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FÖRORD

Den andra delen av »Det svenska Vilhelminamålet», som nu föreligger,
omfattar »Kvantitet» och »Apokope», två viktiga avsnitt ur ljudläran.
Däremot har framställningen om vokalism och substantivböjning, vilka
också är väl ägnade att belysa Vilhelminamålets ursprung och dialektgeografiska ställning, måst skjutas på framtiden. Redan när jag skrev
del 1, insåg jag att en mekanisk uppräkning och kartläggning av vissa
dialektala företeelser är otillräckliga för min undersöknings syfte (s 19ff).
Under arbetet på del 2 har jag alltmer övertygats om att Vilhelminamålets uppkomst bör studeras mot bakgrunden av en fördjupad och vidgad kännedom om de dialektgeografiska sammanhangen i omkringliggande äldre nordiska folkmål.
I karthäftet till föreliggande del har de svarta begränsningslinjerna
slopats och kartläggningsområdet utsträckts till kartramen (jfr del 1 823).
Tack vare nya och nyfunna uppteckningar har vissa beläggorter tillkommit. De saknas på orienteringskartan i del 1 men redovisas — jämte
nya geografiska förkortningar — nedan s 264 f. Källförteckningen i slutet
av denna del upptar enbart nytillkomna källor.
I den grova ljudbeteckningen har i del 2 införts bokstaven som i
trycksvaga stavelser står för lmalf e, medan 'e fortfarande nyttjas
för lmalf a eller ce. Som samlingstecken för kakuminala /-ljud står k. Av
förbiseende har i denna del grekiskt lambda Å använts i stället för
J A LUNDELLS landsmålstyp 2 för att beteckna tonlöst tunt /-ljud och
en fet biaccent I i stället för ett magert lodrätt streck I för att utmärka
starkt bitryck. Jfr vidare del 1 s27ff,
En stor tacksamhetsskuld har under årens lopp hopat sig till detta
förord. Professor DAG STRÖMBÄCH uppmuntrade mig först att fortsätta
arbetet på del 2. Professor VALTER JANSSON understödde genom sitt
intresse och sin uppskattning mina dialektgeografiska forskningar. Fil dr
TORSTEN BUCHT har alltid välvilligt låtit mig ta del av sina noggranna
excerpt för SOVn. Fil lic VIDAR REINHAMMAR och fil kand LENNART
ELMEVIK har kontrollerat citat och belägg ur tryckta och viktigare
otryckta källor. Fru GuN BJÖRKLUND har renritat kartorna. Cand philol
INGER FRÖYSET har för min räkning excerperat nytt material ur Norsk
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Målförearkivs samlingar, som tack vare en målmedveten upptecknarverksamhet under 1950-talet numera ger goda ljudgeografiska kartbilder
för Nord-Tröndelag och Helgeland. Också Folkmålskommissionens arkiv
i Helsingfors och Svenska Akademiens Ordboks arkiv i Lund har jag
emellanåt rådfrågat brevledes. Mycket värdefullt material har jag insamlat under mina uppdrag för Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i
Övre Norrland i Umeå. Alla vänner och medforskare i Helsingfors, Oslo,
Umeå och Uppsala, som har bistått mig vid skilda tillfällen, är jag till
sist skyldig tack. Många av dem namnges i olika sammanhang inuti avhandlingen.
Mina forskningar för och tryckningen av »Det svenska Vilhelmina.
målet, 2», har understötts av Stiftelsen J. C. Kempes minne, Humanistiska fonden och Statens humanistiska forskningsråd.
Uppsala i februari 1962
Karl-Hampus Dahlstedt

KVANTITET

Kvantiteten i Vilhelminamålet.
Liksom det svenska riksspråket och de flesta nysvenska och nynorska
dialekter äger det svenska Vilhelminamedet i tryckstark ställning i
huvudsak bara normallånga stavelser. Äldre kortstavighet och äldre
överlängd har avlägsnats.
Äldre kort stavelse i enstaviga ord (sluten stavelse) har i Vm
förlängt antingen vokalen eller den följande konsonanten enligt i huvudsak samma regler som rspr (FIEssELmAx SoSt 1 s23, jfr dock ik nedan
s 15). Dialektens kvantitetsförhållanden belyses av följande exempelord
från Vm-Malg:
Äldre å, och ök (fsv ek < å): 'tak n, 'gap n, 'mat m, 'gas n 'glas', 'kas f
'hög (av gödsel o dyl)', 'svar n, 'lag m, 'gan f 'fiskgäl', 'gran 'gran f
f
'grang; — skåk f 'skakel' (i Vm-Fatm b pl skå` ka, alltså m)2,
n
'gräs';
gräss
n,
men
'bär
n,
'näs
n,
'nät
n
'kreatur',
'hästman'3; — 'kräk
I tjek m 'käk', Ifrk m 'säl', ',Pk n 'orsak'.
Äldre g (fsv c <): 'räv m, 'väg ra, men 'tätt n 'fjät' (KHD), och lånordet I bremm, n 'bräm'.
Äldre ä och 6: I drspp n 'dropp, droppe', I gIrsi ppa'ks n 'av regn sönderslaget ax', z skstt n 'skott', l bsss n 'boss', 'sim?. n 'spår', 'pr n 'gyttja m
f 'bakdel',
'burr m 'stämjärn' (rspr-lån? jfr BUCHT SvLm B.22 s21),
n
'dån';
— l inkk n
'dun
'kyl. n 'kol', 'rsg m 'råg', 'Icksv adj 'lätt att klyva',
m 'son'.
i
svn
'lock', i ftntt n 'flott', 'fm- f 'fåra', I trvg n 'tråg', l hav n 'lov',
den äldre vokalismen i gran jfr FRIES 1957 s226ff.
OM skåk hör hit är ovisst; jfr LiNGSTRÖM 1955 s239f och karta 19, samt
WIDMARK 1959 s133ff med hänv.
och man. Att orden inte
3 FRIES 1957 a st sammanställer vokalismen i gran
företer parallella utvecklingar i ÅsLappm och Äng visar emellertid de anförda
beläggen från Vm-Malg samt D-Risb 'gran:1 MCon, Fjsjö 'gran: man (lmalf a),
Multrå 'gran; I M19n, Res 'grån: 'mån (lmalf o). Uttalen med tt, V och a i man från
vissa delar av Ång torde närmast ha utvecklats ur ett 6-ljud; jfr BITCHT SvLm
B.22 s37f, DARISTEDT 1952 s186f, MARKSTRÖM 1954 s55. Denna utveckling
speglas i motsättningen Asjö 'gran; 'MV n, Ssjö 'gran: 'Man, Skorped 'grein:'Man
(lmalf a) osv. Ordet har senast behandlats av GUN Wruniava. 1959 s99ff.
1 Om
2
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Äldre i': 'bekk n, 'bett n, I gnätt f 'lusägg', 'sel n 'spakvatten', 'ten n 'tenn',
'fen f 'fena', i lemm m.
Äldre och b' (fsv iø < id): 'dör f 'dörr', I tjön n 'kön', 'yl m och 'sk m
'varm ånga o dyl' (jfr del 1 s139f); — Vätt n 'kött', I tjzik m 'båtköl; bred
och föga djup dalsänka, i vilken marken är litet fuktig och där endast
gran och lövträd växa'1, 'mjäk Imjnk n 'mjöl', 'smör n.
Äldre kort stavelse i tvåstaviga ord (öppen stavelse) har i Vm
däremot med vissa undantag förlängt vokalen i alla ställningar, dvs
även andra vokaler än a och ce framför k, p, t och s. De ordkategorier
som här kommer ifråga är framför allt tidigare kortstaviga svaga maskuliner, som i Vm har förallmänligat den oblika formen och slutar på -a,
infinitiver på -a, svaga femininer, som slutar på -e <äldre -u i oblik
form och delvis har övergått till maskulint genus, adjektiv på -en <äldre
-in(n), samt preteriti-participer och supiner på -e2 < -in(n) resp. -it.
Exempel från Vm-Malg:
Äldre å och (fsv ce < iå) ffr a = kategori 1-a: 'haka m och v 'hake;
haka (på)', 'lakan n 'lakan', 'gapa v, 'fata m 'handtag i gryta' (Vm-Lat
däremot I ftetan n, b sg fdtane, även I gry‘tfaltane), 'fata v 'fatta', 'skata m
'torr trädtopp', 'basa v 'rusa på; störtregna', I tjvara v 'röra med gröttvaran', b sg I skaan 'skin m 'skada'3, 'laga v, 'sava m och v 'sav; taga sav',
'vana m 'vana', l banarot f 'sprängört, Cicuta virosa', 'strama v 'strama',
i hatka'mas 'hantera med hårdhet' (ombildat av -tamas?), Vm-Rås I krv'ma
o'mm v 'krama om', 'krilmas v, lita'nntnima v 'ta tag', Ilidnntv'mas v
'brottas', men Vm-Malg 'gammal adj, 'flammar m 'hammare'; — 'tjära
v, Itjaka m och v 'tjäle; frysa till', 'njava m 'näve', 'jama v 'dö ut
(om eld); frysa till (om sjö)'.
Anm. I bet 'börja frysa till (el dyl)' är jama väl känt från Jämtl:Hmdal
Kall Lit Åre 'jama, Laxsjö Ström 'fr2ma, Revs 'jama (jfr Rz s 295a och Rz 3
s4: jama ama). Enl HESSELMAN (1945 s55) < *hiama, identiskt med nyisl
hema (ad) i samma bet. Enl GEIJER (SvLm B.18 s25) däremot genom yngre
jämtsk brytning < *tima; jfr ima (med uddljudsförlängning) 'ulme i glöder'
i Helg och 'daame et tyndt iislag, en iishinde' i Salten (Ross 8364) samt Nmal

i Jfr

LINDBERG 1941 s48f 144f o 299 passim.
Pret part är i Vm (enl OPPOrdb) alltså oböjligt och =supinum. Detsamma är
tex fallet i Dfors i sVb (AsTnöm F s25). Jfr däremot adj 'hien -ent, 'luden -et',
'öppen -ent.
3 Men ob sg 'skae, som knappast torde vara en gammal nominativ utan beror
på hiatusutveckling *'skaa>*'skå> i skae, där e är en försvagningsvokal Omald
— När accenttecken ej utsatts i enkla tvåstaviga ord är accenten grav.
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i vbÅng 'ma 'börja lägga is, bildas isnålar i vattnet; även om frostimma på
rutan'. Verbet h,erna, är inte belagt från norska mål. Från Lidmålet i övFrosty
(KFIW och LJ) i nJämtl uppges inf o pres Våm, pret o sup 'jama, 'beläggas
med den första tunna ishinnan', som sannolikt lånats från jämtskans 'jvm,a
el dyl med -a i alla temaformer i gamla kortstavingar, men i Lidmålet ombildats efter de långstaviga verben av 1. konj, vilka där har -a i pret o sup,
i stället för att sekundärt anta tilljämnad form *ijåmmå el dyl.
Bet 'dö ut (om eld)' i Vm-Malg anknyter till de Vm-lp verben jämat 'dö'
och jamkat 'slockna' (KBW); jfr COLLTNDER 1955 s17. Vid uppteckningar
1955 och 1956 erfor jag att det förstnämnda lp verbet lånats in i Vm-sy:
Vm-Fatm (Grytsjö) 'dem bruk ju se' ge dam ja'ma då la' ppa dö, -Malg (Dorris)
'nu hyll ä'lln på ja'ma '... slockna', 'han ha ja'ma 'han har slocknat, dv s
somnat el dyl', (Nordansjö) 'ja'ma å' i samma betydelser. Ordet jama var
helt okänt för sagesmän från Vm-Rås (Idvattnet) och Åsele (Torvsjö). Men
Fjsjö i nvÅng 'ja'ma å"avtaga ifråga om kraft el fart'. Om det lp lånet jfr
också Nb: ökalix Va'mee 'tyna och dö', Töre (Morjärv) sjco'mes 'dö'.
Åter ett annat ord är det nordnorrländska och österbottniska 'jama (ihop)
o dyl 'sköta nät el not, binda ihop notslingor, sömma ihop (skor)' belagt
från nAjaur i Pi-Lappm, Lövånger i nVb och Nluleå och ökalix i Nb och
Vörå (Vildskär) i öb, < fi jamata el jamoa. Egendomligt är dock att fi
jamata betyder såväl 'hopfoga, hopbinda' som 'isas, bli isbelagd' och fi
jamoa 'hopfoga, hopbinda; stelna, löpna'; se vidare ÖNB s278f med hänvisningar, LÖNNROT 1874-80 1 s354b, SAXEN SvLm XI.3 s130, PIHL 1924
s58, och redan WIDMARK 1863 s8.

