppträdande egenheten, att vokalen i vissa ord förlängts, vilket i en del former även sker i Lima—Transtrand. I Malung heter det
alltså så//t men fålå 'falla' och kål 'kall'.14 I Lima—Transtrand uppträder växlingsformerna föllå och köl, men neutrum köllt 'kallt'.
I detta sammanhang bör erinras om att kolla i Älvdalen med den
egentliga betydelsen 'kalla, ropa och locka på korna' motsvaras av
kölå i Lima och Transtrand med samma ursprungsbetydelse. Numera
är ordet kölå vida känt och brukligt om vallkullornas märkliga locksång i sätrarna med höga och genomträngande toner för att hålla skogens rovdjur borta från boskapen, för att sända budskap eller för att
signalera, vilket Anna Johnson i en fascinerande musikhistorisk
avhandling ingående redogjort för. I5 Förutom med lång bakre övokal, skall verbet köla uttalas med hårt k, ej med tje-ljud, som man
stundom kan få höra i radioreportage. — Då vallkullan i Älvdalen
sjunger locktoner säges hon "kula" och i Malung "hoja".
Ett särskilt kännetecken i såväl Lima och Transtrand som Malung
är att fornspråkets korta a-ljud i dialekten bibehållits i ord som i
Lima—Transtrand gangg (KP), Malung gang 'gång' och trangg respektive trang 'trång'. I Ovansiljan har ur detta a olika vokaler utvecklats,
t.ex. å i Mora, ö i Orsa eller en diftong au i Älvdalen (utom i byn
Brunnsberg som har å eller diftongen åu; se karta 5).16
I språkproven hör vi ibland, att de talande i ändelsen av vissa ord
för väntat a som i riksspråket i stället har o eller å. Verbet 'fara' uttalas faro (KE, KP, BI) och 'mocka' (skotta snö) uttalas måkkå (PO 2
ggr). Det är en ljudförändring som har skett i tvåstaviga ord, vilkas
stamstavelse i fornspråket varit kort, dvs, att kort vokal följts av kort
konsonant. — I andra fall, där orden har lång stamstavelse som i
ordet kasta, kvarstår ändelsen i regel oförändrad som a. — Den olika
behandlingen av ändelsen a i kortstaviga och långstaviga ord i dialekten regleras av vad språkvetenskapsmännen kallar för vokalbalans»
En forskare som ingående granskat bl.a. de kortstaviga ordens aändelser och deras utveckling till å-ljud i dalmålet18 säger sammanfattande att de "utgör rester av ett äldre system som i Dalarna är bevarat
i målen i Ovansiljan, Boda, västra Rättvik och Västerdalarna ned till
och med Nås". I9
I Ovansiljan som nära grannbygd till Lima och Transtrand är aändelsen i de tvåstaviga orden av denna kortstaviga typ å. I Mora och
' etc.
Älvdalen heter således 'fara' feirå, 'baka' akå och 'mala' m åtå
Till skillnad från dessa former har den äldre stamvokalen a i Lima och
Transtrand bibehållits som a: faro, men i Ovansiljan har den anslutits
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Karta 6. Gammalt kort Ii verbet 'leva'. Kartan framtagen av Stig Björklund och ritad av Gerd Grönvik 1991.
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ändelsetryck i östra Mora

till ändelsens å: fårå, måfå osv. Förändringen i det senare fallet har
skett genom en art av harmonisering med ändelsevokalen, som brukar
kallas för tilljämning. Olika typer av tilljämning är karakteristiska för
dalmålen och förekommer dessutom ofta i norrländska och norska
mål.2°
Det bör samtidigt märkas att de två i Lima och Transtrand inspelade formerna visar två olika vokalnyanser i ändelsen alltefter stamvokalens ursprung i forndalskan. Ändelsen är som regel o efter forndalskt kort a och e i stammen, men å efter forndalskt kort i och u i
stammen.21 Därför säger KE, KP och BI faro, men LS säger vettå 'veta' med forndalskt i i stammen och PO säger måkkå med forndalskt u
och veålåss 'vedlass' med forndalskt i i stammen. 1 det ålderdomliga
älvdalsmålet motsvaras dessa ord av witå 'veta', må kå 'skotta' och
wiöåshbi 'vedsläde'.22 (Jfr olika uttalsformer av fornspråkligt kort i i
verbet 'leva' i dalmålet, se karta 6.)
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Karakteristiska för Lima och Transtrand är de till ett påfallande
brett å-ljud öppnade ä-ljuden,23 som i nära nog överflödande mängd
förekommer på vår inspelning. Då exemplen är lättfunna på skivan
och i texten skall jag här bara nämna några få ordformer. Karin
Edvardsson berättar om sitt arbete som vallkulla, gåttår (eg. gätare),
i sätrarna, sättröm, där hon i lön för sitt arbete förutom pengar fick
något klånninggstig 'klänningstyg'. Även Karin Persson säger klånningger och dessutom kreter 'kläder' och lår motsvarande 'lära'. I Bondas Ivars berättelse hör vi räkneordet trättönd 'trettonde' uttalat, där
å förutsätter ett långt ä-ljud i forndalskan.24
En annan framträdande egenhet i målet i Lima och Transtrand är
att y-ljudet, såväl långt som kort, i regel övergått till i-ljud genom en
art av läppvidgning vid uttalet, som av språkmännen kallas delabialisering. Några exempel från språkskivan är följande: fir 'fyra' (KE),
nitt firi 'nyss förut (eg. nytt före)', ivi, pivi 'över resp. uppöver', nifitsin 'nyfiken', nisläjn 'nyslagen', lise 'lyse' (KP), mirer 'myrar' (LS,
BI), dinndza 'dynga' och niingger 'nyingar, stockeldar' (BI). — Delabialisering av y till i förekommer även växelvis i andra delar av
Dalarna liksom eljest i det omgivande nordskandinaviska området.25
I vissa särfall motsvaras kort y i Lima och Transtrand av e-ljud, särskilt framför r och tjockt t i kortstaviga ord som berjå 'börja' och
stseljå 'skölja'.26 Likaså i åtskilliga långstaviga ord, varför 'rygg' heter
regg, 'byggdes' beggdes (enl. BI på skivan), 'stycke' stettse och 'syskon' sesskon.27 Det ålderdomliga ordet 'yrke', som avser den myrmalm varur smederna i Lima och Transtrand i äldre tid utvann sitt
järn, heter i målet egg. (e(r)(se),28 motsvarande älvdalsmålets yrrtje.
Men i moderförsamlingen Malung har i den centrala delen kort y normalt övergått till ö i dess ord som uttalas ö(r)tse, börda, stjöljå, rögg,
böddzå, stöttse och sösskon.29
Som en liten återblick på några av de för språket i Lima och Transtrand karakteristiska vokalljuden vill jag här citera ett av de många
målande uttryck Halses Jenny Johansson i byn Heden berättade för
mig vid ett av mina många återkommande uppteckningsbesök hos
henne. Grannen Per Olof på Eggen, som var en stor ordkonstnär och
humorist, hade om en kall och dragig stuga sagt: Ä va så köllt söm ån
sköll a läil ti nöutgalåm å hafft lestsesslån tu. 'Det var så dragigt och
kallt som om man skulle ha legat i kreatursfållan och haft ledstängerna (eg. ledskyttlarna) (ut)ur.'

Några konsonanter
På inspelningen förekommer flera exempel på hörbart g i ng-ljud,
tecknat ngg, t.ex. trangg 'trång', sängg 'säng', pänningger 'penningar',
ingge 'inga', gangg 'gång', stånningg 'stadning, städsel', klånningg
'klänning' och tjillingg 'killing'. Förutom i Lima och Transtrand kvarstår g i hela Ovansilj an från Älvdalen till Boda, men faller i dalmålet
från Malung i väster till Rättvik i öster. (Se karta 9.) Då i Lima och
Transtrand g förmjukas i ljudförbindelsen ngg och vanligen före i
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utvecklas till enbart j eller rentav bortfaller, bildas speciella uttalsformer av t.ex. orden sängg och tangg 'tång', varför 'uppe i sängen' heter
pi säjin eller säin (dativ) och 'med tången' heter me tain. Jämförbart
är hur g i förbindelsen 1g, rg förmjukas före i och bortfaller i bestämd
form av ordet båk 'bälg', som heter bålin och vårrg, som heter vårin.
I ordet bälg i Malung behandlas g på samma sätt med bortfall i
bestämd form singularis: bätin. Denna behandling har genom analogi
medfört att ordet dziit f. 'göl, vattenpöl', som i bestämd singularis dativ
heter dzölin, har i obestämd singularis fått växlingsformen dzötg.3°
Eljest bibehålles ur förmjukat g ett d-element i Lima och Transtrand i ord som länndze 'länge', dränndzin 'drängen', änndze 'änge'
liksom i Ovansiljan i änndje Mora, tänndjä Sollerön, dränndjän Ore.
Härvid bör märkas att j nästan allmänt i dalmålets övre bygder snarare är ett tonande s-ljud. Det kan betecknas med ljudsymbolen z,
som är känd i våra lexikon med internationellt ljudbeteckningssystem.
Från Nedansiljan i öster till Malung i väster motsvaras förmjukat g
i regel av j, så att de nämnda orden där vanligen uttalas ännji, lännji,
drännjen eller liknande. I Lima har i vissa ng-förbindelser utvecklats
förmjukningsformer, som medfört några eljest ovanliga dialektskillnader inom socknen. Så heter t.ex. 'stången' i bestämd singularis i södra
Lima stanndjå, men i norra Lima stagi.31
Även k förmjukas framför len ändelsevokal i (e) och ersättes av ett
t-element före ett s eller j, varför 'pojke' heter ',Utse, 'taket' tatsä
(Tra.), tatså (Li.).32 — För övrigt må här bara helt kort nämnas några
fall av oförmjukat eller hårt g och k i ords början eller uddljud.
Redan ovan har nämnts orden 'getterna' gittan och 'geting' gittingg.
Ord med hårt k är 'kittel' som heter kättil i Lima—Transtrand, motsvarande kittil i Malung, samt verbet 'känna', som heter kännå i Lima—
Transtrand, keinå i Malung, kännå i Rättvik samt kenna o.dyl. i större
delen av Ovansiljan. Eljest heter det tjännå från Bjursås i öster till
Äppelbo i väster. Hit hör också verbet 'köra', som i Lima—Transtrand
heter käjrå, i Malung kyrå men eljest i dalmålet tjörå, tjöra.
En speciell egenhet, vanligare i Lima än i Transtrand, är att orden
'vit', 'vila' och 'vass' heter gvit, gvilå och gvåss. Det sistnämnda ordet
hör vi i Per Olofs dialekt på språkskivan. Detta gv är ett märkligt
minne av ett fornspråkligt hw, som också finns i Nås, där man säger
gvass, och i Särna som har formerna gwass och gwile, som erinrar om
de norska grannmålen.33 I Ovansiljan motsvaras detta hw av w som
bl.a. i Älvdalen uttalas nära nog som vokalen o. Där heter samma ord
wass (el. oass) och wajta (el. oaj(a).
Det riksspråkliga rd uttalas i Lima och Transtrand med tjockt liksom i Malung och i de flesta mellansvenska dialekter norr om en diagonal gränslinje, som går upp från Varberg till Jönköping och därifrån
ned till Kalmarsund. På vår inspelning säger Per Olof no! 'nord, i
norr', no(a 'nordan, norr om' och vät 'varda (eg. värda), bli'. Allmänt
i målet heter 'gård' gal, 'hård' hat och 'bord' bo! osv. I Ovansiljan
saknas denna utveckling av ra, rd, så att 'gård' heter garä i Älvdalen,
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Karta 7. Gammalt kort ä och rå, rd
och ! i orden 'kvård, linning' och
'(gräs)svål' o. dyl. Kartan framtagen
av Stig Björklund och ritad av Gerd
Grönvik 1991.