Äldre g (fsv c <) ffr a =2-a: 'vräka v, 'dräpa v, 'äta v, 'läsa v, 'bära v,
m 'släde'.
dag) v 'duga', 'ta ( 'tsk) v 'tåla',
Äldre och å ffr a =3-a: I cl8ga
men 'komma v; — 'maka v 'mocka', 'drypa m 'droppe, skvätt', I gkaapa v
'stöta upp ur munnen; öppna och vidga ut sig; falla snöblandat regn',
I gkvI paa'ks n = glrul ppai ks ovan, flada m och v 'flotte; föra över med
flotte', feinskv'ta sä v 'rentvå sig ifrån en beskyllning' (jfr BUCHT
SvLm B.22 s101), stvta v 'läsa el tala stapplande', I bnsa v 'strö ut boss',
'masa m 'mossa', I bvra v 'borra', 'blams v 'förebådas', Maga m 'båge',
glYkafu' ke f 'gulsot',Ikvka v 'kola, brinna med svag låga', 'larma m
'hälften av en kluven stock', 'branta m 'stor brand', 'dvala v 'dåna', men
'klappar m 'koppar', 'slamma pron 'samma', 'slammar m 'sommar'.'
Äldre 7, ffr a =4-a: I beka v 'smörja med beck', 'reka v 'röra sig av och
an', I seka v 'gå an utan uppehåll; karva', I grepa m 'handtag', Vm-Fatm
(äldre) b sg renfeltan m (men yngre och Vm-Malg 'fete, b sg -a, f 'fett,
V i denna kategori utgår närmast från ett kort å-ljud <å el ii; jfr
SvLm B.22 s132f o 135f samt om samma 883. Om duga och tåla se nedan

1 Vokalismen
BIICHT

s 141 f.
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ister'), 'streta v, jera v 'åstadkomma sveda i halsen", I vea v 'hoppa från
träd till träd', 'stega m 'stege', 'sela m 'sele', I gkema v 'glimma', I lema v
'sönderdela; stycka ett slaktat kreatur', men 'peppar m, 'beta %etta m
'hörntand', 'Utta m 'smörgås; liten bit', t hälbäffbe'tta 'smakbit åt en
som kommer till häbbret', 'hetta m och v, 'vetta v 'veta', I lemmalös adj
'svag och uttröttad i kroppen' (till I lemm m), I sämm v 'simma' och 'jett v
'nödgas' (se nedan s 33 f).
Äldre ä (0) och c (fsv ic < iä) ffr u = 1-u: 'Make m 'haka', I kake m
'brödkaka', l bakebok n 'bakbord', 'gate f 'gata', I sloate f 'skata', I brnse f
'brasa', I tjvvre m 'gröttvara', 'tve m 'lada', 'fine m 'slaga', 'styve m 'stäva',
'tryne f 'trana', I mnisaskaVt n ( 'ma'ssurska' ft n, lån från rspr) 'skaft av
masur', men I vntteår f 'vattenådra' o dyl sammansättningar (jfr SJÖDAHL
SvLm B.34 s60 o 106), b sg I sktekkan m (pi ska' kklren) 'skakel', I sta' ppelr
m '(bräd)stapel' (liksom Multrå(JN) I brästapplre f) väl efter I sta`ppek v
'stapla', till skillnad från I ldrvIckstvppak m 'klockstapel'; — 'tjäre m
'tjära'.
Amn. Ord avledda med äldre -u/ och -ur ändas i Ång och ÅsL liksom i Vb
ofta på -at' och -ar (varvid -ar i subst kan träda in för -ak genom felaktig
upplösning av b sg -an); jfr också Ång tjä'llar, ttjteddar, itjear o dyl 'tjäder'
(del 18104f) och 'dunar 'andor (skida)' mfl. Här föreligger i regel säkerligen
en övergång u>o >a i tunga ändelsestavelser, och inte en suffixväxling i
egentlig mening. Om den äldre ändelseyokalismen skvallrar den omljudda—
tillj ämnade stamvokalismen i ny och sÄng isteippak• -ar o dyl '(klock)stapel', liksom Vm-Malg 1 -8tvppak med v < ö, och i ny Äng Edsele 'masa-,
Resele och sÄng
näÄng imma-, Vm 'mvsa- 'masur -' (med r-bortfall i
sammansättningsfogen i samband med sekundär anslutning till Imu`s(s)a
el dyl 'mossa'); jfr BIIREIIS 1600 (s197) Äng »måsor pro masur» och SIDENBLADH 1867 861. Stamvokalismen a och a i övriga ord, som till skillnad
från (klock)stapel och masur ofta står i plural, kan bero på utjämning från
synkoperade former. Därtill kommer i delar av s och nöÅng övergången
ö > a, v el a (jfr ovan s 7 riot 3). Se vidare ÅSTRÖM Lj s 107, LINDGREN
SvLm XIL1 s 19f 99f o 143, NOREEN VSpr 2 s243, Bu= Fornvårdaren 6
s67, MARKSTRÖM 1954 s26 36 41f 49f 99f o 151 passim, LÄNGSTRÖM 1955
s260ff, HOLM OUÅ 1958 s24 not 5. — Hela frågekomplexet om stam- och
ändelsevokalism i kort- och långstavingar på -u/ och -ur i norrl mål måste
undersökas och lösas i ett sammanhang. Om sambandet mellan vokalism
och kvantitetsutveckling se nedan s 45f.

Äldre å' (fsv cå' <) ffr u =2-u: l ete f 'fårkrubba', l jeve f 'höportion'.
Äldre 4 ffr u = 3-u: 'buse f 'liggplats på hö el trasiga sängkläder', 'ture
1 Jfr

likväl LINDGREN SvLm XII.1 864.
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f 'fura', I fkage f 'fluga', men I strykke m 'ström mellan två spakvatten;
fiolstråke' (jfr nedan s39 not 1) och i huvve n 'huvud', om dessa två hör
hit.
Äldre i ffr u = 4-u: 'mese m 'mesost', lee f 'eda', men I vekke m 'vecka'.
Äldre kort vokal ffr -in och -it: 1. avljudskl 'grepe 'gripen -it', 'bete
'biten -it', I flete 'sliten -it', Illeten adj 'utsliten, utarbetad', 1 vreen adj
'icke fullt klok'; — 2. kl 'clrspe 'drypt, droppat', I skYte 'skjuten -it',
'<pisten adj 'ohågad', I ryten adj 'rutten', 'frysen adj 'frusen', I aInntry'ten
adj 'andfådd', 'hien adj luden'; — 4. kl böre 'buren -it', men I svmme
'simmat', 'komme 'kommit'; — 5. kl I vreke 'vräkt', I drepe ( ,,I clräft)
'dräpt', I ete 'äten -it', 'set& 'suttit' , Ilese 'läst' , Ilesen adj 'beläst i Bibeln',
gytte 'nödgats, måst'; — 6. kl 'skeke 'skakad -at',
I vöre 'varit', men
'greve 'grävd -t', drege 'dragen -it', I flege 'slagen -it', I tege ,-. Itejje 'tagen
-it', 'före 'farit', I göke 'galt', I möke 'malen -t', 'vaken adj, 'gvl•en adj
'galen'; — övriga adj 'naken, l balrna'ken 'alldeles bar', 'lemmen 'styv i
armar och ben av hårt arbete', 'öppen.
Anm. Formen 'lemmen i Vm-Malg har sannolikt ombildats efter 'lemm m
'lem' under inflytande av 'lemmen i LyLappm och Vb. Den regelbundna
stamvokalismen möter i Vm-Rås ~men 'ledbruten', Ed Res 'låmmen -an,
< *laminn; jfr TORP s362a, BU= SvLm B.22 8139, WALLSTRÖM 1943
s138f med hänv. Också Vm 'naken och 'vaken torde ha ombildats (bl a
med stöd av rspr) ur tilljämnade former med n el dyl < 5 (å-ljud); jfr Res
'nåtjdn och 'våtjan (halvlånga å-n), Fjsjö kakken och BIIREUS 1600 (s203)
Ång våkin, samt Långs Soll mfl igåeri -91/ (lmalf o) som svarar mot Vm
'Men 'galen' och 'din 'den galne'. — Formerna med 'a i läm(m)en i Ång och
övre Norrland (hos WALLSTRÖM a st) torde inte vara gamla (jfr h= 1766
s103b, Rz s390b) utan beror antingen på en sekundär övergång ö (å) > a
eller på substitution av den tilljämnade vokalen med a; jfr ovan s 7 not 3
samt förekomsten av a i ladu enl MARKSTRÖM 1954 s50ff och karta 5. Formerna '1gm,(m)en 'km(m)en i Vb med LyLappm och i öb är åtminstone i
Öb ljudhinstoriskt regelbundna, men har samtidigt anknutits till 'lem(m) m
(jfr LARSSON 1929 s42, AHLBÄCK 1946 s95). Att vokalen skulle ha införts
från den i dialekterna okända inf *tämja (fvn lemia, fsv lfflmia) är mindre
sannolikt. Formen 'limin i möb kan bero på anknytning till lim(ber) m 'lem'
före den här sena övergången i > e i kort sluten stavelse; jfr HuLTmAN 1939
s113f o 129f, WESSMAN Folkmålsstudier IV s376f och V s155f o 158,
HIILDEN 1957 s196.

Äldre kort vokal i lång stavelse bevaras i Vm i regel som kort,
men förlängs vanligen ffr vissa i målet assimilerade äldre konsonantförbindelser, ofta ffr rr i enstaviga ord samt ffr g el v + 1 el r. Exempel på
förlängning från Vm-Malg:
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ön:
v 'rodna', 'stan v 'stanna', Itin v 'tina'.
år: 'lär n 'läder', 'vår n 'väder'.
ln: 'ben v 'avsvalna', I mnn n — m 'moln'.
rö: 'gåk m, 'hak adj 'hård', I bske f 'börda', men 'mård n 'mord' m fl utan
assimilation (se del 1 s151).
rl: fali adj 'farlig', I sä'sälle f 'gulärla', 'kar m 'karl'; men 'ry'pka'll m
'riptupp', kvaInka'll m 'lodrät stock i kvarnhjul' (jfr del 1 s 80f och
WADSTRÖM 1952 s 241ff och karta 5).
rn: 'hon n 'horn', 'gan n 'garn', 'hane f 'huvudhud', l bån n 'barn' (jfr
ZETTERHOLM SvLm 1942 s41), Itjane f 'smörkärna', men I binne f 'björnhona' och Ifönne f 'fjolårsgräs'.
rr: 'star f 'starr', 'har m 'harr', 'tör adj 'torr', men a tjarre f 'kärra',
I dsrr m och v 'ihållande dunder; dundra', l urre m 'orre', I ferr v 'fara
åstad med fräsande ljud'.
gl, gr, vi och yr: 'ha'gek m, I luegek v, ka‘ger v 'darra, skallra', lä' ger
adj komp 'fagrare', I sky'vek f 'skovel', I tävke f 'tavla', I bka‘ver v 'pladdra'.
Däremot är vokalen kort ffr äldre:
rt: 'katt m 'kart', I snatt adv 'snart', 'hatt adj n 'hårt', I valte -å- f
'vårta', 'tjo' ltan räkneord.
id:
adj 'utan kalv (om ko)', 'fyll v 'fålla', I h/3// v 'hålla', 1 102// adj
'kall', b sg I kvtak, Vm-Fatm 'kväll; 1 j1244 f 'ungdomsyra', Ist& m
'böld', 'mittlar m 'mjölnare', I m« v sup 'valt'.
nd: 'brann m '(eld)brand', 'sann m 'sand', 'ann f 'and(fågel)', 'hann f
'hand', 'rann f 'rand', I strann f 'strand', 'bann n 'band', l iann n 'land',
i blrannv 'blanda', 'hunn, m 'hund', Isönn f 'synd', 'stinn n 'sund', men i b sg
m I brån„ sån och han, som lindrig svordom 'hån.
fln: I flv Itta'nn f 'slåtter(tid)', 'tarm f 'tand', 'grann adj 'smal', 'granne
m, 'minn m 'mun', men b sg m I grån och 'min.
mb: 'damm n 'fint stoft', 'damm m 'doft', 'damm v '1. damma; 2.
dofta', I kamm m och v 'kam; kamma', 'lamm m och v 'lamm; framföda
lamm', Ivamm f 'våm'.
mm: 'damm m (bör vara n), Vm-FatmRås 'damm n 'fördämning'.
Ffr tenuis + 1,r el n är vokalen i regel kort: I se'kkek n 'dregel', I sekkek v
'dregla', I berkker m 'gumse', I sa‘kken, v 'sakna', I va‘kken
v
'vakna', I freekkna m pl 'fräknar', I stdppek v 'stapla', I kna‘pper v 'knapra',
fka'tter n 'flatskratt', I bn'ttne m 'båtnad', i betk v 'få dålig smak', men i
uddljud I å' ker m och 'äter v 'ändra åsikt, återta ett löfte', samt vidare
I serkne m 'saknad', 'fräkne m 'fräkenarter, Equisetum' (jfr nedan s 125),
I kkaiter n 'trassel, krångel', I kka‘ter v 'trassla, krångla'.
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I ord med avledningsändelserna -ing och -ning förlängs stundom
vokalen ffr äldre lång konsonant eller senare assimilerad konsonantförbindelse: 'billig m 'benling, benhud av större djur', 'små' ä'riiy m
'smålänning', lbåltlie nig f 'landningsplats för båt', ltri'mdnig m 'kusinm 'avröjd slåtteräng' ( < ån,
barn, syssling', I pänig m 'penning',
jfr ovan s 12), Ivälig m 'välling', 'tjärig f 'gift kvinna, hustru' ( < rl,
'fifflig m 'fölunge', Itjillig m
jfr ovan s 12), men 'billig m
'killing', Itjännig m 'bekant (person)', 'sanni g f 'sanning', 'spänni g m
'sparvhök' mfl.
Äldre lång vokal och diftong ffr enkel konsonant bevaras i
Vm som lång resp kontraheras till lång monoftong, utom ffr m. Exempel
på kvantiteten ffr m från Vm-Malg.
Äldre å och e: Iråmm adj 'hes', lråmm v 'tjuta, vråla', men I gkåm n
'blek och mager person', Iglrecmi adj, Iskråme f 'skråma'; — 'skrämm v
'skrämma', men lånordet i krämar m 'handelsman'.
Äldre i-t och ö: Iskumm m, Irremm n och adj 'rum; rymlig (om maska i
nät)', 'timme 'Ume(å)' (jfr nedan s 97), 'störu'mma 'Storuman (sjön)';
— itom,m adj, Iblromm v 'blomma', Iclommar m 'domare'.
Äldre i, g och ö: l /imm n, I krimme m 'snuva', 'timme m; — 'römmar m
'rymmare, stigman', I fymm v 'skymma'; — Idömm v 'döma'.
Äldre ei, au och öy: Iremm f 'rem', Ildremm v 'stryka lera på spismuren', 'kimme adv 'hemma'; — Iströmm m, Isömm m, 'sömm v 'sy,
sömma', men Ikröm v 'jämra, beskärma sig' och Ikråmi adj (jfr LINDGREN
SvLm XII.1 s139, TORP s318a krauma 2); — 'gkömm v 'glömma',
yymm v 'gömma'.
En vokal i slutet av första sammansättningsled, som svarar
mot en lång slutljudande vokal i simplex, är stundom kort i Vm, trots
att den står i huvudtryck och utan att den följande konsonanten förlängs.
I detta fall uppträder alltså i Vm ett slags kortstavighet. Från VmMalg uppger OPPOrdb sådan kort vokal för förlederna ko- och sko- i
sammansättningar med akut accent:
m 'bottenI köknIlry m 'kokalv', IkÖrömpe f 'kosvans', mfl;
(läder) i kängsko', Iskösnytte f 'spets på kängsko', mfl; men 'bro'kcer n
'u ö', 9clro'juIr n 'djur med tassar'; 'fgbe't m 'fäbete', I felvä'g m 'fäväg',
f 'liebryne'; IsmoIkrä'k n '»småkräk»,
f, Iträista'mm m;
får och getter'; 'bkå'mjiikk f 'skummjölk', Ihå'vil f 'vidjeband i hån
(årtullen)', Irå'lainn n 'sumpig trakt', Istrå'my're f 'glest gräsbevuxen

14
myr', I å'ms'nn m 'åmynning'; Ifö'rölr f 'art av Calamagrostis', snölspa'r
m 'snösparv'.
Anm. I OPPOrdb betecknas vokalkvantiteten i förlederna ko- och skomed ett kort rakt streck under vokaltecknet, vilket enl förf's anvisningar
(OPPOrdb s16) betyder »att ljudet är halvlångt». Detta förrädiska beteckningssätt förklarar, varför WALLSTRÖM (1943 s56) inte har uppmärksammat
denna typ av kortstavighet i Vm. I somliga ord på sko- står dock ett långt
rakt streck, dvs hellängd. I somliga på ko- saknas å andra sidan kvantitetstecken under vokaltecknet. Däremot står i ko- genomgående en korthetsbåge över o, vilken enl förf (815) »angiver att både självljud och medljud
äro korta». Mina egna uppteckningar från Vm-Malg anger att vokalen är
helt kort i denna kvantitetstyp, och av denna anledning har jag i min grova
beteckning också transskriberat OPPOrdb's halvlängd med korthetsbåge.

Äldre överlång stavelse har i Vm oftast förkortat vokalen. Exempel från Vm-Malg ffr:
dd: 'vidd f 'vidd', född v pret 'födde' mfl preteriter.
fln: Svänn mansnamn, jfr gen ISKnes (KHD) Svä'nnes (OPP);
men b sg 'byn m, 'fön in, 'skön m och övriga på vokal.
rr: 'stö'rre adj komp.
ss: 'telt byss 'till byn', 'misser f pi 'möss'.
tt: 'natt f, i tått m 'liten bunt av tråd, hår, lin el annat', 'kitt v 'pressa
ihop 1, t åtte räkneord; — 'rått adj 'rät, rak', 'tätt adj 'tät', I flätte f 'slätt',
'trått v 'träta', I tivätt v 'tvätta', I tätte m 'tätämne (som tillsättes mjölk)',
'lite vätte pron 'helt litet', 'intvätt pron 'ingenting'; — 'titt v pret (med
'titt inf 'lyda' efter pret), 'vi'tter f 'underjordisk varelse'; — 'hytt v pret
(med 'hytt inf 'höta' efter pret)2; — men lång vokal i Vt« räkneord,
'gåt f 'stödjelist i dörr- och fönsteröppningar'; 'flät adj 'slät'; ' fket v
'fläta'; fIrete f 'fläta'; 'sot n [n 'sjukdom', I döter f 'dotter.'
Konsonantgrupper: I bonne m 'bonde', 'bråske f 'brådska', 'pust v
'pusta', l so'kken f 'socken', I fa' kken v 'sjukna', I vrtty, v 'vitna'; pi av
konsonantstammar: 'fö'tter m, i bö'kker f, 'Ytter f 'getter'; n av adj
ffnt, juft'djupt' , 1 c/titt 'dyrt'; pret av verb 3 tröft 'köpte', I tu« 'tålde';
pret part Itjölt, 'tu«, Itjscici 'kört'; — men lång vokal kvarstår i uddljud
i ätret adj 'vred', genom anknytning till enstavigt ord i 'dråp/d adj,
I ffikki adj, samt ffr sådana äldre konsonantförbindelser, före vilka kort
Vokalismen å i Vm <äldre å' (däremot n <ö). Jfr likväl HQ 81212a och TORP
8798b.
Jfr LARSEN 1894 654f och FIQ s364b samt avvikande LINDGREN SvLm XII.1
s137f och TORP s23613.
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vokal förlängs (ovan s 11 f), 'tis' pret 'körde', 'tjur n 'tjuder', Inåvre n
'(ämnet) näver'.
Av de kvantitetsföreteelser i Vm, som här har redovisats, ägnar sig
bara somliga för vår undersöknings syften (jfr del 1 sl9f).
Äldre kort stavelse i enstaviga ord har t ex i huvudsak förlängts på
samma vis i Vm och i ny, nä och vbÅng och kan sålunda inte hjälpa oss
att närmare bestämma Vm's ångermanländska frändskaper. En ångermanländsk tendens att till skillnad från riksspråket förlänga konsonanterna t och s efter fsv ik i enstaviga. ord föreligger i de neutrala orden
/ätt 'fjät, fotspår', gräss 'gräs' och nätt 'nät': nvÅ Edsele Fjsjö Res
'fött, Bodum Fjsjö Res 'gräs.% Rams Res 'nätt (lmalf er — a), Edsele
Bodum Jims 'nät; 8Å Multrå(JN) Nora I gräss, Bjärtrå
Fjsjö 'nätt
(DOZ) b sg 'näta med halvlångt ä, Multrå(JN) nät(t), Nora(TB) 'nät;
Skorped I fatt, Asjö Mo
nöÅ Asjö 'fatt, A-Solb Trsjö
Sjvad
(lmalf e), Trsjö 'gräs ,--,I gräss;
I grass, A-Solb I gräss, Ssjö I gräss
ÅsL Vm-Fatm 'fät fett (lmalf a), -Lat 'fett, -MalgRås I ftitt, Dor VmFatmLatMalgRås Åsele I gräss, Vm-Dik 'gräs ,,,'gre.s, Vm-Malg Åsele
'nät. I Vb har 'gräs och 'net lång vokal, likaså 'fet i norr, men 'fett i
sVb (SL s90 o 93).' För ordet näs n känner jag däremot inga belägg med
lång konsonant från Ång, ÅsLappm och Vb.
Vokalförlängning ffr äldre lång konsonant eller assimilerad konsonantförbindelse i ord avledda med -(n)ing möter utanför Vm i både ny och
nöÅng, liksom också i sÅng och Vb. I vbÅng är denna ordtyp kortstavig.'
Ur former med sådan sekundär kortstavighet har de långvokaliska uttalen uppkommit i samband med den allmänna stavelseförlängningen i
övriga Ång, ÅsLappm, Vb mfl. Vokalförlängningens vanlighet och
fördelning bland de ord som kan komma ifråga växlar mellan de olika
bygderna. Den syns vara något vanligare i Vm och i Res i nvÅng än i
l• I /ätt är vokalförlängningen inom det undersökta området alltså begränsad
till nVb, som också har 'bet 'bett', 'sk& 'skott', 'bås 'boss' o dyl. Den större utbredningen av konsonantförlängning i /titt äger möjligen samband med att ordet hade
högre vokal (samnordiskt k) än gräs och nät (å med i-omljud). Ordets ljudhistoria
är emellertid osäker, eftersom det uppenbarligen ombildats efter ord med närbesläktade betydelser: i nviing efter pi 'fötter och i Sjvad och Skorped i niiiing
efter pl laker 'fotspår'. Jfr vidare ÅSTRÖM Lj 825 o 129, LINDGREN SvLm XII.1
688 o 132, LARSEN 1894 s48f, SOLSTRAND 1924 616f, WESSMAN Folkmålsstudier
IX 655f med hänv.
2 Enl NORGRENS & SÖDERSTRÖMS ordsamling från Nmal (ULMA) mfl; däremot
annorlunda Lassort 1929 644f o 84.
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Asjö och Ssjö i nöÅng, men fasta regler är inte skönjbara. Uppenbart är
att den regelbundna kvantitetsutvecklingen i ord avledda med -(n)ing
ofta störts genom analogisk utjämning från grundorden eller andra
närbesläktade ord; sanning f har t ex påverkats av sann adj. Ord av
denna typ intar en särställning med hänsyn till kvantiteten över stora
delar av nordiskt språkområde; jfr t ex nyisl peningur m 'penning' och
teningur m 'tärning'.1
Långt i ( < i el ei) har liksom i Vm förkortats ffr m i nvÅng och delar av
nöÅng, medan det bevarar sin längd i andra delar av nöÅng och i vbÅng.
Inte heller denna företeelse ger oss därför några säkra hållpunkter med
hänsyn till frågan huruvida Vm leder sitt ursprung till ny eller nöÅng
(jfr del 1 s 12f). Ord med äldre lång vokal + tt visar i regel samma
kvantitetsförhållanden i både nöÅng och nvÅng som i Vm, oftast vokalförkortning.2 Lång vokal uppträder dock i nöÅng i något fler av de anförda exempelorden än i nvÅng och Vm; sålunda i tåt m (Ssjö Grundsunda), tät adj (KS) och viter f (Asjö Ssjö mfl och alternativt Res i
nvÅng). Motsättningarna mellan Vm-nvÅng och nöÅng i denna kvantitetstyp är emellertid sporadiska och regellösa.
Tre kvantitetstyper, som bäst ägnar sig att närmare belysa Vm's
uppkomst och ångermanländska frändskaper, är äldre kort stavelse i
våstaviga ord, äldre slutvokal i första sammansättningsled och äldre ä
ffr ndlmb. Dessa tre kommer att i nu nämnd ordning mer ingående
behandlas.

Vilhelminamålets kvantitet i dialektgeografisk belysning.
Äldre kort stavelse i tvåstaviga ord.
I äldre kort stavelse i tvåstaviga ord med öppen ändelsestavelse
har i nöÅng konsonanterna k, p, t och s förlängts efter i princip samma
1 Jfr vidare DAILLSTEDT Norrbotten 1956 s16 med not 20, samt ÅsTuöm Lj
8130, LINDGREN SvLm XII.1 s136, DANELL SvLm B.33 8217, HESSELMAN 1909-10
s182 not 3, SKITLERIID 1922 s134f, RUTBERG SvLm B.28 s48, LEVANDER Dalm 1
s83, ENVALL SvLm B.47 s122f, LAGMAN 1958 s153 not 3.
2 GEIJER (SvVI 8474) tycks däremot mena, att Ång i regel har lång vokal i
denna kvantitetstyp. Hans exempel syte v 'sköta småbarn' hör troligen inte hit.
Jfr TORP 8764a, Elt4 s1031, LEVANDER Dalm 1 s309, JÖHANNESSON 1951-56
6775. Vm-Malg har 'bånsytcur m 'barnskötare', Vm-Rås 'syt v, pret o sup 'sytt,
'sköta småbarn', 'på sy'tti. 'gravid'. Jämtl '80 el 'sytte, pret 'sytte, kan vara sekundärt efter ett äldre pret *',9gtt.
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regler som i rspr (SoSt 1 s23), medan i ÅsLappm, s och nvÅng vokalen
som regel är lång också i denna ställning. Vid m möter lång vokal ofta i
ÅsLappm och övre nvÅng men alls inte eller bara sällan i närmare kusten
belägna ångermanländska mål. I vbÅng och det angränsande örtr i
LyLappm har kortstavigheten bevarats.
Av ord med äldre sluten ändelsestavelse i Ång och ÅsLappm
gäller för pret part och sup på äldre -in resp -it liknande regler som
vid öppen ändelsestavelse.1 Ord med avledningsändelserna -al, -ul, -ar
och -ur förlänger däremot som regel konsonanterna k, p, t (s?) och m
också i ÅsLappm och s och nvÅng, liksom fallet är i en rad svenska
dialekter, där man kunde ha väntat vokalförlängning.2 I Res — men
inte i Rams — i nvÅng uppträder dock ofta lång vokal: I k8par m 'koppar',
'pepar m 'peppar', I stetpar —' 'stetppar m '(klock)stapel'. Vid den systematiska genomgången i fortsättningen lämnas sådana ord med sluten
ändelsestavelse i regel utan avseende.
I kategorien 1-a (jfr ovan s 8) har vokalen regelrätt förlängts vid
k, p, t och s också i nöÅng3: Arnäs 'haka m 'hake', 'gapa v, 'hata v,
'skata m 'utskjutande udde'; Ssjö I haka m, 'gapa v, 'hata v, 1ba sa ågå'ke
'blint rusa iväg'; Trsjö 'skata m, 'basa v; KS 1867: 'kaka m 'botten i en
släde el kärra; fågelgiller, råttgiller', kneka m 'liten vass trärot', gcepakäft
m 'uppkäftig människa', skata m; men liksom i rspr Ssjö Skorped 'fatta y
(lånord!), jfr Asjö fntta m 'handtag (till ämbar el gryta)', Ssjö Skorped
I /åttan n 'ds', Trsjö och KS ' fattan n; jfr att ny och sÅng och ÅsLappm

har växlande kvantitet i dessa två ord: Multrå(JN) Res 'fata v, Vm-Lat
'Inta, Fjsjö fatta 'fata, Edsele 'fatta; Multrå(JN) Res fatalt n, Åsele
'fattan 'fattall n.4 — I vbÅng och Örtr i LyLappm bevaras kortstavig-

heten i regel i denna kvantitetskategori.
Ord med m har däremot kort vokal och förlängd konsonant i nöÅng:
Ssjö 'kramma v 'harkla', 'lamma y 'halta', Istramma y 'strama', Skorped
'h,a`mma sä 'likna ngt, arta sig' (jfr Rz s240 a, TORP s196b och fsv afhama
pal 'arbeta kraftfullt el
'förändra ngns utseende, vanställa'),
Detsamma
tycks
i
regel
vara fallet i sÅng:
våldsamt', Trsjö 'lamma.
1 Om

kortst adj med -in jfr ovan s 11 och nedan s 48.
Jfr SJÖDAJIL SvLm B.34 allOff, ENVALL SyLm B.47 890f, LEVANDER Dalm 1
s69f och i viss mån GEIJER SyLm B.18 s24.
3 För de följande exempelorden i kategori 1-a gäller att 'a i stamstavelsen återger
lmalf a i Ång, a i Vb, LyLappm, Lit och Revs i Jämtl, a i Åre i Jämtl.
4 0/11 formutvecklingen i fatta(n) jfr nedan s. 26.
2