kwärå, swäri3
kwärd, swård
kwåel, swäd
< kvard, svard
kval, sval

gard i Mora och 'bord' heter bord. När Per Olof i vår inspelning talar
om TandövaN så avser detta namn en välkänd, hög och långsträckt
bergås västerut i Lima. Benämningen vakt motsvaras t.ex. i Våmhus
av wararoz i namnet på en liknande bergshöjd norrut i socknen, som
heter Andjusvarden. Ordet ward hör samman med det rikssvenska
ordet vård, som utvecklats ur fornsvenskans varker med betydelsen
vakt eller hägn. En liknande ljudutveckling har ordet 'svål' i grässvål,
som i Lima och Transtrand heter sval:, men i Ovansiljan sward.34 (Om
växlande utbredning av ra, rd och Ii dalmål, se karta 7.)
På språkskivan hör vi Bondas Ivar använda en i Lima och Transtrand egenartad verbform spalld i betydelsen 'sparade'. Formen, som
uttrycker förfluten tid eller imperfektum av verbet 'spara' (sparo),
kräver en förklaring. I Malung heter samma form spad, där rd inte
utvecklats till tjockt ( som i gal 'gård', bot 'bord' enligt nyss behandlat
ljudsystem. Ofta bibehålles rd som uppstått vid verbböjning. Så t.ex.
i Gagnef: jordä 'gjorde', spordä 'sporde', i Malung smodii 'smorde'

220

DALMÅLSSTUDIER

osv. Men då växlingsformer uppträder sida vid sida som i Äppelbo
jodä och joie/ 'gjorde', kan blandformer lätt uppstå, vilket torde förklara formen smoktä 'smorde' i Nås. På så sätt kan det ovan nämnda
spalld 'sparade' jämte smolld 'smorde' ha uppkommit genom sammanblandning eller kontamination i Lima och Transtrand. Ett tidigare
tjockt kan sedan ha förtunnats och förlängts före konsonanten d
enligt en i dalmålet gällande utveckling.35
Att den fornspråkliga konsonantförbindelsen mb lever kvar i dialekten i övre Västerdalarna hör vi, när Karin Persson på språkskivan
säger gammbet för riksspråkets 'gamla'. Andra exempel är kammbå
'kamma' och vammb 'våm'. Samma förbindelse har bibehållits i Ovansiljan, Rättvik, Leksand och Nås men saknas exempelvis i Malung,
Floda, Djura och Bjursås, där det heter kammå och vamm.
På språkskivan hör vi exempel på egenheten att n faller i förbindelsen ns. När Karin Edvardsson säger säjst såmmårn, så menar hon
'senaste' (ej sista) sommaren'. Diftongen i ordet säjst visar att det
hör samman med adjektivet 'sen', som heter säjn. Ordet 'sist' däremot
heter sesst liksom 'kvist' heter kvesst i övre Västerdalarna. Även Bondas Ivar säger säjst i uttrycket säjst gain, dvs. 'senaste gången' och
Karin Persson säger je va säjst 'jag var senast' vilket ju även kan
betyda 'jag kom sist'. Man hör henne också säga att kåu va äjsimin
'karlen var ensam', köllon to nå &steg 'flickorna tog några danssteg'
och je käs vål ve-r.i 'jag känns väl vid honom' eller 'jag känner honom
väl'. Men när hon däremot säger på vässt(e)iö n avser hon uppenbart
'på västra (ej vänstra) sidan'. Väderstrecksordet "väster" uttalas
nämligen regelrätt med ett i målet mycket öppet ä-ljud. Ordet 'vänster' däremot uttalas efter n-bortfall vesster med ett vanligen slutnare eljud, vilket återgår på ett fornspråkligt i. —1 Lima—Transtrand heter
ordet 'vänsterhänt' vessterhännt. Detta motsvaras i Ovansiljan bl.a. av
wisstärennt. Väderstrecket 'väster' heter där wässtär eller wesster. Vi
kan jämföra med, att i fornisländskan heter 'vänstra' vinstri.
Genom n-bortfallet kan således mycket små ljudskillnader uppstå
mellan olika ord, som för en utomstående person kan vara nog så
svåra att uppfatta. Orden vässtär 'väster' med ä och vesster 'vänster'
med e illustrerar tydligt denna svårighet. Några särskilt typiska exempel på detta n-bortfall i Lima och Transtrand är följande: hag tje för
'handske', läsmån för 'länsman' och ossdag för 'onsdag'. — Förekomsten av n-bortfall före s i dalmålet har sin egentliga utbredning inom
det stora nordvästliga området med Malung, övre Västerdalarna och
Ovansiljan.36
Ett annat karakteristiskt kännetecken för sockenmålen i denna
nordvästra del av Övre Dalarna är att rn assimileras till nn i slutet av
de gamla folkmålsorden 'björn', uttalat bjänn (i Malung även bjenn),
'horn', uttalat hönn, 'korn', uttalat könn och 'kvarn', uttalat kvänn.
Denna assimilationstyp uppträder även i Ovansiljan, där man möter
ordformer som bjänn, byönn för 'björn', uönn, wånn, wönn för
'horn', kuönn, kwånn, kwönn för 'korn' och kwenn, kvänn för
'kvarn'.
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Karta 8. Utveckling av rn i orden
'björn, järn' och 'kvarn'. Kartan
framtagen av Stig Björklund och ritad
av Gerd Grönvik 1991.
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• fln
• rn
/ r

För övrigt visar denna ljudutvecklingstyp i området ett tämligen
växlande mönster. Antingen behandlas rn i yngre språk eller i sammansättning som två skilda ljud eller också har det sammansmält till
hårt ty: garn (Älvdalen), bår-nå! (Mora) 'barr', garn, järn (nedre Västerdalarna) eller fät), jäu (Malung—Transtrand).
En helt annan utveckling av rn till r genom bortfall av n utmärker i
stort sett Nedansiljan med området från Boda till Mockfjärd. Där
möter man former som går för 'garn', kor för 'korn', kvår för 'kvarn'
och jär för 'järn' osv. Närmaste granne utanför dalmålsområdet, där
denna utvecklingstyp har sitt centrum, är Hälsingland. Samma former
är också kända i östra Bergslagen." Förekomsten av de på olika sätt
utvecklade formerna av rn i Övre Dalarna framgår av karta 8. Där ser
vi hur Nedansiljan bildar en speciell region med skarp språklig gräns
mot Ovansiljan och i viss mån även mot Västerdalarna.
Ordböjningen
Hittills har jag i framställningen varit sparsam med bruket av grammatiska termer. Då de någon gång förekommit, har jag tillagt en enkel
förklaring. 1 den följande redogörelsen för dialektens ålderdomliga
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ordböjning, måste några flera grammatiska termer användas, som i
detta sammanhang förutsätts vara av läsaren allmänt kända. För
övrigt kommer de att under redogörelsens gång göras begripliga ur
ordens ställning eller funktion i skilda uttryck, som förklaras.
Min redogörelse för ordens olika böjning gör inte anspråk på att
vara fullständig.38 Syftet är bara att i huvudsak återge vissa typer av
substantivböjningen och att nämna några allmänna exempel på adjektivens och verbens böjning.39
Substantiv
Maskulina substantiv. — Som första typord i tabell 1 står ordet kål')
'kalv' (la), som representerar kategorin enstaviga maskuliner med
historiskt lång stamstavelse. Som detta ord böjs en stor mängd
vanliga substantiv, bland dem kan nämnas gal 'gård', kår 'karl', räjk
'rök; hushåll, matlag', regg 'rygg', skog 'skog', vårrg 'varg', tjäl 'båtköl; myrmark, nyttjad till slåtter, avlägsen utmark', sätter 'säter,
fäbodställe' m.fl.
Den bestämda formen i singularis har ändelsen -in, motsvarande rikssvenska -en, som är lika med bestämd fristående artikel. Den
bestämda formen i pluralis har ändelsen -an. Den är i Lima och Transtrand tämligen allmän i denna böjningskategori liksom i Malung och
den utgör en speciell likhet med de nordliga värmlandsmålen. Längre
söderut har Järna och Nås ändelsen -ar i viss överensstämmelse med
Rättvik, som har -ar och Ovansiljan som har -är i bestämd pluralis.°
Här påminner jag om den förut omtalade förmjukningen av g, gg
och k framför i-ljud. Sålunda heter regg i bestämd form singularis
riddjin. — Jag vill samtidigt erinra om att j efter d-elementet i övre
dalmålen snarast är ett tonande s-ljud, vanligen betecknat med ljudsymbolen z, alltså riddzin. I orden skog och vårrg har g före n i
bestämd form singularis fallit och givit upphov till specialformerna
skoin och vårin. Orsaken till g-bortfallet kan vara att g i dessa ord alltifrån forndalskan bibehållit ett uttal med mjuk friktion (en s.k. spirant) mellan tungryggen och bakre delen av gommen.41
Särskilda varianter på ovanstående böjningsmönster visar orden
dag, våg och räv (tabell 1). Då dessa ordtyper är historiskt kortst av iga, behandlas pluraländelsen i dem enligt vad som tidigare framhållits om vokalbalans (s. 625).
I orden dag och väg har g före in i bestämd form singularis fallit så
som skett i det förutnämnda ordet skog, varvid formerna dåin och
väin (eller väjin efter kort ä) utvecklats. I pluralis kvarstår som regel
g framför den genom vokalbalans uppkomna bakre vokalen o, t.ex. i
vagor, vagon.4° Ännu på 1920-talet kvarstod g även i pluralerna
dagor41 och dagon. Men det saknas i den nutida dialekten,42 sannolikt
genom analogisk utveckling efter den g-lösa bestämda singularen
dåin.
Att bruket utan och med g växlar visar sådana ord som daokår 'dagakarl, manlig eller kvinnlig dagsverkare', men dagotal 'dagatal eller
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TABELL 1.
Exempel på böjning av maskulina substantiv i Lima—Transtrand.
Singularis