2 — 599116 K.-H. Dahlatedt
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Multrå(JN) Ileram(m)a 'krama', Ileramma sä 'harkla sig', Istramma,
'ramma ti' v 'gripa tag i', l hanntamma v 'för mycket hantera, tumma på',
Nora(TB) Ikramma (u ö), 'krama se 'harkla sig', jfr 'krama se 'kråma sig'.
Från nvÅng föreligger alltför få belägg: Fjsjö 'ama 'ge di' (tydligen < åma,
jfr HQ s 17a och TORP S3f), 'krama 'krama', 'strama, l hainnta'mas vd,
men Rams 'krumma inf och Res Ileramma sup 'kramat'. I Nmal i vbÅng
har kortstavigheten bevarats: 'kråma, l läma[!], 'str'å'ma, l ha'nntåma. I Vb,
Hörnefors i vbÅng och LyLappm (belägg från örtr saknas) har däremot
vokalen i regel förlängts liksom i Vm: 'tama m 'natur, sed, vana' uppges
(SL s56) från Bygdeå Byske Lövånger Norsjö och Sävar, jfr Lycks
'ta'ma pl 'anlag', men från Nysätra Itcoma — 'komma och från Malå i
LyLappm 'krama. Andra belägg (ULMA 16:0) är Byske Hörnefors
Vännäs 'krama, 'strama, Hörnefors Lycks 'krama.' Också i Jämtl har
vokalen vanligen förlängts: Lit 'jam v 'börja bildas is, frysa tunn is'
'kram? (yngre), Istramv, Revs lama
(jfr s 8 f anm), Ikramv (äldre)
'uppfostra', Ilbv‘nnsalma 'handha, hantera', Ström I jvma, Istrvma, Åre
'jama, 'krama 'krama (snön), famla efter', 'krama se 'sturskas', 'rama v
'ljuda starkt', 'strama. I Borgv i öJämtl är kortstavigheten bevarad:
I sträma, 'tårna 'klämma och trycka med händerna', Ihantå'ma
i hkenntåraa 'ds'. Jfr vidare nedan s 54.
Också i kategorien 2-a förlängs vokalen i nöÅng i t ex Asjö 'äta v,
Arnäs 'dräpa v, 'läsa v, 'äta v, Ssjö 'vräka v, Ilesa (1malf a) v, Trsjö
I ätanes pres part (jfr nedan s 52).
I kategorien 3-a förlängs k, p, t och s i nöÅng. För att åskådliggöra
motsättningarna i denna kvantitetskategori inom ångermanländska mål
har kartlagts typorden:
Påse m och dråse m '(hög av) tröskad men ej kastad (rensad) säd',
karta 15: ÅsL Vm-Dik 'pysa I pasa (lmalf a), Idrusa
-Fatm
I pvsa, pvsarökkar m 'man som bär ett arbetslags matsäckar o dyl från
en rastplats till nästa vid vägarbete o dyr, -LatMalgRås pnsa, 'drusa,
-Malg lelrvsapvsa »dråspåse» (okvädingsord); — se vidare kartan. Jfr
BU= SvLm B.22 s94 o 96, WESSMAN Folkmålsstudier V s38f, SL s57,
ÖNB s 235 f .
Anm. Med grov beteckning har på kartan skrivits in de uttal av ordet

påse som förhärskar i de olika bygderna utan hänsyn till enstaka avvikelser.
1 Jfr Burtr 'kråma, Lövånger kråmma, Skell rkråmma 'kråma 'krama (och
känna efter)' (enl JVL s 81 och ULMA 16:0); jfr också Prm, 1924 s58.
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Kartans kvantitetssymboler avser såväl påse som dråse. Ingenstädes har
motsättningar mellan de bägge ordens kvantiteter påträffats. De ganska
få belägg på kartan som enbart avser dråse, har utmärkts med en punkt
under karttecknet.
Från s och m Lycks föreligger flera belägg för 'pysa och 'draga med
vokallängd (KHD och MARGIT NEUMAN) och efter en sagesman från Knaftenhållet 'pessa med konsonantlängd (KHD), från kapellbyn Björksele vid
Vindelälven likaså 'pessa och 'dressa (KHD efter 1 sgsman), men från byn
Vindelgransele i n Lycks återigen ipesa med vokallängd (KHD). Från den
sydligaste socknen i nöÅng, Nätra, har BucHT (ULMA 1918 acc 421:2)
upptecknat 'papperpusa och b sg 'musan m 'mossa' med lång vokal men
Imukka v 'mocka' och 'skutta v 'skotta' med lång konsonant (alla med lmalf
a). Också hans övriga belägg från Nätra för sådana tvåstaviga ord, som annars har förlängt konsonanten i nöÅng, företer vacklan mellan vokal- och
konsonantförlängning. Från A-Solb i nöÅng föreligger 1 pessa och 'dressa,
men enl en sagesman »Far sa 12372san, mor sa lpessan» (bägge föräldrarna
var infödda i byn Solberg, jfr del 1 85). Belägget 'pesa från A-Grundtj
(Bergsjö by) anknyter till Ålid (jfr nedan 264). Från Edsele i nvÅng uppges
i allmänhet 'påsa och 'dr'åsa med långa å-ljud (lmalf o > a), men i de sö
skogsbyarna 1 pcisa och ldräsa med kort stavelse som i öJämtl (jfr BERGVALL
NysvSt 35 s 138). I sob har ob sg apokope och vokalförlängning i den sålunda
enstaviga formen 'på's '79,48 men bevarad kortstavighet i b sg 1 pcisan (jfr
WESSMAN Folkraålsstudier V s 38f och IX s60). Om halvlängd i nöÅng och
vJämtl, om motsättningarna inom Lycks och om växlingen mellan kortstavighet och konsonantlängd resp vokallängd i Trönd och Helg jfr nedan
s 55 ff.

De båda kartlagda orden är åtminstone inom den svenska delen av
undersökningsområdet representativa för kvantitetsförhållandena i ord
med äldre ii el ö ffr k, p, t el s och a i öppen ändelsestavelse. Denna
kvantitetskategori kan studeras i BUCHTS avhandling »Äldre it ock ö i
kort stavelse i mellersta Norrland» (SvLm B.22 s 65-105). Här må likväl
anföras en fullständig beläggsamling för ett verb av denna kategori inom
den svenska delen av undersökningsområdet:
Bossa v 'strö (under kreatur); skräpa (ned)': ÅsL D-Risb 'bua,
Vm-FatmLatMalgRås Åsele 'Masa; LyL Lycks Ly-Björks örtr 'bvsa,
Sors So-Gargnäs l basa; sNb Norrfj l bösa; nVb Burtr Lövånger Norsjö
Ske!! I M sa (jfr JVL); sVb Dfors Holmön i bösa; vbÅ Nmal Usa; nöÅ
Asjö (även) I be'ssa nej' el dyl med halvlångt s
Asjö Ssjö Trsjö
'skräpa ned'; sÅ Ed Graninge Multrå(JN) Nora Stigsjö Viksjö Ylännäs
'bua; nvÅ Res I besa, Edsele Raras I M sa (lmalf o), Fjsjö 'basa (lmalf a);
nJ övFrostv l båsså, neFrostv 'buse, Hmdal Ström(HG) 'basa (lmalf a),
Ström(VR) lassa (lmalf a); öJ Rag Stugun l beisa (lmlf o, i Stugun halv-
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långt 8); cJ Häggenås Ibasu, Laxsjö Lit 'basa, Lockne Marieby Revs
'basa, Revs (även) 'busa; sj Hackås Oviken Ibåsa, Klövsjö 'busa; jfr
vidare BUCHT s93f, PIHL 1948 s25, WESSMAN Folkmålsstudier V s48,
AA s72b, Ross s54a.
Trots den bland de bygdemålstalande ännu levande associationen
med de två närbesläktade orden boss n och bossa (bussu) f, vilka inom
somliga delar av undersökningsområdet visar avvikande kvantitetsutvecklingar gentemot bossa v (jfr BIICIET s24 o 157 och nedan s 38 f
med karta 18), har det sistnämnda ordet som synes i regel inte påverkats
av dessa utan utvecklats ljudhistoriskt regelbundet i överensstämmelse
med kategori 3-a (karta 15). Ett väsentligt undantag utgör likväl
Hmdal och Ström i nJämtl, där både 'basa och lassa ser ut att ha påverkats av Ibass n. Den regelbundna ljudutvecklingen torde representeras av neFrostv 'buse (jfr BUCHT 8117).
Enstaka avvikelser i vissa ord från den normala kvantitetsutvecklingen i 3-a, såsom Vm-Dik 'skatta ,,,I skåtta v och Nysätra 'skötta v
'skotta' beror säkerligen ofta på riksspråksinflytande. De undantag, som
visar en annan geografisk fördelning av vokal- och konsonantförlängning
än karta 15 är få: knosa (knåsa, knossa) v 'krossa, packa ihop' har lång
's-vokal i nöÅng, måhända genom anknytning till 'knas m 'liten kulle,
knös, klump' ( < knauss m)1; soppe m 'sötmjölk; soppa' i Vb — uttalat
sappa, Isåppa med kort vokal — har antagligen uppkommit genom
sammanblandning av två skilda ord, ett äldre oblikt *siipa m och lånordet soppa f (jfr SL 855 och JVL); samt:
Droppe m, karta 16: ÅsL Vm-DikLatMalgRås Idrvpa, -Fatm
drappa(?), b pi: -Fatm drdpana, -LatMalgRås Idmpana 'medicin', -Rås
I ndrydry'pana 'nervmedicin, nervdroppar'; nöÅ Asjö Idrappa 'skvätt',
b pl drappan 'medicin'; sÅ Ed 'drapa 'skvätt', best form 'drapa? 'medicin', jfr Multrå(JN) 'je mä-n drapa 'giv mig en liten dryck', pi Idrapar
'vissa medikamenter'; nvÅ Edsele (Gideåberg) Idråpa (lmalf o), b sg -an,
ob och b pi Idråpara, 'liten skvätt', men: Idräpar m, b sg
ob och b pl
l dråpara, 'medicin', Eds-Stensjö Idrdpa (lmalf o) 'droppe', 'dräpa 'skvätt,
slurk'; — se vidare kartan. Jfr BUCHT SvLm B.22 s87f, WESSMAN
Folkmålsstudier V s35, SL s55.
Anm. I Ång och ÅsLappm har ordet droppe en mer begränsad användning
och betydelse än i rspr, nämligen 'skvätt, slurk' och (i pi) '(droppar av)
medicin' (jfr beläggen ovan). I den riksspråkliga betydelsen 'liten klotrund
1 Jfr