Pluralis

Obestämd form

Bestämd form

la kål')
'kalv'

kålvin

kålver

kålvan

'kalven'

'kalvar'

'kalvarna'

Ib dag
'dag'

dåin

daor

daon

'dagen'

'dagar'

'dagarna'

lc väg
'väg'

väin, väjin

vågor

vågon

'vägen'

'vägar'

'vägarna'

Id räv
'räv'

rävin

rå vor

råvon

'räven'

'rävar'

'rävarna'

2a stålpe
'stolpe'

stå lpin

stå (per

stålpan

'stolpen'

'stolpar'

'stolparna'

2b /ä vi
'lave'

låvin

lavor

lavon

'laven'

'lavar'

'lavarna'

Obestämd form

Bestämd form

flera dagar' i uttrycket ån a vär bött i dagotal 'han har varit borta i
flera dagar'.43 Då ändelsen i bestämd form singularis av ordet dag börjar på annan vokal än i, ersättes spiranten g av j." Så i följande
uttryck med ordet efter prepositionen ätt i best. sing. dativ: ätt honöm
dåjåm 'efter den dagen'.
Som det långstaviga sk) lpe (tabell 1) böjs båttse 'backe', pösutse
'pojke', sköddze 'skugga'. Som det k ortstaviga iåvi 'lave, hyllbänk'
(tabell 1) böjs sill 'sele' och bui 'båge', dock med pluraländelserna -år
och -ån i dessa ord, som i forndalskan har i och u i stammen. Jämför
med vad som förut sagts om systemet med vokalbalans i sådana ord
(s. 625). Samma utveckling av äldre a till å möter vii förleden av det
sammansatta substantivet 'bågmes, bärställning av vidjebågar' som i
Lima heter bågåmäjs.45
Feminina substantiv. — Såsom det enstaviga klötiv med historiskt
lång stamstavelse (tabell 2) böjs även gitt 'get', dzel 'göl', nål 'nål',
såg 'såg', sängg 'säng', stangg 'stång', täkkt 'inhägnat (fäbod)område',
vägg 'vägg' m.fl. I bestämd singularis övergår g till j i ordet såg, som
alltså heter såjå i Lima och såjä i Transtrand. I samma böjningsform
ersättes även ngg med j, så att 'sängen' och 'stången' heter säjå och
stajå i Lima, men säjä och stajä i Transtrand.44 Genom förmjukning av
gg heter bestämd form singularis 'väggen' väddzå i Lima men väddzä
i Transtrand. Samma skillnad i fråga om ändelsevokalen hör vi i ordet
'get': gittå i Lima, men Karin Edvardsson i Transtrand säger gittä.
Ordet 'myr' mire (tabell 2) möter vi i Bondas Ivars berättelse om
hur folket var borta i skogen och slog fodergräs på myrar: däm va
båta skojåm å 510 mirer. Somliga myrar hade odlats upp till s.k. lin-
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TABELL 2.
Exempel på böjning av feminina substantiv i Lima—Transtrand.
Pluralis

Singularis
Obestämd form
1

2
3
4
5

Bestämd form

Obestämd form

Bestämd form

krötiv

kk3 uvå, kröuvä

kföuver

kröuvan

'klöv'

'klöven'

'klövar'

'klövarna'

mire

mirå, mirä

mirer

miran

'myr'

'myren'

'myrar'

'myrarna'

köllå

kölla

köllör

kållon

'flicka'

'flickan'

'flickor'

'flickorna'

stuggu

stuggo

stuggur

stuggon

'stuga'

'stugan'

'stugor'

'stugorna'

ku

konä (Tra.)
konå (Lima)

kuer

kuan

'ko'

'kon'

'kor'

'korna'

dor. På dem tog man då enligt Lispa Stina mirlinndhäj 'hö från myrlindor'. Att ordet ingår i ortnamn hör vii Per Olofs limamål, då han
talar om sina skogsområden västerut på gränsen mot Värmland. Där
ligger "Räkumirå nordåt Kumust".
Som ordet mire böjs bl.a. ordet äkkse 'yxa'. Ord av denna böjningstyp är få i dialekten.
Ordet k öllå (tabell 2) är med några olika uttalsformer den i Övre
Dalarna vanligaste benämningen på 'ung, ogift kvinna'. Liksom i
Lima—Transtrand heter det köllå i Malung och Rättvik. Men i större
delen av Ovansilj an säger man kulla med u-vokal i stammen liksom
från Bjursås till Äppelbo, där ordet uttalas kullå. I Leksand återkommer stamvokalen 6 i källa, men i grannsocknen Siljansnäs har man
den egenartade uttalsformen kålla med å.
Längre söderut i bygderna på gränsen till Bergslagen är inte ordet
kulla känt i äldre språk. Där möter vi med samma betydelse det nära
riksspråkliga fl:ek/ca i Ål och flikkå från Djura till Mockfjärd. När
Karin Persson på vår språkskiva låter den spöklike främlingen utanför
dörren i nattens mörker till köllon säga: Gå inn flikkor! Då ökas ju
främlingsskapet och mystiken i hög grad av hans rikssvenska språk i
den dialektala miljön.
I fråga om böjningen av ordet köllå kan vi särskilt märka den egenartade genitiven i bestämd form singularis köllöns 'kullans, flickans'
och pluralis köllöms 'kullornas, flickornas'. De har båda bildats
genom att genitivändelsen (e)s har lagts till de gamla dativformerna:
köllån 'åt kullan, flickan' och kö Ilöm 'åt kullorna, flickorna'. Detta
sammanhänger enligt Levander med det intressanta förhållandet att
genitiven i dalmålet ibland uttryckes "genom en dativ, som utan preposition sättes omedelbart efter det ord, som betecknar det ägda".
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Han tar ett exempel från Transtrand: hätta dränndjåm 'drängens mössa', egentligen 'hättan åt drängen'. Detta kunde även uttryckas med
varianten: dränndjåms hättå.46 Vi finner således, att de båda böjningsformerna avser ett så nära inbördes betydelseförhållande mellan det
givna, dativen, och det tillhöriga, genitiven, att de båda lätt knyts
samman eller, enligt språkforskarna, kontamineras.
Som köllå böjs lammpå 'lampa', linndå 'gräsbevuxen åkermark',
trappå 'trappa', täppå '(trädgårds)täppa', dinndzå (endast singularis!)
'dynga' m.fl.
Till skillnad från kulla, som är långstavigt och har ändelsen -a, så
är stuggu (tabell 2) ursprungligen k orts t avigt med ändelsen -u.
Ändelsen -a i obestämd singularis är historiskt sett fornspråkets nominativändelse (nominativ är den form som står som subjekt i satsen).
Ändelsen -u i obestämd singularis är i denna kategori historiskt sett
fornspråkets ackusativändelse (ackusativ är den form som står som
objekt i satsen). Här har alltså hos de kortstaviga femininerna den
gamla ordböjningen drabbats av upplösning så, att den tidigare nominativen på -a undanträngts av ackusativen. Så böjs även de kortstaviga ,fluggu 'fluga', gåtu (s. Lima) gåttu (n. Lima, Transtrand) 'gata',
kåku 'kaka', /åu 'lada' m.fl.
Ordet ku (tabell 2) motsvarande rikssvenska 'ko' är historiskt sett
fornspråkets ackusativ (se kategori 4). Ku är också den vanliga stamformen i Malung, Gagnef och hela Nedansiljan med undantag av Ål, där
man säger ko. Samma form ko är gängse i bygderna mot Bergslagen från
Mockfjärd till Äppelbo. Den fornspråkliga nominativen (= fornisl. kyr)
har bibehållits i Ovansiljan, där 'ko' heter tjyr och tjir.47
I bestämd form singularis förekommer en i övre Västerdalarna känd
skillnad mellan Lima, som har konå och Transtrand konä. En annan
variant finns även i målet, då konä med o i stammen växlar med kunä
som har u. En tidig uppteckning från 1920-talet gjord av Levander i
Vörderås i Transtrand visar, att han hört både konä och kunä; den
senare formen i uttrycket ta jåt doda kunä 'ta hit den där kon!'. Han
finner dock att långt u som regel övergår till o vid nasalering i övre
Västerdalarna. Sålunda heter 'nu' no från Äppelbo till Transtrand,
'dun' don och 'bron' bronä resp. bronå till obest. singularis bru.48 På
vår språkskiva hör vi Karin Edvardsson regelrätt säga i bestämd form
singularis konä (2 gg.) till ordet ku.
Neutrala substantiv. — Såsom ON (tabell 3) böjs de långst avig a
orden bo! 'bord', bärrg (med hårt g) 'berg, skogsmark, utmark', fjös
'fähus, ladugård' och lon 'lån' och som hå! böjs de k ortst aviga
dzässb6 'bröllop, eg. gästabud', lök 'lock', nät 'fisknät' och tak 'hustak' m.fl. — Bestämd form singularis heter bok 'bordet', fjöse 'fähuset', lone 'lånet', men med förmjukning av g i berje 'berget' och av k
i 16 tje eller lötse 'locket' och tåtje eller tåtse 'taket'. Bestämd form
singularis 'bröllopet' heter dzässbö'e och obestämd form pluralis '(flera) bröllop' heter fläjr dzässbö'er. Efter prepositionen te 'till' fogas
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TABELL 3.