KS s54, JN s60, BUCHT a a s95. och del 1 8122.
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el päronformig vätskemängd' ersätts droppe här av den gamla abstraktbildningen dropp n, t ex Asjö (Myckelgensjö och Sunnersta) A-Solb Ed Edsele
Viksjö Vm-DikFatinRås 'drspp 'droppe'. Om dessa betydelseskiftningar hos
droppe m och dropp n lämnar de flesta upptecknare ingen upplysning (jfr
Bu= a a s20), men den belyses ytterligare av följande exempel: Asjö
integere drs'pp 'några droppar', A-Solb ina'geri drs'pp 'ds', Edsele 'ja sksle
fo ta' tri' drs'pp tå drä part '... tre droppar av medicinen', Helgum tre bloddropp 'tre bloddroppar', Multrå(JN) 'dä skvätte na drspp då å då 'det kom
några droppar då och då', Vm-Dik 'då kåmme na drs'ppa 'det kom några
droppar (regn)', -Fatm 'na bko`drsipp 'några bloddroppar'. I den mån upptecknarna anför exempel på det svaga maskulinet droppe innehåller dessa
oftast pluralformer i betydelsen '(droppar av) medicin'. På kartan har
sådana belägg som enbart avser former i pi utmärkts med en punkt under
karttecknet. På grund av betydelsen kan ibland flertalsformen fördunklas: i
Ed och Edsele har den gamla regelbundna b pl på -an fått kollektiv innebörd
och tydligen anknutits till b sg av nomina agentis på -are. En förutsättning
för denna förskjutning utgör det förhållandet att dialekterna i dessa trakter
i former med klart plural innebörd (individua) ofta har bytt ut b pl -an
hos gamla svaga kortstaviga maskuliner mot b pi -ara (bildad av ob pl -ar+ de
långstavigas b pl -a), t ex Ed ipssara 'pesan 'påsarna', Edsele I påsara,
-ara (jfr JN ax, GEIJER SVVI
Rams 'haran -ana -ara, Res 'haran
5474f, AH-1.5jicK 1946 s122). Denna nya bpl -ara anknyter till bpl av ord på
-are.
Beläggen med lång vokal från Vb är alla jämförelsevis gamla (före 1910).
De tre från kustsocknar är hämtade ur typordlistor (ULMA's enda 3 typl
från Vb) och Dfors-belägget ur ÅSTRÖM (Lj s38). SETH LARSSON har från
Nysätra upptecknat 'dräpa (typl 1908) 'dröppa (16:0 1926) (bägge lmalf e).
I sin avhandling (a st) anför han bara den kortvokaliska formen. Från
Ljustorp i Medpd har ALFRED VESTLIIND upptecknat 'drsppa, men i sin
avhandling anför han ob pi 'drsparer med lång vokal (SvLm B.48 s18).
Från Esse i ila uppges dels kortstavigt 'drä'pa m dels 'clrå'ppor, b pl -ona,
f 'droppar (från apoteket)', och från grannsocknen Pedersöre b pl 'dråppona.
Den feminina flertalsformen beror sannolikt på missuppfattat genus vid
formlån från nordliga grannmål, inräknat dialekten i Gamla Karleby stad
(jfr AIILBÄCK 1946 s14 23 54 o 120f). Också från Vörå i möb uppges
emellertid 'dråppo f (FRTRAL 1889 s69; den kortst formen s148 är väl
tryckfel?), som ej gärna kan utgå från den avlägsna Gamla-Karleby-nejden
utan måhända beror på inflytande från finlandssvenskt stadsspråk på
närmare håll (jfr BERGROTH 1928 s59, AHLBÄCK 1946 s 55f och 1956 s34).
Droppar var en apoteksvara. Från niob anför WESSMAN (a st) kortstaviga
former 'dräpa utan närmare lokalisering, medan SOLSTRAND (1924 s27) meddelar formen drepppa m och skriver »att man förnekar ordets kortstavighet
... i åtminstone åtta socknar (Kvevlax Vörå Maxmo Oravais Munsala
Pedersöre Larsmo Esse) i öb norrom Vasa». Den kortstaviga formen tdräpå
i Hallen i cJämtl är ej skrivfel av upptecknaren (G H KÖKERITZ 1897 i typl,
ULMA 64:3, s34 35 o 78!), som också har 'fircitå 'flotte', men 'påså 'påse' och
'måså 'mossa' med långt 4 och 'kåppår 'koppar' och 'såmmå'r 'sommar' med
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långa konsonanter. Om halvlängd och kortstavighet i västliga delar av Jämtl
och om kvantiteten i Trönd jfr nedan s 55.
Jfr också anm till karta 15 (ovan s 18 f).

Som synes har droppe lång konsonant inom ett betydligt större område
än påse och dråse: Vb med Ly- och PiLappm'er, nJämtl samt enstaka
socknar i sÅng, sJämtl, Medpd och öb. Vm överensstämmer däremot i
huvudsak med nvÅng, som har lång vokal också i detta ord.
Orsakerna till ordet droppe's särställning inom kategorien 3-a ifråga om
kvantitetsutvecklingen kan vara flera. LINDGREN (SvLm X11.1 s133)
räknar med konsonantförlängning »i icke-huvudtonig ställning ..., varifrån längden inkommit i den huvudtoniga», utan att redovisa några
skäl varför just droppe, till skillnad från andra ord med k, p, t el s i
kategori 3—a, har fått sin stavelseförlängning bestämd av ställning utanför huvudtryckig stavelse. SOLSTRAND (a st) och ENVALL (SvLm B.47
s 86) räknar däremot för de finlandssvenska målen resp dalabergslagsmålet med att droppe på vissa håll har fått konsonantlängd genom inflytande från riksspråket. Denna förklaring kan äga giltighet också för
norrl mål, eftersom pl droppar som redan framhållits ofta används om
ett typiskt riksspråkligt begrepp (apoteksvaror). Därmed överensstämmer att beläggen med lång vokal i Vb i regel är äldre än de med lång
konsonant. Konsonantförlängningen inom s-nvÅng påträffas intill den
gamla staden Härnösand! Jfr också droppa v, som lånats in i de norrl
dialekterna, närmast från rspr (nedan s 24). Att riksspråksinflytandet
knappast ensamt kan ha fällt utslaget visar emellertid det förhållandet
att vokalismen i droppe i regel är genuin i Norrl och överensstämmer
med den i påse och dråse. Undantag med påfallande riksspråklig vokal i
första stavelsen utgör endast Säbrå i sÅng dråppa (intill Härnösand!
uppt av TB 1912 men ej i SvLm B.22 s88) och neFrostv i nJämtl
ob pl dråppe. — Om droppe i götamål se Srt,FoRs ANF 62 s 290.
Andra alternativt tänkbara orsaker till särutvecklingen av kvantiteten
i droppe kan emellertid anföras. I sÅng, där första stavelsens vokal 's
överensstämmer med I drupp n 'droppe' (varom ovan och BU= a a s20),
kan druppa ha fått sin långa konsonant genom anknytning till detta
ord. Samma förklaring kan gälla också för andra bygder, dock inte
nVb, som har 'dråp n med förlängning även av it ffr k, p, t el s i enstavingar (jfr SL s87 och LINDGREN a a s132).
Av betydelse för kvantitetsutvecklingen kan också ha varit att droppe,
som ovan har framhållits, har påfallande stor frekvens i pluralis, till
skillnad från t ex flotte, påse, och än mer dråse och mosse 'mossa'. Inom pi
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hade droppar av gammalt sluten ändelsestavelse, fastän r i nutida folkmål i flertal av droppe saknas i v och n Norrland: Asjö A-Solb Bjärtrå
Juns Nora Nätra Ssjö Stigsjö i s nö och nvÅng, och Borgv Klövsjö
Rag i ö och sJämtl ob pi -ar, Edsele Rams Res i nvÅng -ar(a), men
Ofdal i cJämtl ob pi -å, Laxsjö Lit i cJämtl -s, neFrostv Ström i nJämtl
-e, Revs i cJämtl, Nmal i vbÅng, örtr i LyLappm, Burtr Bygdeå ByFällfors Holmsund Holmön Nysätra Skell Umeå i Vb, och Hortlax
Norrfj Älvsby öluleå i Nb ob pi -a, samt med ob pl efter b pi Fjsjö i
nvÅng -ana, D-Risb Vm-DikFatmLatMalg i ÅsLappm, Lycks Sors
Stens i LyLappm, och alternativt Umeå i sVb -ana (jfr vidare VESTLIIND
SvLm B.48 s18 32 49 o 65, SL s108 och öNB s246). Den allmänna
tendensen på nordsvenskt dialektområde att förlänga konsonanten hos
gamla kortstavingar med slutna (eller tunga) ändelsestavelser (varom
ovan s 17 med not 2) bör naturligtvis ha gjort sig gällande också i
pluralformer av typen droppar, b pi -an -an, fastän den hos de flesta
kortst svaga maskuliner, vilka ej har påfallande stor frekvens i plural,
inte har kunnat hävda sig gentemot en ljudhistoriskt regelbunden vokalförlängning i singularis. Jämför med pl droppar < *dra par det gamla lånordet koppar, som inom den svenska delen av undersökningsområdet
visar samma vokalism som gamla jämviktsord på 4, (ö) — a med öppen
ändelsestavelse, men förlänger konsonanten i ändå större utsträckning
än droppe (se BIICIIT a a s89). Någon skönjbar tendens att gynna former
med lång konsonant i pluralis visar emellertid inte det nutida materialet
på karta 16! Märk flertalsformerna med lång vokal i Vm-Fatm Boteå
Viksjö och Ljustorp.
Mot de här anförda förklaringarna måste vidare invändas att de inte
tar hänsyn till den tydliga geografiska fördelningen av formerna med
lång konsonant i droppe. En kvantitetsgeografisk jämförelse visar att
detta ord — frånsett nJämtl och de södra bygderna i sJämtl — i stora
drag överensstämmer med motsvarande ord i kategorierna 3-u (bossa
karta 18) och 4-u (mesa karta 19) samt — också för n och sJämtl —
med gamla kortstavingar på — i (bitit karta 22) och ii — i (skjutit karta
21). Till den sistnämnda kategorien hör bla drupit (av drypa), som kan
ha övat inflytande på kvantiteten i droppe, fastän första stavelsens vokal
i regel inte är densamma: jfr Hmdal 'dröppe osv med lmalf o i nJämtl
(mer sällan 'y) i Vb och
samt Dfors Idrupp6-- 'dryppé osv med
LyLappm (se DUMT a a s142ff). Av väsentligare betydelse är den
allmänna kvantitetsgeografiska kartbilden. Utanför de utpräglade konsonantförlängningsdialekterna i nöÅng och NTrönd har de faktorer som
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verkade lång konsonant i droppe haft lättast att göra sig gällande i folkmål, som regelbundet har genomfört sådan förlängning i somliga kategorier av gamla kortstavingar med öppen ändelsestavelse.
Anm. Det svaga verbet droppa förefaller att ha en osäker ställning inom
folkmålen i den svenska delen av undersökningsområdet (bara två belägg hos
BUCHT a a s88, dock hos JN, JVL och Pnin 1948 s26). Vid utfrågning ersätter sagesmännen det ofta helt eller delvis med former av det starka
drypa: Ed pret 'drsp (äldre) — 'clrsppa (yngre), Edsele 'dråpa (äldre) 'dråppa
(yngre), Ly-Björks 'hå hadd drup2A å lekkt ... 'det hade droppat (eg. drupit)
och läkt ...', Norsjö 'dråp (äldre) — 'clrecppa (yngre), Viksjö inf och pres
'clrsppa, pret 'cirsp, sup 'clrspe, Vm-Rås *dn:Ta v okänt, i stället 'dryp, pret

'dryp.

Det sekundära verbet droppa är inte känt från isl och Mr och mycket
ovanligt i no; det saknas hos FnrrzNER, BLÖNDAL, JACOBSEN & MATRAS, AA
och K&S, jfr Ross s113b. Västgötaordboken i ULMA har 'drsppa v från
Sävedals, Ceisings och Marks härader, men 7drspa m från Sävedal och Mark
och 'clrsba 'clrcippa m från öllising. I yngre fsv möter droppa drwppa
vid sidan av det äldre drypa; jfr SWALL 8201 b och Suppl s 122a. Ordet har
sannolikt lånats från mlty droppen — druppen o dyl och sedan anslutits till
drupi > droppe m; jfr SCHULLER & LeBBEN, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, 1, 1875 s589, och J & W Gamma, Deutsches Wörterbuch, XI:1.2,
1952 sp 878f, samt det da lånordet dryppe 'droppa' och nada droppe v men
draabe subst, enl KALKAR, 1, 1881-85 s392. SAOB D 2187 räknar inte med
lån.