Exempel på böjning av neutrala substantiv i Lima—Transtrand.
Singularis

Pluralis

Obestämd form

Bestämd form

Obestämd form

Bestämd form

la gåN

gåive

gå ! v

gbivä (Tra.)
göfvå (Lima)

'golvet'

'golv'

'golven'

ib hål
'hål'

håle

hå!

hiitä

'hålet'

'hål'

'hålen'

2

brine

brine

briner

brinä, brinå

'bryne'

'brynet'

'brynen'

'brynena'

ägge

bug&

bugon

'ögat'

'ögon'

'ögonen'

'golv'

3 buge
'öga'
4

kne

knee

kneer, (äv. kne Tra.)

kneä, kneå

'knä'

'knät'

'knän'

'knäna'

genitiv -s till substantivet, t.ex. ha te lons 'ha till låns', faro te dzässbös
'fara bort på el. till bröllop'. I de två ortnamnen Kållberjå och Klossherre', som Bondas Ivar nämner i sin berättelse på limamål, hör vi
ordet bärrg i bestämd form singularis dativ. Samma form heter på
transtrandsmål bärjä, t.ex. i uttrycket frå bött i bärjä som betyder
'från borta i utmarken'. — Då fäbodstugor byggs på en sådan plats,
får stället ofta namn av berget, även om anläggningen i övrigt med
inhägnad kallas 'täkt' eller 'sätertäkt' o.dyl.
Såsom brine (tabell 3) böjs ett flertal vanliga neutrala ord som ditje,
ditse 'dike', kW 'kläde; tyg', knite 'knyte', mättye 'märke', såsom 'tillverkarmärke på smidesprodukt' (t.ex. jåmätt.ye 'liesmedens tillverkningsmärke', halopäddmätt.ye Lima 'hjärtformigt prydnadsmärke på
smide9,49 stettse 'stycke', tättse 'täcke' m.fl. Egenartat för denna
neutrala ordtyp är att obestämd form pluralis ändas på -er, förutom
typordet briner 'brynen', även orden kråer 'kläden', kniter 'knyten',
mätt,yer 'märken', tättser 'täcken', stettser 'stycken' (i uttr. &jr stettser
'flera stycken') osv. Liknande pluraler förekommer i nedre Västerdalama, t.ex. i Äppelbo kläär 'kläden' eller 'kläder' och i Järna mättjär
'märken' och tättjär 'täcken' osv. — I Lima motsvaras den obestämda
formen pluralis '<filer 'kläden' av bestämd form pluralis krän 'klädena,
tygen' med varianten kliian 'kläderna'. — En särskild egenhet hos
dessa neutrala ordtyper är att de i obestämd form pluralis ändas på
-er. Det är en ändelse som vi vanligen finner hos enstaviga feminina
substantiv, som redovisats ovan i tabell 2 bland typorden 1-2.50
(Jämför efterföljande typord 3-4 i tabell 3.) Till dessa neutrala ordtyper hör också det förut (s. 626) nämnda ettg 'myrmalm', som i
Malung heter ö(r)tse eller öätse. Detta ord motsvaras i Älvdalen av
yrrtje, som förutom 'myrmalm' även betyder 'virke, material, ämne'.51
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Särskilt märkligt hos den neutrala ordtypen representerad av ()lige
(tabell 3) är, att den i pluralis övertagit de svaga feminina substantivens böjning. (Se typ 3 i tabell 2 med ordet köllå 'flicka', obest. plur.
köllår, best. plur. köllon.) Som i de flesta dalmålsbygderna användes
i Lima och Transtrand bestämd form pluralis av ordet 'öga' i betydelsen 'ansikte(t)', t.ex. i uttrycket röts i åugåm Transtrand 'röd i ansiktet'.52 Efter prepositionen i står substantivet vanligen i dativ form (se
strax nedan).
Även hos den enstaviga neutrala ordtypen representerad av kne
'knä' (tabell 3) möter vi feminin böjning i obestämd form pluralis liksom i de flesta sockenmålen i nedre Västerdalarna och Nedansiljan.53
Dativböjning
På språkskivan hör vi hur berättarna (KE, KP) efter prepositioner
som 'i, på, åt' använder i nutidssvenskan ovanliga böjningsformer som
i kåmmåråm (KP) 'i kammaren', öppi Datåm 'uppe i Dalen' (=) i
Sefönåm 'i Sörsjön', i stuggun 'i stugan', härre på täppön 'herre på
täppan', då i Bränndån '(där) i Brändan', ni mi täkktroz 'nere med eller
längs med täkten', far a såttröm 'fara till (eller åt) sätrarna', må krättiråm 'med kreaturen el. korna' osv. Dessa böjningsformer kallas för
dativer eller dativformer. I våra här slumpvis valda exempel ur det
inspelade materialet förekommer de hos maskulina och feminina substantiv i bestämd form singularis och pluralis. I det föregående (s. 633)
har vi talat om dativform i uttryck för ägande eller tillhörighet: hätta
dränndjåm (Tra.) 'drängens mössa'. Dativformer är ett arv från fornsvenskan. De lever ännu kvar i växlande omfattning i vissa dialekter
i Norrland och i Dalarna. I särskilt levande gestalt förekommer de
ännu i äldre mål inom Ovansiljan, Rättvik, Malung och övre Västerdalarna. I Nedansiljan är dativformerna i utdöende i Leksand, men de
uppträder ännu sporadiskt i de äldres språk i Djura. (Se karta 9).
I riksspråket finns ännu en del fornspråkliga dativer i stelnade
uttryck som gammal i gårde, Gudi klagat, man ur huse. Vi möter dem
också i bibelspråk och psalmdikter, även om man i nya utgåvor praktiserat ett modernare språk: ... i andanom 'i åtanke, i minnet', ... Dig
ske pris i allo lande (Sv. ps. 77:5), . . . fräls oss ifrån ondo (Herrens
bön), . .. Pris vare Gud i höjdene, frid vare ock på jordene (Sv. ps.
124:3). De två sistnämnda exemplen innehåller den singulara dativformens ändelser hos feminina substantiv. Sådana dativer kan man ännu
höra i äldre personers språk i Älvdalen, t.ex. uppi sajndjine 'uppe i
sängen', motsvarande forndalska up i senginne. På limamål heter det
i söder pi sänndjin och i norr pi säin.54 En liknande dativändelse, fastän i något förkortad form, har vi i det ovan sagda uttrycket på transtrandsmål: ni mi täkktrot 'nere med el. längs täkten'. Detta bör på
forndalska närmast motsvaras av: nidher medh täktinne. — Ordet
'täkt' åsyftar ett intaget och odlat markstycke, omgivet med stängsel
eller gärdesgård.55
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Karta 9. Utbredningen av några karakteristiska egenheter i dalmålets
ljudlära och ordböjning. Gränserna
är ideella och avser vid utgångspunkterna endast dalmålet i olika bygder.
Kartan framtagen av Stig Björklund
och ritad av Gerd Grönvik 1991.
M.W4,

Sydgräns för h-bortfall i
uddljud.
Sydgräns för levande
dativböjning i obest.
pluralis.

Sydgräns för personböjning av verb i
pluralis.
Sydgräns för hörbart g i
ng-ljud = ngg.
Gräns mellan stsinn i
norr och finn i
söder ='skinn'.
Sydgräns för rest av
dativböjning i best.
pluralis.

Adjektiv
1 våra språkprov på inspelningsskivan och i texterna förekommer

adjektiven tämligen sparsamt, särskilt i fråga om i dalmålet karakteristiska böjningsformer. Jag skall därför inte här gå in på en detaljerad beskrivning av de olika ord- och böjningstyper, som redan finns
redovisade i Levanders fullmatade formtabeller.56 Vi kan här nöja oss
med några allmänna synpunkter av särskilt intresse i Lima och Transtrand i jämförelse med övriga dalmål.
I allmänhet är adjektivens olika böjningsformer väl bibehållna i
Ovansiljan, särskilt i Älvdalen och Orsa, medan en viss upplösning

HUVUDDRAG I LIMA-TRANSTRANDS SOCKENMÅL 229

skett redan i Mora och vidare i söder 'och väster. I Mora skiljer man
ännu på singular och plural form: brakku i fö stur 'byxan är för stor',
men brakkur i fri sturär 'byxparen el. byxorna är för stora'. I övre
Västerdalarna däremot är de självständiga adjektiven i pluralis vanligen ändelselösa och således till synes lika med singularis: brotsa e fe
stor (Lima) 'byxan (i äldre dalmål broken) är för stor', vilket i pluralis
heter bräkkon e fe stor (Lima) 'byxparen el. byxorna är för stora'.
Ålderdomliga dativformer är fullt levande i Ovansiljan, t.ex. i obestämd form singularis i Älvdalen: an byddjer i ienum sturum garde
'han bor (eg. bygger) i en stor gård', vilket i Transtrand heter han
beddz i äjn stor gal. — Utanför Ovansiljan är dativformer av adjektiv
mycket sällsynta.57 Några exempel har dock upptecknats i övre Västerdalarnas forna moderförsamling Malung: hännji i krokugom årrm
'hänga i krokig arm',58 på bärom kvisst 'på bar kvist', i Myom gråt 'i
halv gråt' m.fl.57 Liknande formtyper är okända i Lima och Transtrand. Däremot finns i dialekten kvar några självständiga äldre neutrala dativformer i singularis, som ändas på -u och -o. De förekommer
i adverbiella uttryck som i Lima ä lå efftå (= forndalska yfsto) 'det låg
överst', och Transtrand ä gåsså vårrmö 'det ångar varmt', vilket i
Malung heter ä gåså varrmö (eg. 'det gåsar varmog. Liknande uttryck
heter i Mora ä gässär varrmå 'det gasar varmt'. I Lima säger man ä
bles Må och i Våmhus ä strikär kolldu 'det blåser el. drar kallt'. Till
denna formkategori hör även adverbet langgh (=forndalska lango)
'längesedan'.59
Särskilt nämnvärda i detta sammanhang är de gamla adjektivformer, som efter prepositionen 'till' står i genitiv och ändas på -ur.
Sådana finns i flera sockenmål, och motsvarar det riksspråkliga
uttrycket 'till godo', vilket i Lima heter te-goör, i Venj an tä godor och
i Ore ti godur. I somliga fall ändas genitiverna efter prepositionen 'till'
beggd te ått
på -s. Bondas Ivar säger sålunda på språkskivan dämm
te nies 'de byggde till igen (eg. åter) på nytt (eg. till nyes)'. Denna
adverbiella uttrycksform är allmänt känd i dalmålet och i andra dialekter liksom i nusvenskt riksspråk.6°
Eljest är adjektivformen oftast ändelselös i pluralis, vilket är karakteristiskt för såväl övre Västerdalarna som Malung. I Transtrand heter
det t.ex. däm ä så klen för 'de är så klena', vilket i norra Mora heter
däm i så klenär. I Venjan, som är en gammal morabygd, heter det
numera dåm e så klen; tydligen ett tecken på venjansmålets många
tillnärmelser till dialekten i övre Västerdalarna.' Andra möter vi i
verbens personböjning, som vi strax nedan helt kort skall gå in på.
Men först måste jag nämna ett par speciella ordformer i Bondas
Ivars språk, som kräver förklaringar. Det nyss nämnda adjektivet
'klen', som vanligen betyder 'sjuk', t.ex. i uttrycket klen å se (Tra.)
'sjuklig', finns även i betydelsen 'dålig, obehaglig, ful'. Med en närstående innebörd brukas adjektivets substantiverade form i uttrycket ån
Klenå, som betecknar 'den Onde, Djävulen'. Ordet förekommer i ett
citat i Bondas Ivars berättelse om hur det såg ut i det fallfärdiga huset
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i Klossberget: ä va söm ån Ktenå a färi i hör rå 'det var som (om) den
Onde hade farit (fram) eller härjat i varje vrå'. Benämningen har flera
likabetydande ord i dalmålet, s.k. synonymer. De bygger även på
adjektiv; kärt barn har ju många namn. En i Ovansiljan vanlig
benämning är Ljute(n) 'den Lede, Fan', känd även i limamålet: Jotn.
Den är en substantivering av adjektivet ljut 'ful' m.m., motsvarande
fornisländska ljötr med samma betydelse.62
På skivan hör vi Bondas Ivar bruka ett egendomligt adverb med allmänt förstärkande innebörd: orimele, som betyder 'omåttligt, väldigt,
kolossalt'. Ursprungsformen är det fornsvenska adverbet orimlika
som betyder 'orimligt, oskälige.63 Ordet är en adverbavledning på
-lika som är nära samhörig med adjektivet orimlig i betydelsen 'omåtthg'. Adverbet förekommer numera endast i äldre personers språk från
Transtrand i nordväst till Leksand i sydost. Eljest är det helt okänt i
Ovansiljan. Det ingår i en berättelse, som Bondas Ivar citerar från
senare hälften av 1800-talet. Ordförrådet i den är självfallet av ett
slag, som yngre limabor numera knappast brukar i sitt dagliga språk.
Om en riklig gräsväxt säger han nämligen följande: hä e då slikkt orimele te åtänslag64 då nerå tjäläm 'det är då sådant orimligt gott slags
foder för korna att äta där nere på kölen (el. myrslåttern)'. — Även
adverbet tile 'tidigt' i Bondas Ivars berättelse är en lika-avledning med
forndalsk bakgrund: tidhelika med betydelsen 'i (rätt) tid'.65 — Med
dessa ordformer visar Bondas Ivar, att han i sin limska, dvs, sitt limamål, har bevarat en för forskaren mycket gammal och pålitlig språktradition.
Som en särskild egenhet kan här till sist nämnas, att hos de flesta
två- eller flerstaviga adjektiven, som slutar på -hg, -ug och -ig liksom
även participer på -ad, uppträder den speciella nominativändelsen -n
i övre Västerdalarna, Malung och större delen av Ovansiljan. Adjektivet 'rolig' heter Lex. ro lin i Mora, ro len i Lima—Transtrand, 'målad'
heter måtadr.i i Mora och mån i Lima—Transtrand, 'tjärad' heter tjärån
i Malung och tjåron i Lima—Transtrand. Denna n-ändelse hör sannolikt ursprungligen till adjektiv, vilkas form styrs av maskulina substantiv i nominativ singularis. Men formen förekommer numera även vid
neutrala substantiv m.m., då det i Malung heter husä e tjärån 'huset
är tjärat' och i Lima hä e bårån hål 'det är borrat hål'.66
Verb
För verbens olika tidsformer skall jag här inte göra någon detaljerad
beskrivning. En alldeles utmärkt sådan över de starka och svaga verbens växlande formtyper i olika socknar finner man i de enkelt översiktliga tabeller Levander infört i sin grammatik. Dit kan jag med fördel hänvisa den särskilt intresserade läsaren.67 Där finner man också
på de närmast efterföljande sidorna en schematisk framställning över
verbens ålderdomliga personböjning i pluralis. Denna är med sina
forndalska ändelser (-um, -om, -ir, -iö, -id osv.) i stort sett endast
bevarad i Ovansiljan (utom Venjan), i Rättvik och nordöstra Lek-
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sand, men saknas i övriga dalmål från sydvästra Leksand ända upp till
Transtrand.68 (Jfr karta 9.)
Här skall jag nu bara ge några exempel på vissa karakteristiska
skillnader mellan övre Västerdalarna (Lima—Transtrand) och Ovansiljan (Mora) i fråga om verbens intressanta personböjning. När Per
Olof på Eggen berättar om hur han "skottade (snö)" säger han je
måkkå 'jag skottade'. Med denna form uttrycker han imperfektum.
Samma form brukas även i limamålet för att uttrycka presens: je måkkå69 'jag skottar'. Då flera personer deltar (deltog) i arbetet, uttrycks
även det med samma verbform: ve måkkå i såväl presens som imperfektum. Det betyder alltså 'vi skottar' resp. 'vi skottade'.
I moramålet däremot har verbet olika ändelser för att uttrycka
skilda person- och tempusformer. Det kan åskådliggöras med följande
böjningsschema i presens:
ig (du, an) mukär 'jag (du han) skottar'
wir (wid) mukum 'vi skottar'
jr (id) mukir (mukid) 'ni skottar'
dem mukå 'de skottar'.
Samma verb har i imperfektum följande böjningsformer:
ig (du, an) mukäd 'jag (du, han) skottade'
wir mukädum 'vi skottade'
jr mukädir, id mukädid 'ni skottade'
dem mukäd 'de skottade'.
Sådana forndalska ändelser uppträder även vid böjningen av övriga
verb i olika tempus i större delen av Ovansiljan (utom Venjan) samt i
vissa delar av Nedansiljan. Men dessa böjningsändelser är, som ovan
sagts, obefintliga i de södra och sydvästra dalmålen upp t.o.m. Transtrand 70
Motsättningen mellan Ovansiljan och övre Västerdalarna ifråga om
verbens olika personböjningsändelser kan också illustreras med följande former av det långstaviga svaga verbet 'kasta'. Det normala böjningsmönstret i Ovansiljan är i presens pluralis: wir kasstum, jr kasstir, dem kassta 'vi, ni, de kastar'. I Lima och Transtrand uttryckes
detta med en och samma verbform: ve, er, däm kasst.
I imperfektum pluralis har Ovansiljan följande former: wir kasstedum, ir kasstedir, dem kassted 'vi, ni, de kastade'. Detta uttryckes i
Lima—Transtrand ve, er, däm kasst, dvs, med en enda verbform, som
är lika med formen i presens pluralis.7I Exemplen visar oss att där
genomförts en total förenkling av verbens personböjning.
Genom att verbens forndalska personböjningssystem väsentligen
lever kvar i Ovansiljan men under senare tids förenklingar i stort sett
bortlagts i Västerdalarna, tecknar sig en skarp språkgräns mellan de
båda dalmålsområdena. Dock med ett märkligt undantag av en 'inbrytning' i det tidigare moramålet i Venj an. Genom en sentida influens från västerdalsmålen har verbens gamla personböjningsändelser
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även där fullständigt bortlagts. Denna förändring torde ha inträffat
genom de ökade kulturkontakter, som utvecklats dels västerut mot
Lima och Transtrand i skogs- och fäbodmarkerna, dels söderut mot
Järna och Äppelbo under handelsresor på 1700- och 1800-talen. I
båda dessa riktningar har venjansfolk i allt högre grad färdats vid försäljning av sina laggkärl, dels ned till Bergslagens köpstäder, dels i
alltmer utvidgad omfattning till norska marknader som Grundset vid
Elverum.72 Detta har Levander ingående beskrivit i språkliga och kulturhistoriska skildringar om Övre Dalarnas dialekter och arbetsliv. —
För övrigt kan här påpekas det viktiga förhållandet, att Venjan tidigt
blev självständig socken, skild från Mora församling redan 1607.73
Ett par andra egenheter i Venjan visar även influenser från övre
Västerdalarna, som här bör framhållas. I norra Venjan uttalas numera
h i början av orden hannd, hässt och håvu 'huvud' liksom i Lima och
Transtrand: hannd, hässt, hövvu. Men i Ovansiljan och södra Venjan
saknas detta uddljudande h, där orden uttalas annd, ässt, åvud osv.74
Dessa gränsskiljande dialektegenheter i Övre Dalarna skildras på
karta 9.
Egendomligt är även, att i de tre norra venjansbyarna Knås, Stutt
och Västbygge råder helt olika behandling av förbindelsen /j i ordet
'ljus'; en språksplittring som saknar motstycke i Skandinavien. Den
östra byn Knås har som i Mora uttalet (jos med två tydligt åtskilda
konsonanter 1+ 1. I byn Stutt strax norr därom säger man /os, utan
hörbart j. Men i byn Västbygge, belägen blott ett par kilometer väster
om de båda andra byarna och skild från dem endast av den smala,
förbi kyrkan flytande Vanån, har man uttalet jos utan föregående 1.
Denna uttalsform erinrar närmast om det i Malung och Lima—Transtrand gängse uttalet /ös för 'ljus'. Orsaken till denna och andra dialektförändringar i Venjan bör närmast sökas i att folket i Västbygge
by i långa tider haft sitt arbetsliv med fäbodar, foderfångst och virkesanskaffning riktat västerut intill sockengränsen mot Lima och
Transtrand 72
Ur sådana förhållanden har skapats många möjligheter till kommunikation. De har bidragit till ett "starkt västerdalskt språkinflytande"
i Venjan, den tidigare administrativa sättungen (eller sjättedelen) av
det mäktiga Mora. Om orsakerna till detta märkliga inflytande och de
ord- och uttalsförändringar, som då skedde, har Levander gjort en
lärorik språkligt—social studie, kallad Till frågan om ordens död
(1950). Ur denna framställning hämtar vi några speciellt intressanta
svar på frågan varför venjansborna — särskilt laggarna — med så
öppet sinne tog till sig ord och uttrycksformer ur det västerdalska
språket. Han tar bl.a. upp viktiga synpunkter på människornas behov
av samhörighet och trivsel i den språkliga miljö, där man sökte god
kontakt och framgång i arbetslivet och affärerna:75
"Vilken plats tedde sig för de laggkärlsförsäljande venjansborna på 1700- och 1800talen som det stora kulturella centrum, som den mönstergivande orten, där det gällde
både att göra sig någorlunda klart förstådd och att inte verka alltför tafatt och efterbli-
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ven?" Frågan besvaras av flera skäl negativt för Stockholm, som hade "fram till mitten
av 1800-talet praktiskt taget ingen betydelse för kultur- och språkutvecklingen i Övre
Dalarne". Samma gäller Uppsala; "distingen besöktes ej i större utsträckning av dalkarlar". Likaså Falun, "som bl.a. för venjansborna endast var en genomfartsort, där man
stannade så kort tid som möjligt. Mot Mora hade man starka känslor av ett uråldrigt
motsatsförhållande. [...] Nej, den plats, som för venjansbon (liksom för hela VästerDalarne) var det imponerande [...] centrum [...] det var Grundsets marknad utanför
Elverum i Norge. Hit färdades varje år en stor del av venjansborna med sina laggkärlslass, här fann man, om man, icke minst genom ett flödande tal, kunde hävda sig i konkurrensen, god avsättning för sin hemslöjd, och här njöt man i fulla drag av det vimmel
av nya människor, det lössläppta nöjesliv och [...] små äventyr, som göra den nutida
storstaden så imponerande i den landsbygdsföddes ögon. När nu venjansborna började
fara till Grundsets marknad [...] kunna de ej ha undgått att mycket snart märka, att
deras från fädren ärvda Moramål här var lika obrukbart som i Väster-Dalarnes gårdar,
men att däremot praktiskt taget alla de västerdalska glosor, som de uppsnappat, gjorde
sig bra i det stora vimlet, ja, till och med på norrmännen verkade halvt om halvt som
norskt språk och därigenom ledde till lättsamhet i umgänget och framgång i affärerna.
Det är icke underligt, om venjansfolket under sådana förhållanden dels gjorde det
mesta möjliga av sitt redan förvärvade västerdalska ordförråd, dels lade an på att under
sina vistelser i västerdalska gårdar förvärva mera och mera av både ljud, former och ord
från dialekter, som gåvo tillgång till det livliga, glada och givande umgänget på den
stora marknaden. I venjansbornas språkliga umgängesupplevelser i Väster-Dalarne och
Norge ha vi enligt mitt förmenande alltså att se den förnämsta orsaken till den märkliga
språkblandning, som under 1700- och 1800-talen ägt rum i Venjan."
Även andra faktorer har spelat en roll för venjansmålets förändring mot en närmare
anslutning till de övre västerdalmålen. Levander anför bl.a. en starkt repellerande faktor och nämner då "den sedan århundraden existerande motsättningen mot Mora och
allt vad därtill hörde. Först och främst delade Venjan givetvis de starka mindervärdeskänslor, som överallt i utkanterna av det gamla Mora (byarna öster om Noret, Sollerön,
Älvdalen, Våmhus) gjorde sig gällande gentemot det enligt den allmänna uppfattningen
'strama' folket i de centrala, sedan gammalt ledande byarna. Men härtill kommo
mycket reala motsättningar av ekonomisk art. I fråga om laggkärlsförsäljningen voro
älvdalingarna venjansbornas förnämsta konkurrenter. Om fisket i Venjanssjön rådde
ständiga tvister mellan Venjan och de västliga Morabyarna [...] Om sockengränsen
förde Venjan långvariga processer dels med Mora, dels med Sollerön. Då härtill kommer, att själva venjansmålet ständigt förlöjligades och härmades av mora- och sollborna, kan det ej anses förvånande, att venjansfolket under århundradenas lopp alltmera
skärpte sitt psykiska (och därmed sitt språkliga) avståndstagande från grannarna i
öster. "76