Ord med m, komma inf och *som
pron 'samma', har inom områden
med stavelseförlängning långt m liksom i Vm överallt, utom i vJämtl
och delar av cJämtl, där kortstavigheten ofta bevarats eller vokalen
förlängts (ULMA, BUCHT s 81 f med not 2, jfr GEIJER SvLm B.18 s22
noten). Jfr dock nedan s32 f. Vid övriga konsonanter inträder inom den
svenska delen av undersökningsområdet i regel vokalförlängning, utom
naturligtvis i kortstavighetsområden (röda på kartorna 14-22).
Kategorien 4-a visar ganska ostadiga kvantitetsförhållanden vid k, p,
t och s. Av exempelorden med »regelrätt» vokalförlängning från Vm
(s 9 f) har verben 'rekka och I sekka belagts med lång konsonant från
Ssjö och Grunds i nöÅng. SIDENBLADH upptar också alternativ med
vokallängd.' Även i övriga delar av det svenska undersökningsområdet
förefaller kvantiteten i dessa ord att stämma med karta 15, t ex 'reka med
lång vokal i Vm-FatmRås i ÅsLappm, Lycks i LyLappm, Burtr Holmön
Vännäs i Vb, Fjsjö Långs Multrå Tåsjö i Ång, och 'rak?) i Lit i Jämtl
Om pålitligheten i dennes kvantitetsbeteckning jfr likväl nedan s 50 anm.
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(jfr Rz s533a), samt 'se/ca i Lycks, Burtr Bygdeå Holmön Vännäs,
Fjsjö Multrå Res, och Isaky i Lit, 'sv/ca i Laxsjö Ström (jfr LIRE 1766
s146a och Rz s560b). Av fete -a m har belagts: fetta i Ssjö i nöÅng,
'feta i Åsele och i Bjärtrå Multrå(JN) Edsele i s och nvÅng, och '/ta i
Nmal i vbÅng. Ordet ersätts i Ång liksom i Vm ibland av ett långstavigt
'fete f, belagt från D-Risb Fjsjö och Sjvad, som motsvaras av '/it, b sg
-a, f i övFrostv Hmdal Lit Revs Ström Åre i Jämt! och '/it 'Kåt el dyl
i Vb.1 Verbet becka är tyvärr glest belagt från undersökningsområdet:
Becka v: ÅsL D-Risb Vm-MalgRås 'be/ca; LyL Lycks leka; Vb
Burtr Bygdeå Holmön Lövånger Skell leka (jfr JVL s10, Rz s32 a);
vbÅ Nmal 'bika; nöÅ Asjö Trsjö Ibekka, Mo(TB) Ibika med halvlångt k;
sÅ Ullånger 'baka; nvÅ Edsele Fjsjö l be//ca — Ibe/ca, Res Tåsjö 'baka; nJ
Frostv 'bikk, Hmdal 'baka (lmalf a); öJ Rag 'baka; cJ Laxsjö 'by/ca,
Mörsil 'bnkv, Revs 'baka; sj Oviken Ibäkke; vJ Åre 'baka; NT Snåsa
(WN 1 839b).
'båk/c; öb Petalax l bek, pres
Beläggen med lång konsonant från nvÅng beror uppenbarligen på
anknytning till det enstaviga 'back n med regelbunden konsonantförlängning.2 Som sena ombildningar efter substantivet framstår formerna
från övFrostv, Oviken och Snåsa, i vilka ändelsevokalismen och apokopen
överensstämmer med äldre långstaviga verb.
Också i grepe m (< *gripi -a) överensstämmer kvantiteten med karta
15:
Grepe m 'handtag (i dörr el kaffekopp); i Jämtl: 'grepp mln tummen
och de övriga fingrarna (i vante)': ÅsL D-Risb VmLatMalg 'grepa,
-Rås I dol rag re pa; LyL Lycks Malå Stens Sors So-Gargnäs grepa, örtr
'gripa; PiL Aplg Igrehpa, sAjaur 'grepa; Vb Burtr Bygdeå Byske ByFällfors Holmön Jörn Lövånger Norsjö Nysätra Skell Vännäs 'grepa
(jfr JVL, SL 555, Rz s213 b); vbÅ Hörnefors 'grepa, Nmal 'gripa;
nöÅ Arnäs 'han stå sum han stå på dö‘ragre'ppan '... som om han
ögonblickligen skulle gå' (bara belagt i detta uttryck enl EO), Skorped
'greppan n, b sg -ana, Trsjö Igrepar m, b sg -an, KS 1867 'grepa; nvÅ
Edsele Ictöragre'pa, Fjsjö Rams Res 'grepa; J Mörsil Åre I grapa, Oviken
I grapa; Nb Norrfj 'gripa; öb 'gripan ,I gritpan n, Vörå 'gripan — I gripan
n (VLL s288a, WN s230a, FRTAHL 1889 s77 o 154); jfr grep(p)an n i
1 Enl JVL och SL s73, jfr 856. — Bägge bildningarna är gamla. Jfr fsv fiti m
samt fvn och nyisl feiti f och lita f, SAOB F 482, Rz s134b, PIHL 1924 s84,
s187a, Wie 2 s644b, AA s150a, Ross s155b o 165b.
2 Jfr motsvarande företeelse i Dalarne: LEVANDER Dalm 1 s137, ENVALL SyLm
B.47 s82 o 70.
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Uppl och Dalarne enl HESSELMAN 1909-10 s64, LEVANDER Dalm 1
s102 o 136, ENVALL SvLm B.47 s185, men no grips m enl AA s244a o
968b, Ross s273a, och nyisl gripi m 'främre delen av vante'.
Anm. Ordet grepe m saknas uppenbarligen i sÅng; jfr Multrå(JN) 'döragrep
n 'dörrhandtag'. I typl från släng har upptecknarna antecknat 'grep vid
uppslagsformen grepe i Bjärtrå Nora Ngrå och Ullånger. Också i nöÅ saknas
grepe m tydligen i flera socknar. Formosäkerheten hos detta ord i Ång
sammanhänger med det geografiska läget mellan ett västligt-nordligt *gripi
-a m och ett sydligt-östligt *gripan n. Formerna grepan, n och grepar(e) m i
nöÅng kan delvis utgå från b pi *'grep(p)an m (jfr ovan s21), antagligen
under inflytande från det betydelsebesläktade fattan n (ovan s8 o s 17),
som mer allmänt ändas på -an ( -and) inte bara i upp- och östsvenska utan
också i norrländska folkmål (INRE 1766 s 41 b, Rz s 132 a, LEVANDER Dalm 1
s89-91 passim, ENVALL SvLm B.47 s79 o 132, LINDKVIST 1942 s93, VESTruND SvLm B.48 s73, LARSSON 1929 s101, PIHL 1924 s56, Via, s 185a, WN
s 157f). Från Revs i cJämtl uppges 'fattan n, men från Rag i öJämtl Väta m.
Ordet är ej belagt i ULMA's stora ordsamlingar från övFrostvi Hmdal Lit
Ström och Åre. Fastän fattan n är belagt först i äldre nysv (Åbo 1637 enl
SAOB) måste det alltså vara en gammal östnordisk bildning (jfr OLSON
1916 s265f). De svaga maskulina formerna i Asjö (Myckelgensjö), Vm-Malg
och Rag torde bero på ombildning i motsatt riktning under inflytande av
grepa m: ob sg n -an har uppfattats som b pl m -an i Asjö och b pi n -ana
som b pi m -ana i Vm-Malg. Numerus- och formförskjutningen gynnades
åtminstone för fattan n av betydelsen: Boteå 'två sammansatta krokar att
lyfta grytor med' (jfr bet i grannsocknen Multrå enl JN s24), Åsele 'krokförsett redskap varmed kittlar lyfts från elden i öppen spis', Asjö 'bågformigt
handtag till ämbar el gryta'. En ombildning i enbart ental mellan ob sg n -an
och b sg m -an (eller motsatt riktning för grepa > grepan) skulle i större
delen av Ång kräva en substitution av -71 med -n (jfr ZE'TTERHOLM SvLm
B.37 s 34f) och syns också för övrigt vara svårare att motivera, medan däremot genus- och formförskjutning i samband med numerusförväxling är
välkända; jfr vidare del 1 8108f, SAOB G 893, AHLBÄCK 1946 s164 med
hänv, LÅNGSTRÖM 1955 s80 o 98f passim.
SJÖDAHL (SvLm B.34 s77 o 109), ENVALL (SvLm B.47 s83 o 87) och
SOLSTRAND (1924 s27f) har i Dalarne och på Åland iakttagit att t

förlängs oftare än k, p och s i gamla kortstavingar; jfr också Medpd
och Häls enl BOGREN (1921 s 7). De tre av mig kända »undantagen» med
konsonantförlängning i ord med öppen ändelsestavelse i kategori 4-a i Vm
innehåller också intervokaliskt t. Det första av dem hör till språkets
vanligaste ord:
1 Däremot

uppges lidmål fåttåne av LEVI

JOHANSSON

1947 s 81 not 1.
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Veta v, karta 14: ÅsL Vm-DikFatmLatMalgRås 'vetta (pres 'vet,
pret 'vist, sup 'vetta); — se vidare kartan. Jfr HULDÅN 1957 s230.
anm. De rätt talrika fallen med två eller tom tre olika belägg från samma
ort på karta 14 beror i en del fall på ordets eftertryck och ställning i satsen
(likväl har enbart belägg med starktryck kartlagts!), andra gånger på geografiska skiftningar inom det område som karteringspunkten representerar, och
slutligen ibland också på motsättningar mellan äldre och yngre folkmål:
Dor: KHD från Ormsjö by (nära Tåsjö i nvÅng!) 'veta, men Bergvattnet
i Dor och Båtas, Risbäck mfl byar i D-Risb 'vetta som i grannsocknen Vm;
Lycka: M NEUMAN Gäddträ,sk mfl byar 'vetta, 'veta och 'vet; nAjaur: KHD
Sarvasåive 'vå'ta (inne i sats) — 've'tta; Öluleå: I NORRBY Hedsvedjan 'veta,
men SONJA ISACSSON Bredåker (efter inspelning) 'vg‘ta 'våit; Ström: YR
'vnta 'matta, CL 'vvtta; Häggenås: HG (16:0 och acc 869:3) 'väta, VR 'vattn
med långt eller halvlångt t, samt — icke kartlagda — HG (16:0) »uttalet
'våta nekas, vcetta enl 0[1of] A[ndersson]» och (869:3) »de bäst å inte va' ta
någo»; Lit: A GUDMUNDSSON 'veatv med långt eller halvlångt t; Kyrkås
Sunne Revs: lång vokal enl äldre uppteckningar av HG 1918, BO 1918 resp
TB 1920, men lång konsonant enl yngre uppteckningar av YR 1956, KHD
1958 resp A MODEN 1926-37 och B BENGTSSON 1956; Revs: (dessutom) inf
'veita 1956; Oviken: HW typl 'Imata och 'vejte; Klövsjö: KHD kyrkbygden
'vatta, men Kvarnsjö by 'veite (äldre) 'veita (yngre); Åre: HG ivirtv, AN
'våta.

Ur FMK's ordboksregister har jag från Öb antecknat Bergsö inf 'vilat
och Solv 'veit samt efter A ENBERG Korsnäs 'vett. Dessa former redovisas
inte av FIuLDAN (1957 s230, jfr s 13 f) men Rz (s 815a) anför bla inf veit från
Öb. Det förefaller rimligt att ljudhistoriskt oregelbundna nybildningar av inf
veta kan ha uppkommit i öb likaväl som i Norr1.1
Jfr också anm till karta 15 (ovan s 18 f).
Den äldre supinformen vitat med relativt gammal övergång t > dh i slutljud och sedan dh-bortfall bör ljudlagsenligt sammanfalla med inf vita. Så är
också fallet i Ång, Lappl, Vb och Nie: sup 'vetta har antecknats från D-Risb
Vm-LatMalg i ÅsLappm, Lycks Sors i LyLappm, Aplg sAjaur i PiLappm,
Burtr Bygdeå Dfors Holmsund Holmön Jörn Nysätra Skell i Vb, och Asjö
Arnäs Ssjö Sjvad i nöÅng2, 'veta med lång vokal från Lycks i LyLappm,
öluleå i Nb, och Ed Edsele Multrå, Ylä,nnäs i s och nvÅng, samt kortstavigt
'våta från örtr i LyLappm, Norrfj i Nb, och Bjholm (halvlång vokal) Nmal i
vbÅng. Den redan fsv nybildningen vist 'vetat' är inte belagd i mitt material
från dessa landskap (jfr Prta, 1924 s92), utom från Eds-Stensjö på gränsen
till Rag som har ett östjämtskt färgat bygdemål. I Jämtl är däremot denna
supinform regel: 'vist har antecknats från Berg Fors Hackås Hotagen
Häggenås Lit Rätan (och Eds-Stensjö i Ång), 1 4st från Aspås Mattmar Mörsil
Ofdal och Åre i västliga delar av landskapet, 'vagt från Hrridal Kall och
att ä hos Hunntisr svarar mot lmalf a och o (a a s18).
KS 1867 s26 har inf veta men sup vetta från nöiing, men hans uppgifter torde
inte vara pålitliga; jfr nedan s 50 anm.
1 Märk
2
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Ström, samt 'väst från no och övFrosty (jfr också JESSEN 1872 s33 35 o 40).
Detsamma gäller om den norska delen av mitt undersökningsområde: sup
'vist uppges från Brekken i STrönd, 'väst från Harran Meråker Nordli Overhalla Snåsa Sörli Verdal i NTrönd och Alstahaug Stammes Vefsn Velfj i
Helg (jfr AASEN 1864 8213, N2Es 1952 s157), samt 'väga efter 1. sv konj
från Foldereid Grong Harran Höylandet Kolvereid Ogndal Overhalls,
(alternativt) i NTrönd och Bindal Tjötta i Helg; jfr inf 'västa på karta 14
från somliga av dessa orter. Likväl uppges sup iv'aa från Borgv i öJämtl
(nära Ång) och 'vecta från Vefsn Vevelstad i Helg (jfr RIKSHEIM s40). Den
äldre supinformen förekommer också i nordligare norska dialekter, åt..
minstone upp till Vesterålen, enl benäget meddelande av TTAT T FRID CHRIS TIANSEN. Med Jämtl överensstämmer sup 'vist i Torp i Medpd (BOGREN
s152) och med Trönd 'väst i Tärmäs Vemdalen i Härj (jfr REITAN s91.
JESSEN s 13 0 27).

Lång konsonant uppträder i veta alltså i långt större utsträckning än
väntat, även jämfört med me,sa i kategori 4-u (karta 19). Detta gäller
också utanför undersökningsområdet: i Medpd (BoaREN 1921 s7), i Härj
och Röros i Norge (REITAN 1930 s20f o 23), i nedre Västerdalarne med
Malung (SJÖDAHL s55 o 60f) och i Brändö i Åland (SOLSTRAND s 27f).
Konsonantförlängningen har, såsom SJÖDAHL antar, gynnats av att
veta — liksom gitta (nedan s 33 f) — ofta står i trycksvag ställning i
satssammanhang, varigenom det längre än andra ord av samma kategori
har stått emot stavelseförlängningen — märk belägg med bevarad kortstavighet i nAjaur, öluleå, Häggenås och Åre — och slutligen i motsättning till dessa fixerat en tryckstark långstavig form med bevarad kort
vokal men förlängd konsonant. Den vacklan mellan vokallängd och
konsonantlängd i jämtmålens tilljämnade former 'vvt(t)/2 o dyl som karta.
14 visar, särskilt för de mellersta och södra delarna av cJämtl, måste
också ses som en följd av länge bevarad kortstavighet hos inf veta i
satssammanhang och i samband därmed osäkerhet om den isolerade
formens utta1.1 Jfr förhållandena i östnorskan enl HOFF (1946 s46).2
Framför allt i dialekter där vokalismen i inf vetta och pres vet sammanföll riskerade emellertid den förstnämnda formen, även där den var
regelbunden, att ifråga om kvantiteten utjämnas efter den senare. Så har
Osäkerheten torde till en del ha legat hos upptecknarna, som inte varit inställda på kortstavighet i ifrågavarande dialekter. Jfr att JESSEN 1872 (s35 38 40 o
47) anför Föllinge vqta, Ström och Stugun vqtta.
2 Inf vetta 'vända (mot)', som <vita liksom veta 'känna till', har inte påträffats
i de större sedessamlingarna från Äng, ÅsLappm och Vb i ULMA. Verbet saknas
också hos JN, KS, JVL och Purt, 1948, samt från Norrl i Rz s815b; jfr däremot
Tännäs i Härj 'vetta 'skymta'.
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skett i yngre nysv rspr, där väl också götamålen har spelat in (NOREEN
VSpr 3 s183, jfr s 191 f), i uppl dialekter (HESSELMAN 1909-10 s74) och i
dalabergslagsmål (ENvALL s84). I Härj och i Röros försvårades en sådan
utjämning av motsättningar i vokalismen (REITAN 1930 s23), likaså i
Medpd, inf vätta men pres vet, i Vb, inf vetta men pres veit el dyl, i Jämtl,
Nb, Öb mil bygder.1 I Ång (utom Asjö) sammanföll däremot i och ej
ljudlagsenligt > e.
Mot denna bakgrund ter det sig inte alldeles uteslutet att också s och
nvÅng liksom Vm tidigare kunde ha haft uttalet 'vetta, vilket med stöd
av rspr och under inflytande av ord med regelrätt vokalförlängning
samt av pres 'vet senare har ersatts av 'veta. Vokallängden skulle i så
fall först ha vunnit insteg vid kusten och småningom trängt uppåt Ådalen
till Tåsjö och delvis Dor. Ett sådant antagande ter sig likväl mindre
sannolikt med hänsyn till att folkmålen i nvÅng brukar visa stor motståndskraft mot sena novationer från de yttre bygderna i Ådalen.
Därtill kommer att inf vetta är vanlig i äldre nysv rspr och lever kvar
ännu på 1700-talet.2 Jag håller därför för säkert att vokallängden i
'veta är ljuaistoriskt betingad och inhemsk i de utpräglade vokalförlängningsmålen i s och nvÅng. Konsonantlängden i ÅsLappm måste
1 Att motsättningen i vokalism inte utesluter nybildning av inf efter pres
visar beläggen på karta 14. Av dem har alla diftong, utom Lycks 'vet (utan -a!).
En bidragande orsak till dessa nybildningar — vid sidan av presensformens stora
frekvens — var åtminstone i Jämtl osäkerheten ifråga om den fornärvda infinitivens
uttal. Därtill kommer rspr's inflytande. Enl proportionen ei:e, veit: vet, Mit heite
el dyl: heta mellan dialekt och rspr kan i dialekt ha bildats veit vgite eldyl av rspr
veta. — De av Rz 8815a anförda inf vajt och väit från Vb har inte påträffats i nutida
samlingar.
2 Jfr HELLQUIST 1902 s125, HESSELMAN 1909-10 s74, NOREEN VSpr 3 s183,
WEsstx 1958 Sv språkh s80 not 40. I ordböcker från 1700-talet har jag funnit
wetta hos FIELLsTRöm 1738 s 187a (jfr 5186b), D2EICNERT 1746 s354 o 438, Lirm
1749 sp 1001 i den svensk-tyska delen. SAOBArkiv har 28 belägg för vetta (inf el
pres pi) under 1700-talet enl benäget meddelande av ordbokschefen SVEN EKBO.
Till dem som under detta århundrade ibland stavade wetta hörde också västgöten
SVEN HOF och smålänningen LINNA (tex 1732, utg 1913, s117), enl HELLQuisx i
ANF 4 s296 not 1, NOREEN a st, och SAOBArkiv. GUSTAF HENRIK MELLIN, f 1803
i Finland, uppvuxen i Närke, skrev ännu 1832 i dialog må vetta (*Flickorna i Askersund», se: Samlade svenska historiska noveller, 2, 1867, s528). Måhända har det
kortvokaliska uttalet i uppsvenskt talspråk dröjt sig kvar längst i sådana isolerade
utropsförbindelser. Ännu i dag kan man höra svordomen Dä vette vetti fan!
Jfr också det uppsvenska uttalet vettenskap, som förordas av DALIN 1853, och
tillåts av LYTTKENS & WULFF 1911, men ej av Nämnden för svensk språkvård i
dess uttalsordlista 1950.
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åter ses mot bakgrunden av ordets länge bevarade kortstavighet och
osäkra kvantitetsförhållanden i norrl dial och nysv rspr. När ÅsLappm
började bebyggas av bofasta kring sekelskiftet 1700 (jfr del 1 s3) uttalades inf veta sannolikt fortfarande ofta kortstavigt i de inre ångermanländska bygderna (jfr nedan s 62), i synnerhet i nöÅng, medan
bruket i rspr ännu inte hade stadgat sig i valet mellan veta och vetta. När
sedan stavelseförlängningen genomfördes i Ång följde nybyggarmålet
iiisLappm med dialekterna i nöÅng (och Vb med LyLappm), medan den
regelbundna vokalförlängningen i nvÅng råkade sammanfalla med utvecklingen i yngre nysv rspr.
Av de båda andra »undantagen» i Vini har 'hetta m med konsonantlängd belagts från D-Risb Vm-Malg (OPP o KHD) Vm-DikRås (Siksjö)
Åsele i ÅsLappm, Sors i LyLappm, Aplg i PiLappm, Bygdeå Holmön
och alternativt Burtr2 och Dfors2 i Vb, Arnäs Skorped3 Trsjö i nöÅng,
'hätta m från Asjö i nöÅng, samt 'h,åttå m från övFrostv i nJämtl; likaså
'hetta v från D-Risb Vm-DikMalg Lycks ( 'heta v) och Ssjö, samt
'hätta v från Asjö (jfr HQ 5351a). Däremot föreligger 'heta m med lång
vokal från Vm-Rås (Idvattnet) i ÅsLappm, Lycks Malå i LyLappm,
Burtr Dfors Skell i Vb, Edsele Multrå(JN) Nora Ngrå Rams Res Ullånger
Viksjö i s och nvÅng och Ssjö(!) i nöÅng, Itölrhd ta m 'glöd el eld uppkommen genom strålning el gnidning' vid sidan av 'heta v från Fjsjö i
nvÅng, Inta m el dyl från Hmdal Ström, 'hata -a från Hackås Hallen
Mörsil Ofdal Oviken Revs Sunne Åre, samt Ihäta från Bodsjö i Jämtl;
jfr också 'hitta från Ljustorp i Medpd (VESTLIIND s14. I Nmal i vbÅng
heter det 'hata, och i Fors och Rag i öJämtl 'hitta el dyl med bevarad
kortstavighet (jfr VESTLIIND SvLm B.48 s26). Utanför undersökningsområdet möter konsonantlängd såsom »undantag» bla i Torp och Liden
i Medpd (BOGREN s 7 och VESTLIIND s26) och i Vemdalen i Härj (REITAN
s20 o 23). ENVALL (s83) räknar för österbergslagen med »riksspråksstöd»
i 'hetta. Inflytande från yngre nysv rspr kan naturligtvis föreligga också
i de lappl nybyggarmålen, liksom i nVb, där en ombildning efter Iheitt —
t hai« adj n 'hett' på grund av diftongen förefaller mindre sannolik.
Emellertid har rspr stadgat sig sent ifråga om kvantiteten i detta ord
(jfr SAOB H 875f). Det är vidare uppenbart att adj het, n hett, i synnerhet i folkmål där vokalkvantiteten liksom i rspr överensstämde med den
1 Subst hetta och bet(t)a har bara excerperats ur större representativa samlingar
och ur typl i ULMA.
2 Jfr JVL och LINDGREN SyLm XII.1 8132 samt ÅSTRÖM Lj s32.
8 GEIJER anför heta med bevarad kortstavighet från Skorped i SvVI 8472.

31
i het(t)a — bl a i större delarna av Ång, Ås- och LyLappml — måste ha
övat inflytande på substantivets kvantitetsutveckling. Därvid anses
ofta neutrumformen ha haft övertaget (se HESSELMAN a a s64 med not 1,
jfr REITAN 1930 s20 o 23). Att så är fallet i Asjö röjer vokalismen lmalf
ce för väntat e i hcetå; jfr het, n &el (och ÖNB s254) samt de efter varandra
uttalade fraserna: 'dö hätta sö — 'dö ei-jö hätt 'det hettar så — det är så
hett'. När vokallängd oväntat möter t ex i Ssjö 'heta m i nöÅng kan
man likväl inte avvisa möjligheten att den härrör från adjektivets
grundf orm.
Det norrl bet(t)a m betyder dels 'smörgås, matbit; litet stycke' och
dels 'bete, hörntand (på svin)', bägge < Uti -a m. I den förstnämnda
betydelsen har 'Utta med konsonantlängd belagts från Vm-DikMalgRås
i ÅsLappm, Stens i LyLappm, Arnäs Ssjö Skorped i nöÅng, Stigsjö(!) i
sÅng, och alternativt ( — 'beta) från Dfors2 i Vb och Nora (TB) i sÅng,
samt l bvttv -a el dyl från Hmdal Ström och MO från övErostv i nJämtl;
jfr också Utta från Hässjö Ljustorp Torp i Medpd (VEsTuiND s14,
BOGREN s7). Däremot föreligger 'beta med lång vokal från Asjö (Myckelgensjö och Östanbäck) A-Grundtj (Degersjöberg) i nöÅng, och Edsele
Fjsjö Multrå(JN) Res Vibyggerå i s och nvÅng, och 'hata -a från Lit
Ofdal Oviken Revs Åre ( med halvlång vokal) i Jämtl. Kortstaviga
former 'bita ••••• 'båta uppges från Borgv och 'båta el dyl från Fors Hällesjö
(VEsmu-ND s26) i öJämtl, medan TORSTEN BU= från Hällesjö har upptecknat 'båta 'båta %utta.
I den andra betydelsen 'hörntand' uppger 0 P PETTERSSON från VmMalg 'bena 1898 (16:o), men 'beta med lång vokal 1923-24 (Ordb). För
övrigt har 'Utta med konsonantlängd belagts från Vm-Rås i ÅsLappm och
Asjö (Sunnersta) och Skorped i nöÅng, samt Ibvttn -a från Hmdal Ström i
nJämtl, men 'beta med vokallängd från D-Risb Åsele i ÅsLappm, Asjö
(Myckelgensjö) i nöÅng, Edsele Ålid i nvÅng, och 'batv -a från Lit Åre
i Jämtl, samt kortstavigt 'båta från Rag i öJämtl.
För beläggen med konsonantlängd i norrl betta m utanför nöÅng kan
inte något nutida rspr-mönster påvisas. Tänkbart är däremot att beläggen
med vokallängd i 'beta 'hörntand' (gentemot 'Utta 'smörgås mm') från
Vm-MalgRås beror på ungt »riksspråksstöd». För kvantitetsutvecklingen
1 I sVb kontraheras diftongen ffr lång konsonant i regel >e, dvs bla i hett n,
men ej i hgit (ÅsTRöm Lj s65).
2 Exil ÅSTRÖM Lj s32 o 129. Detta belägg är det enda som anförs av LARSSON
1929 s56 från Vb och vbÅng. Ordet finns i Nb och öb enl PiaL 1924 s84 och VIA.
s43a.
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av äldre bita m förelåg emellertid inom Aug och ÅsLa,ppm — liksom för
hi,ta m — förutsättningar för påverkan från närbesläktade ordformer:
pret 'bet (till bita v) och 'bett n. Av dem tycks den senare ha haft övertaget. För 'beta i Myckelgensjö i Asjö kan vokallängden däremot inte
härröra från pret 'beit (el sup i bett4 Sannolikt beror den på inflytande
från grannmålen i nvÅng (Ålid Juns), till vilka dialekten i byarna
Degersjöberg och östanbäck enligt ortsbefolkningens egen uppfattning
ansluter sig. Konsonantlängden i Utta el dyl i Hmdal och Ström i
nJämtl kan bero på särutveckling i efterled: jfr I grOtbvitta - -bil tt
'skedfull gröt' i Hmdal(VR) och Inattv8kke f 'taltrast' i Alanäs Hmdal och
Ström men Ilivke f 'haka' i Hmdal och Ström.
Väsentligt är i varje fall att en motsättning ifråga om kvantiteten i
hetta och bet(t)a — liksom i veta — föreligger mellan Vm och nvÅng.
De båda orden med m i kategori 4-a har i Vm förlängt vokalen!
Långvokaliskt 'gma v har belagts från D-Risb Vm-Malg (OPP o
KHD) i ÅsLappml, Sors i LyLappm, Bygdeå(JVL) Dfors (Lj s88 o 128)
Holmön Umeå i sVb samt Igmv, I gkämn o dyl tilljämnade former från
Hmdal Lit Revs Ström Åre i Jämt!, däremot Igkemma i Burtr m fl i nVb
(JVL) och Arnäs (föråldrat) i nöÅng, och 'girarna i Nmal i vbÅng. Sådana
sekundärt långstaviga former som I glremme i Multrå(JN) och gkemma
( 'gimma) i Res(HG) tyder på att m har förlängts i s och nvÅng, men
påverkan från riks- och bibelspråk kan föreligga (jfr HESSELMAN 1909-10
s 80f, IIIRE 1766 s 58a, Rz s198 b). — Av det andra ordet är långvokaliskt
'lama v belagt från D-Risb Vm-Malg (OPP o KHD) i ÅsLappm och
alternativt från Fjsjö i nvÅng: 'lemma ,--, 'lama 'plocka sönder (t ex en
klocka)', men 'lemma från Vm-Rås Åsele (Torvsjö och Lillögda) i ÅsLappm och Asjö Sjvad i nöÅng, Itetmmet från övFrostv i nJämtl, och
kortstavigt 'lama från Rag i öJämtl; jfr också lema ,,,lemm från Vb enl
RIETZ (s397b). Uttalen med lång konsonant i Vm-Rås, Åsele och Fjsjö
har sannolikt överförts från det enstaviga 'lemm m (jfr ovan s 11 anm
och REITAN 1930 s21).
SOLSTRAND (s 90) har riktigt påpekat, att bland tvåstaviga ord med
äldre kort stamstavelse svaga verb är minst utsatta för kvantitetsut-