SLUTORD
Det har alltså, enligt Levander, rått en starkt medveten strävan hos
venjansborna att i sitt språk få närmare kontakt med dialekterna i
Lima och Transtrand. Under sina vistelser i de västerdalska gårdarna
sökte de ta upp mer och mer av ljud, former och ord från denna närbelägna miljö. Att detta under spontan eller medveten strävan rönte
viss framgång har vi redan fått ett antal exempel på i venjansmålets
såväl ljudlära som ordböjning. Här bör tilläggas några speciella egenheter, som i Venjan talar om uppenbara tillnärmelser till målet i
Lima—Transtrand. Det gäller följande i Mora okända företeelser: 1)
att vokalen förkortas i pluralis av en sådan ordtyp som 'fot', vilken i
Venjan uttalas föttör, i Lima—Transtrand fätter, men i Mora Pär; 2)
att 'dagar' i Venjan heter då går och i Lima—Transtrand dåor, medan
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det i Mora heter dägir; 3) att verbet 'bakar' i presens singularis i
Venjan heter bd kår och i Lima—Transtrand bakko, medan det i Mora
heter biikär osv.; 4) att substantivet 'brodd' särskilt utpräglat i södra
Venjan uttalas brödd, vilket erinrar om Malung och Lima—Transtrand
brödd, medan det i Ovansiljan heter brudd; 5) att hos yngre generationer i venjansbyn Västbygge u-ljudet har fått ett mycket spetsigt
y-liknande uttal, som slående påminner om uttalet i Lima osv.'
Trots dessa framgångar lyckades man dock i Venjan inte tillägna sig
det språkdrag, som var det allra mest karakteristiska för Lima—Transtrand, nämligen de s.k. västnordiska diftongerna. Som en mäktig
språkbarriär hade i målen i Ovansilj an redan på 1200-talet trängt in en
tendens till utveckling av nya diftonger av bl.a. de gamla långa vokalerna i, ä och )5.78 Denna märkliga tendens medförde att ordet kniv i
Lima uttalas i Venjan knejv och knäjv, hus i Lima uttalas i Venjan
håjs och knita 'knyta' i Lima uttalas i Venjan knäjta eller knöjta.
Nydiftongerna i Mora spred sig snart till alla Ovansiljans socknar med
en serie helt olika vokaler från Sollerön och Venjan i söder till Älvdalen och Orsa i norr.
Märkligt nog kom dialekten i Lima och Transtrand att lämnas helt
opåverkad dels av denna nydiftongering, dels av den inledningsvis
skildrade östnordiska diftongförenkling, som söderifrån och avsevärt
senare började tränga in i siljansbygden, där den gav upphov till helt
nya, enkla stamvokaler, s.k. monoftonger. (Se kartorna 2-4.)
Säkert vållade de många nybildningarna ökade svårigheter för venjansborna att främja nära språkkontakt med folket i Lima—Transtrand. Dialektskillnaden kan exemplifieras med benämningen på ett
så vanligt vardagsföremål som en 'knivslida'. Med den nya vokalisationen i Venjan heter den nu knejvstgdär, men med ännu bevarade
forndalska vokaler i Lima och Transtrand heter den knivskäjer. Detta
ord motsvaras i rikssvensk språkdräkt av pluralen 'knivskedar'.79
Trots sådana 'iöronenfallande' dialektala olikheter mellan grannmålen hörde man sällan talas om att venjansborna blev brydda eller
ovänligt bemötta av folket i Lima och Transtrand. Tvärtom stimulerades de att fortsätta sin strävan att främja den ömsesidiga förståelsen
och att överbrygga dialektbarriären, vilket enligt Levander förklarar
den märkliga språkblandning, som under 1700- och 1800-talen ägt rum
i Venjan8° och som stegvis fört grannfolken närmare varandra i denna
nordvästra del av Dalarna.
LJUDBETECKNING
a
å
g
j
k

bakre a som i riksspråkets hat
främre a som i riksspråkets hatt
enbart tecken för g-ljud
tecken för j-ljud vare sig det i riksspråket tecknas med j (gj, hj,
1j, sj) eller g, ex. /ö/ 'gjord', ja/ 'hjul', jikk 'gick'
tecken för k-ljud
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'tjockt' 1, ex. folk 'folk', gåt 'gård'
sonantiskt n, ex. båttn 'botten'
hårt n i ex. jän 'järn', kvån 'kvarn'
r.1
ngg tecken för ng-ljud där g tydligt hörs, ex. tangg 'tång'
enbart tecken för o-ljud i riksspråkets sol, bord
ö
mycket öppet ö-ljud, ex. kö/ 'kol', båt( 'bort'
f tecken för sje-ljud i ex. tåg 'fors', 1110 'hässja'
tf (ts) tecken för tje-ljud med hörbart t i tjesstå (tsesstå) 'kista',
p6utje (Outse) 'pojke'
tecken för å-ljud, vare sig detta i riksspråket tecknas med å eller
å
o, ex. båttn 'botten'
betecknar kort uttal av vokal, ex. stågu 'stuga', båkå 'baka'
betecknar långt uttal av vokal, ex. fittär 'fötter', täjå 'tången'.
fl
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Levander 1950, s. 308f. — Denna uppsats skrev Levander under sina två sista levnadsår, ursprungligen avsedd som inträdesföreläsning i Vitterhetsakademien. Hans
sjukdom hindrade emellertid dess användning på detta sätt. Korrektur godkändes av
honom i november 1949 till tryckning. Han avled i sitt hem i Rasbokil i Uppland natten till den 27 april 1950 och hann aldrig själv få se studien i tryck. Den utgavs 1950
av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Levander 1950).
76 Levander 1950, s. 308-310.
77 Se Levander 1925, 1, s. 26.
78 Se ib., s. 150f., 180f., 197f. — Om dalmålets ålder och olika tidsskeden i dialekternas särutformning, se Levander 1925, 1, s. 37f. och jämför med Björklund 1990,
s. 18f.
79 Levander & Björklund, kniv-sked(ar).
80 Levander 1950, s. 309.
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socknars historia. I, s. 9-14. Malung.
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PerrERssoN, TÄPP JOHN-ERIK, 1982: Myrmalmen och dess rostning. Lima och Transtrand. Ur två socknars historia. 1, Myrjärn och smide, s. 35-68. Malung.
SAOB = Ordbok öfver svenska språket. 1ff Utg. af Svenska akademien. Lund 1893ff.
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DÖHL, INGER,

Stig Björklunds tryckta skrifter
1944-1993
Sammanställning av Täpp John-Erik Pettersson

Förteckningen är upprättad årsvis och inom varje år förtecknas eventuella enskilda
arbeten först. Därefter bidrag i sammelverk, bidrag i periodika och sist insatser
som redaktör. Bok- och periodikatitlar är genomgående kursiverade. Nedanstående förkortningar har härvidlag kommit till användning.
Bonäs = Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård [...] 1967 [...] 1991 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1967-1992. — Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 3-27.
OÖD = Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna. Häfte 1 ff Uppsala 1961 ff. —
Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. D: 1.
SvLm = Svenska landsmål och svenskt folkliv. Stockholm och Uppsala 1879 ff.
Uppland = Uppland. Årsbok för medlemmarna i Upplands Fornminnesförening
1940 ff Uppsala 1940 ff.

1944
Meddelanden och aktstycken. Från Dalmålsordboken. 4, mila f. »kvarnspel»
(SAOB). SvLm 1942, s. 96-97.

1946
Dalarnes spännhake : Israel Holmströms spanhakug. SvLm 1945, s. 110-112.

1948
Meddelanden och aktstycken. Från Dalmålsordboken. SvLm 1948, s. 81-84.

1950
Raskajt i norra Ovansiljan. SvLm 1950, s. 82-84.

1951
Dalmålsordboken 1950. Dalarnas hembygdsbok 1951, s. 96-98. Falun.
Fräs Erik Andersson. Dalarnas hembygdsbok 1951, s. 116-118. Falun.
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1952
Dalmålsordboken 1951. Dalarnas hembygdsbok 1952, s. 117-120. Falun.
[Rec. av] Orsa. En sockenbeskrivning. [1.] Sthlm 1950. SvLm 1951, s. 127-128.

1953
Dalmålsordboken 1952. Dalarnas hembygdsbok 1953, s. 81-84. Falun.
Korgmakaren Hed Olof Andersson, Våmhus. SvLm 1952, s. 126-127.
[Rec. av] Dalarna. Ett vida berömt landskap. Under redaktion av fil. lic. 011e Veirulf. Stockholm 1951. SvLm 1952, s. 155-157.
(Utg.) Lars Levander t: Älvdalskt arbetsliv under årtiondena omkring 1800-talets
mitt. Uppsala. 454 ss. — Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala. B:8.

1954
Dalmålsordboken 1953. Dalarnas hembygdsbok 1954, s. 157-160. Falun.

1955
Dalmålsordboken 1954. Dalarnas hembygdsbok 1955, s. 175-177. Falun.
Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland
1955, s.171-172.
[Rec. av] Arvid Errivik: Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader under 1800-talet. Lund 1951. SvLm 1955, s.
122-123.

1956
Älvdalsmålet i Andreas Johannis Prytz' Comoedia om konung Gustaf then första
1622. Stockholm. (Diss. Uppsala.) 192 ss. — SvLm B:58.
Dalmålsordboken 1955. Dalarnas hembygdsbok 1955, s. 97-104. Falun.
Johannes Boöthius 1878-1954. SvLm 1956, s. 89-95.

(Tillsammans med Viktor Andersson) Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland 1956, s. 173-175.

1957
Dalmålsordboken 1956. Dalarnas hembygdsbok 1957, s. 151-154. Falun.
Om en gammal bebyggelsesägen från Älvdalen. Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. 42 (1957), s. 15-16. Älvdalen. [Även utg.
som särskilt särtryck med egen paginering. Mora 1957.4 ss.]
(Tillsammans med Viktor Andersson) Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland 1957, s. 177-178.
(Bearbetning) Lars Levander t: Primitivt närings- och samhällsliv. Orsa. En sockenbeskrivning. 3, s. 337-374. Orsa.
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1958
Dalmålsordboken 1957. Dalarnas hembygdsbok 1958, s. 163-172. Falun.
Gammalt och nytt i älvdalsmålet. Älvdalens sockens historia. 5, s. 149-193.
Stockholm. — Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbunds skrifter. 11. —
[Även utg. som särtryck med egen paginering 1957.]
1959
Dalmålsordboken 1958. Dalarnas hembygdsbok 1959, s. 111-120. Falun.
Rättviksmålets huvuddrag. Rättvik. 3, s. 9-41. Rättvik.
Evertsberg. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1959, s. 3-20. Uppsala.
Andreas Florxus bröllopsdikt på orsamål från år 1676. Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1959, s. 8-14. Uppsala.
1960
Evertsbergs kapell i folktradition och gamla urkunder samt efter Johan Eriksson
Tenns och egna anteckningar översiktligt framställt. Älvdalen. 35 ss.
Dalmålsordboken 1959. Dalarnas hembygdsbok 1960, s. 115-117. Falun.

1961
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 1, A—barka (s. 1-80).
Dalmålsordboken 1960. Dalarnas hembygdsbok 1961, s. 209-211. Falun.
1962
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 2, Barka—bogräs (s. 81-160).
Ålmålet. En gränsdialekt mellan övre dalmål och dalabergslagsmål. Bidrag till
Ähls sockens historia. 3, s. 5-51. Åhl.
1963
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 3, Bogsera—bröstsjuka (s.
161-240).
1964
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 4, Bröstskrave—dishorn (s.
241-320).
Kring en tidig inspelning av älvdalsmål. Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. 49 (1964), s. 5-8. Älvdalen.
Demonstrativpronomen av särskilt intresse i dalmålet. SvLm 1963, s. 141-146.
Nils Sjödahl 1891-1962. SvLm 1963, s. 165-171.
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1965
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 5, Disk—dölja (s. 321-400).
Hard och Skrepp. Några tecken på tidiga gårdsnamn i Övre Dalarna. Personnamnsstudier 1964, s. 210-219. Stockholm. — Anthroponymica Suecana. 6.
1966
Indor i Våmhus socken. Något om en dalabys tillkomsthistoria, dess folk och väg
mot nya tiden. Efter gamla papper och folkminnen framställt. Uppsala. 340 ss.
— Folklivsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 5.
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 6, Dölsk—fjäre (s. 401-480).
Notdragning i Nusnäs, Mora. Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 132-133. Falun.
Tunnbrödsbak, Sollerön. Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 134-135. Falun.
Hårarbete, Våmhus. Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 138-139. Falun.
Korgflätning, Våmhus. Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 148-149. Falun.
1967
Inledning. Bonäs 1967, s. 9-11.
Kring uppkomsten av två unika hantverk — korgmakeri och hårarbete — i Ovansiljan. Bonäs 1967, s. 41-53.
Utfärd till byn Indor och hemfäboden Indornäs i norra Våmhus sn samt till Vindförberg vid Furudal i Ore sn. Bonäs 1967, s. 55-59.
(Red.) Bonäs 1967. 82 ss.
1968
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 7, Fjärem—fubbig (s. 481-560).
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 8, Fubbla—föttling (s. 561-629).
Genmäle angående bynamnet Indor. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
1968, s. 37-43. Uppsala.
(Tillsammans med Svante Båth) Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och
fornminnesförening. Uppland 1967/68, s. 159.
1969
Inledning. Bonäs 1968, s. 9-12.
Johan Eriksson Tenn. En hembygdsvårdare i vår hågkomst. SvLm 1968, s.
165-166.
Bostad och boende i Övre Dalarna. W 69. Rättvik 5 juli — 3 aug., s. 65-78. [Falun.]
(Red.) Bonäs 1968. 63 ss.
1970
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 9, Illustrationer A—F (s. 1-35).
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(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 10, Gadd—granlave (s.
631-710).
Inledning. Bonäs 1969, s. 9-12.
Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland
1970, s. 211-212.
[Rec. av] 011e Wingborg: Litteratur om Dalarna. Del 1, Artiklar och uppsatser i
periodiska publikationer. Uppsala 1969. SvLm 1970, s. 118-122.
(Red.) Bonäs 1969. 97 ss.

1971
(Tillsammans med Lars Levander t) OOD. Häfte 11, Granlöp—gällsol (s.
711-790).
Inledning. Bonäs 1970, s. 9-12.
Från skogsbygd till fjällbygd. En geologisk—kulturgeografisk utfärd från Mora till
Grövelsjön. Bonäs 1970, s. 65-71.
Some characteristic features of ancient popular tradition in Upper Dalarna. Proceedings of the Sixth Viking Congress [...] 1969, s. 39-44. London.
Anders Nygård 1889-1970. SvLm 1971, s. 20-26.
Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland
1971, s. 164.
(Red.) Bonäs 1970. 71 ss.
(Sammanställning och red.) Dalfolk i Nordamerika. Anteckningar från en rundresa till emigranter från siljansbygden hösten 1967 efter Anders Olsson och
Per Holger Eriksson. Uppsala. 111 ss. — Folklivsskildringar och bygdestudier
utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 8.

1972
Anders Zorn. Hembygdsvårdaren. Malung. 22 ss. och 62 planscher.
Inledning. Bonäs 1971, s. 9-14.
Utfärd till fäbodar kring Våmådalen. Bonäs 1971, s. 79-84.
(Red.) Bonäs 1971. 84 ss.

1973
(Tillsammans med Lars Levander t) OOD. Häfte 12, Gälma—hejd (s. 791-870).
Inledning. Bonäs 1972, s. 9-12.
En båtgrav från vikingatid i Rasbokil. Oland. Ur en kommuns historia, s. 89-91.
Oland.
Årby och Fornby. Oland. Ur en kommuns historia, s. 140-145. Oland.
Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Oland. Ur en kommuns historia,
s. 218-220. Oland.
Kommentar till gudsnamnshalvare 'kollektslant' i bingsjömålet. SvLm 1972,
s. 91-92.
Niss Hjalmar Matsson 1905-1973. SvLm 1973, s. 122-124. [Även publicerad i
Skinnarebygd 1969-1973 (se nedan 1974).]

244 DALMÅLSSTUDIER

Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland
1972, s. 111-112.
(Red.) Bonäs 1972. 144 ss.

1974
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 13, Hejda—hårdnackad (s.
871-950).
Inledning. Bonäs 1973, s. 9-11.
En fäbodfärd genom västra Älvdalen. Bonäs 1973, s. 95-107. [Liknande i Skansvakten 1974 nedan.]
Efterskrift. [I] Lars Levander t: Fattigt folk och tiggare, s. 198-203. [Stockholm.]
(1 uppl. Stockholm 1934.)
På gränsen till en ny tid. Karl Lärkas Dalarna, s. 30-36. [Stockholm.]
En fäbodfärd genom västra Älvdalen vid midsommartid 1973. Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. 59 (1974), s. 30-33. Älvdalen.
[Liknande i Bonäs 1973 (se ovan 1974).]
Niss Hjalmar Matsson 1905-1973. Skinnarebygd. Malungs hembygdsförenings
årsbok 1969-1973, s. 6-8. Malung. [Även publicerad i SvLm (se ovan 1973).]
(Red.) Bonäs 1973. 107 ss.

1975
Inledning. Bonäs 1974, s. 9-14.
Från utfärden till Grövelsjön. Bonäs 1974, s. 109-118.
Runskålen 1596 från Åsen i Älvdalen. SvLm 1974, s. 34-45.
(Red.) Bonäs 1974. 118 ss.

1976
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 14, Hårdnacke—jag (s.
951-1030).
Inledning. Bonäs 1975, s. 9-12.
Från utfärden genom Våmhus och Orsa till Ore [...]. Bonäs 1975, s. 107-118.
Malungsmål och skinnarmål i språkprov. Malung. Ur en sockens historia. 3, s.
442-465. Malung.
(Red.) Bonäs 1975. 118 ss.
(Red.) Byggenskap och kultur. En sammanställning till Anders Diös' 85-årsdag av
Nils August Flo&n. Uppsala. 98 ss.
(Red.) 40 år med Uppsala domkyrka. Skydds- och restaureringsarbeten uOrda av
Byggnadsfirman Anders Diös AB 1936-1976. Uppsala. 161 ss.

1977
Bonäs bygdegård. Tillkomst och användning. Gäster och händelser åren
1965-1976. Uppsala. 68 ss. — Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav

Adolfs Akademien. 13.
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(Tillsammans med Lars Levander t) DÖD. Häfte 15, Jaga—klabbklubbe (s.
1031-1110).
(Tillsammans med Lars Levander t) DÖD. Häfte 16, Klabbmölja—kolp (s.
1111-1190).
Inledning. Bonäs 1976, s. 9-12.
Från utfärden till övre Västerdalarna. Bonäs 1976, s. 109-120.
Dalmålsordboken kommer ut. Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. 62 (1977), s. 14. Älvdalen.
Gamla handlingar berättar. Rasboglimtar. Rasbo hembygdsgille 1967-1977, s.
28-29. Rasbo.
(Red.) Bonäs 1976. 123 ss.

1978
Dalmålsordboken. Aktuellt från Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund. 2:1
(1978:1), s. 8-9. Falun.
Inledning. Bonäs 1977, s. 9-11.
Från utfärden till en myrjärnsblästa i nordvästra Älvdalen. Bonäs 1977, s. 8393.
Om timmerbyggnader i Övre Dalarna. Gammal bygd blir ny. Med Anders Diös
under 40-årig byggenskap i Övre Dalarna, s. 37-44. Uppsala.
Håll Nils Mattsson i Kulåra. [1.] Sool-öen 1978, s. 20-25. Sollerön. [Forts., se
nedan Sool-öen 19791
Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland
1978, s. 159-160.
(Red.) Bonäs 1977. 93 ss.
(Red.) Gammal bygd blir ny. Med Anders Diös under 40-årig byggenskap i Övre
Dalarna. Uppsala. 196 ss. — Folldivsskildringar och bygdestudier utg. av
Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 10.

1979
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 17, Kolpa—kvarndel (s.
1191-1270).
Inledning. Bonäs 1978, s. 9-11.
Från utfärden till gamla slåtter- och fäbodmarker i norra Orsa. Bonäs 1978, s.
33-47.
Levander, Lars Jakob. Svenskt biografiskt lexikon. 22, s. 599-601. Stockholm.
Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland
1979, s. 154-155.
(Red.) Bonäs 1978. 48 ss.
[Red.] Ur Håll Nils Mattssons uppteckningar. [2.] Sool-öen 1979, s. 100-101. Sollerön. [Föreg., se ovan Sool-öen 19781

1980
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 18, Kvarndygn—kövis (s.
1271-1326).
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(Tillsammans med Lars Levander t) DÖD. Häfte 19, Illustrationer G—K (s.
39-113).
Inledning. Bonäs 1979, s. 9-12.
Från utfärden till fiskesjöar och fångstmarker i nordvästra Älvdalen. Bonäs 1979,
s. 53-69.
Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland
1980, s. 212-214.
(Red.) Bonäs 1979. 69 ss.
1981
(Tillsammans med Lars Levander t) DÖD. Häfte 20, Labb—ljute (s. 1327-1406).
Inledning. Bonäs 1980, s. 9-10.
Dalrunor och bomärke på en träskål från år 1705, återfunnen i Minnesota. SvLm
1980, s. 107-142. [Se även nedan Skansvakten 19851
[Rec. av] Gösta Sjöstedt: Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad. Del 1,
abborrben—grant-väder. Lund 1979. SvLm 1980, s. 210-215.
Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fomminnesförening. Uppland
1981, s. 194-195.
(Red.) Från utfärden till Västerdalama via Siljansfors, Malung och Dala-Järna.
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Några glimtar av Rasbo och Rasbokils äldre bebyggelse och namn. Rasbo. 32 ss.
(Tillsammans med Lars Levander t) DÖD. Häfte 21, LjuOägel—lövårna (s.
1407-1502).
Inledning. Bonäs 1981, s. 9-10.
Niss Hjalmar Matsson — folklivsforskaren. Lima och Transtrand. Ur två socknars
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Från hembygdsarbetet. Rasbokils hembygds- och fornminnesförening. Uppland
1982, s. 198-199.
(Red.) Bonäs 1981. 53 ss.
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arbetsliv i norra Rasbokil. Glimtar ur Rasbokils sockenhistoria, s. 57-70. [Ras-

bokil.]
(Red.) Bonäs 1985. 67 ss.
(Red. tillsammans med Lennart Elmevik) Anders Diös 95 år 21 februari 1986.
Hyllningsskrift utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala. 50 ss.

1987
(Tillsammans med Lars Levander t) OÖD. Häfte 26, Papperspåse—pöla (s.
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Något om övre dalmålens historia, regionala utveckling och utforskande. Dialekten — hinder eller resurs?, s. 15-28. Falun. — Dalarnas hembygdsbok 1988.
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