Från Vm-Rås (Idvattnet) uppges pret VIrimme 'glimmade', tydligen rspr-lån,
samt 'gkema-igIrvma 'griTasera (med mun och ögon)'. Den senare formen kan vara
> 'grimasera' jfr nysv dial glisa (Rz
jämtsk. För betydelseutvecklingen
s199b och TORP s 165a) och fsv o fvn glima 'glamma, sorla, tala högröstat' (från
norrl mål hos IRRE 1766 s57b, men ej hos Rz 8197a).
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jämningar inom paradigmen.1 Exemplen från Vm under 1-a (s 8) och
4-a — alla svaga verb — tillåter att formulera den regeln, att vokalen i
Vm normalt förlängs också ffr m i tvåstaviga ord med öppen ändelsestavelse. I starka verb, t ex 'komma, har däremot inf ofta ombildats efter
andra former i paradigmen, särskilt presens.
Arun. Verben simma och gitta 'måste, nödgas' har i Vm-Malg(OPP) likformat inf med pres och anslutits till 3. klassens st verb: inf och pres 'Bärarn,
pret 'samm, sup och pret pt istimme, pres pt 'sämmen -enes, likaså 'jett,
pres pt 'smällen -enes,
'gatt, 'write; jfr t ex ',smäll 'smälla', 'small,
och 'drekk 'dricka', 'drakk, 'drukke. Dessa båda verb omformas ofta efter 3.
avljudsklassen2 och utgör ett åskådligt exempel på svårigheten att ställa
upp kvantitetsregler för de enskilda formerna hos starka verb. Analogisk
konsonantförlängning i inf gitta uppträder redan i yngre fsv (AschwGr
s229 o 439). De geografiska förutsättningarna för omdaningen i Vm kan
studeras i beläggurvalen nedan:
Simma v: ÅsL D-Risb inf 'sämm, pret 'samm, sup issmme, Vm-Malg
(KHD) inf 'sämma, Vm-Rås inf 'sämma (*lsämm förnekas), pres ~n,
pret 'samm 'stinn«, sup isämme, Åsele 18ämma,_pres 'sämma, 'stimma —

Isamm, 'sämma; LyL Lycka 'mima, isäma ("-, 'sam), isarna, So-Gargnäs
'Åma efter 1. sv konj; nVb Burtr(JVL) Skell 'semma 1. sv konj; sVb Dfors
(F 854) laörna, 'stim 'söma, 'söma, Holrnön 1 8b2711, samt, 'som; vbÅ Bjholm
'86ma (halvlång vokal), pres 'gram 'samm, isgme, Nmal ustima, pres 'artm,
'sämt, isäme lsämt; nöÅ Asjö 'stimma, 'samm, 'söm«, Grunds 'semma,
'semma, 'semma, Ssjö 'samma (äldre) — 18imma (yngre) 1. sv konj, KS:
scemma, samm, sömme; sÅ Multrå(JN) 'samma 1. sv konj, Nora inf 'stimma;
'skimme, Rams 'sömn i ", 'semma (Imalf a), pres
nvÅ Fjsjö 'sämm,
'semm, även (Forsmo och Imnäs) 'säm,m, 'samm, isö‘mme, Res inf 'samma; J
Lit 18,3me, pres 'söm, 'samt, 'sömt, Ström 'sömi, pres 'söm, isamd, Isömd, Åre
pres 'söm, pret 'såna (halvlånga ö-n). Jfr också Rz 8565.
Gitta v: ÅsL D-Risb inf Vetta, pres 'jett, pret 'gatt, sup lgutte, Vm-Dik
Vetta, pres 'jett, 'gatt, 'gitte, -Fatm pres 'jett, 'gatt, 'gutte, -Malg (KHD)
inf 'Pita, sup igutte, Åsele tjätt, 'gatt, igutte; LyL Lycks 'fitta — Vitt, 'gatt,
igutte, Stens Vitta •-•,1 jitt, 'gatt — 'gatt, 'gutti, Tärna 'fitta, pres Vitt, 'gatt,
lguttö; nVb Burtr(JVL) Vetta, pres 'jett, 'gatt, 'gåtti, Skell 'djetta, igytt,
'gåtte •••• 'djette; sVb Dfors (F s54) Vetta, 'gatt (Vette), igetM — Vette, Holmön
Vetta, 'gatt, igötte; vbÅ Bjholm Våta (halvlång vokal), 'gatt, 'jöti — 'gate, Nmal
ljö'te, 'jö‘te, men även (Torrböle) 'jaa, pres 'jett, igntt,
(Brattsbacka)
'gate; nöÅ Asjö 'jett föra 'nödgas göra', 'gatt, 'göta 'fett& Arnäs 'jetta,
'gatt, Ssjö ljette3, pres 'jett, 'gatt, 'götte, KS: gettä3, gatt, gutte; sÅ Multrå(JN)
ljette3 'otta, 'gatt, 'gstte -a, Nora Vette3, 'gatt, 'gutti -u -; nvÅ Edsele
1 REITAN (1930 s22f) räknar däremot på osäkra grunder med analogi också i
denna formkategori. Jfr nedan s 44 f och 51 4
HESSELMAN 1909-10 s79f, Elumptiv 1957 8124 o 139. Jfr för simma också
NOREEN AschwGr 8436 och AislGr 8333 samt WALLsruöm 1943 s43.
3 Denna inf motsvarar den apokoperade inf i Vm-Malg.
3-599116 K.-H. Dahlytedt
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'otta, pres 'jett, 'gatt, 'gitte, Fjsjö 'otta Vetta (ovanligt), pres 'jett, 'gatt,
'gstte, Rams 'gutta, pres 'jett, 'gatt, 'paa, Res igstta, pres 'jett, 'gatt, 'gstts •••••
-a, Tåsjö Vetta, 'gatt, 'geitte; J Borgv Vg'te
pres 'jett, 'gatt, 'gifte,
Lit 'jette, 'gatt, 'götte, Ström I jetti, 'gsa (lmalf e), 'götte, Åre
pres Vett,
'g6ti.1
'gåt — 'gatt,

Som synes är PETTERSSONS belägg från Vm-Malg inte representativa för
hela Vm. Genom infinitivändelsen -a (gamla kortstavingar) anknyts mina
egna belägg från Vm till 4. eller 5. avljudsklasserna (jfr supinforrnerna). I
så fall måste åter konsonantförlängningen i de två infinitiverna anses som
oregelbunden i Vm, närmast analogisk efter presens samt för gitta orsakad
av att ordet ofta står i trycksvag ställning (jfr veta ovan s 28). Någon klar
geografisk bild ger beläggsamlingen inte. Värt att minnas är dock att nybildningen inf 'gstta i nvÅng inte har belagts i Vm. Den morfologiska oredan
i dessa bägge verb i Ång och ÅsLappm tyder på att vi här delvis har att göra
med mycket unga utvecklingar (jfr också nedan s
I kategorien 1-u förlängs k, p, t och s i nöÅng till hel- eller åtminstone
halvlängd efter äldre å (0). Det över hela undersökningsområdet i
genuina former bäst kända ordet inom denna kategori har kartlagts:
Haka f m2 'haka (på människa)', karta 17: ÅsL Vm-Dik 'hake,
b sg -en, -Fatm b sg I hnken, -Lat b sg 'hnken (äldre) 'haken (yngre),
-Malg(OPP) Inke, b sg -en, (KHD Mark) oh pi l hakena, -Rås b sg
'haken; — se vidare kartan. Jfr Rz s 235 b, AA s296 a, SL s69 och framför
allt MARKSTRÖM 1954 s24 och 94f med karta 8.
Anm Konsonantförlängning i haka f utmärker de centrala målen i nVb
(Burtr och Skell med Jörn Norsjö Malå), medan de perifera kustdialekterna
vacklar: från Byske har två upptecknare lång vokal liksom i By-Fällfors
(lmalf a el a), den ene (SL) dessutom kortvokaliskt 'hakku (som kan vara
upptecknat i socknens södra byar närmare Skell), från Lövånger uppges
'haku (JVL) och 'hakku (SL 16:o men ej 1929 569!), och från Nysätra b sg
'ha ko
'hakkun 'hökkun (alla SL 16:0). De ltmgvokaliska formerna från
de två sista socknarna har lmalf a, de kortvokaliska däremot lmalf a. Från
Vännäs i sVb uppges åter 'hökku av två upptecknare och av den ene dessutom
(yngre) 'haku (lmalf a). Långvokaliska former med 's 'ö uppges dock
från Bygdeå Dfors (Lj s128) och Umeå. MARKSTRÖMS (1954 s95) antagande
att a-vokalen i nVb och sNb härrör från den gamla nominativformen håla
kan i nVb endast gälla för former med lmalf a (när stamvokalen är lång)
och lmalf a (när den är kort); jfr LINDGREN SvLm XII.1 8107 och vokalismen
i hake m enl SLs 58. Därtill kommer att man i så fall hade väntat vokallängd
1 Korthetsbågen i Åre-beläggen st,är för kort vokal i pres och för halvlång vokal
i övriga former.
2 Om genusövergimgen f > m i gamla kortstaviga svaga femininer se nedan s 42 f
med hånv.
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i nVb och i varje fall 4-vokalism i sNb; jfr nedan s 36, LINDGREN s 132f,
DABISTEDT 1956-57 s23. Det är inte otänkbart att 'a i nVb i detta ord
närmast utvecklats ur ö (0), medan 'a i 8Nb beror på substitution; jfr LrbmGREN 8103f, Bucar SvLm B.22 s41, MARKSTRÖM s51.
Från nöÅng föreligger i de kortvokaliska formerna dels rundad stamvokal, 'a el dyl, och dels från Ssjö Sjvad Skorped Trsjö lmalf a, som säkerligen < CO; jfr ovan s 7 not 3 med hänv.
Jfr också anm till karta 15 (ovan s 18 f).

Förlängningen av k, p, t och s är i nöÅng konsekvent genomförd i
kategorien 1-u, utom i de enstaka säkerligen rspr-påverkade belägg, där
konsonanten föregås av al: Asjö l icskke 'tunnbröd(skaka)' (yngre)
kake, A-Solb kake, Arnäs Gideå Grunds Ilcskke 'kvicke
Gideå
även I kake, Sjvad Ilcvkke
Nätra Ssjö Skorped Trsjö Ikakke, Mo
b pi pikkeka'kken (med halvlångt k), KS 1867 (s54 o 88) kskke m f; —
Asjö skrsppe 'skrapa (att rykta hästar med)', Ssjö Skorped skrappe; —
Asjö 'gate 'gate 'gata', Gideå Grunds Arnäs gstte —' 'gvtte, Grunds även
b sg 'gata, Ssjö Sjvad Skorped Igatte, men Nätra, 'gate (lmalf a!); — Asjö
A-Solb skstte skate 'skata' (jfr nedan s 57), Arnäs Gideå Grunds
'skutte 'skytte, Ssjö Sjvad Skorped Trsjö 'skatte, men Mo(TB) b pi
'skaten (lmalf a!), jfr KS neittskätte f 'fladdermus'; — Asjö A-Solb vstte
'slipad del av kniv el lie'; — Asjö Arnäs Gideå Grunds Ssjö Sjvad Skorped
Trsjö Ibrssse
Asjö(KHD) även 'brasa, b sg = (lmalf a), KS
bl-8,98e m. — Också i sammansättningsleder med å ffr u, som inte motsvaras av enkla ord, visar nöÅng nästan genomgående konsonantförlängning
i denna kategori, t ex l s‘kkere' — I a kkerel 'körredskap', l bskke- ,,,I bakke'baku- (till baka v)' , vstte- ' 'vvtte- ' 'vatte- 'vattu-, vatten-' (jfr MARKSTRÖM s 22f 27 41f o 46). I sådana sammansättningsleder måste man
likväl räkna med att den normala kvantitetsutvecklingen kan ha
rubbats av accentförhållandena eller anknytning till närbesläktade enkla
ord av annan fonetisk typ; jfr t ex vattu- och vatten. De utelämnas därför
i regel i fortsättningen av denna undersökning.
Också i nVb har haka, såsom ovan nämnts, i regel lång konsonant,
däremot inte kaka, skrapa, gata, brasa och trasa, med undantag endast
Där ej annat anges står tecknet 'a i den följande materialsamlingen från nöÅng
för lmalf a ffr enkeltecknad men för lmalf a ffr dubbeltecknad konsonant. — För
de anförda typorden av kategori 1-u hänvisas allmänt till HERBERT MARICSTRÖME3
avhandling (1954) 524f 35f 41 44 o 45f med kartorna 8 haku, 9 kaku, 15 brasu, 16
gatu, 17 skatu. För de kartlagda orden lämnar förf i regel inga uppgifter om kvantiteten.
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för Nysätra Iblrössu 'brasa' (enl SL s67-69, jfr MARKSTRÖM 836).1 För sig
står Burtr Iskukku 'skaka, träklyva att skaka halm med' både ifråga
om stamvokal och kvantitet, vid sidan av Burtr Byske Skell ',sköka med
lång vokal (MARKsTnöm s26 o 94 med hänv). Även om man räknar med
rspr-påverkan i kaka, gata och trasa (a a s95 o 100) är någon regel för
fördelningen av vokal- och konsonantförlängning i kategori 1-u i nVb inte
skönjbar, utan bara den allmänna tendens till konsonantförlängning i
gamla kortstaviga svaga femininer överhuvudtaget som redan LINDGREN (s 133) påpekade. MARKSTRÖMS antagande (s94) att »förlängning av
konsonanten kan anses vara det normala i norra Västerbotten i ord på
aku» bygger enbart på ordet haka -u; jfr också sammansättningslederna
Byske Jörn Lövånger Norsjö Skell lbaku- el dyl, Burtr Lövånger Ibaku-,
men med konsonantlängd endast Norsjö lbakku-, Nysätra Ibökku-, samt
Byske Incottv-itk 'nattvaka (fågeln)', Burtr 1välcunatt 'ds (MAnKsTRöm
s23 o 27). Tänkbart vore att konsonantförlängningen i nVb Ihakku
Ihakku härrör från ställningen ffr sluten ändelsestavelse i b sg, som ju i
detta ord måste ha avsevärt mycket större frekvens än grundformen
(jfr ovan s 17).
I den svenska delen av undersökningsområdet för övrigt förlängs
såsom kartan visar vokalen i haka. Det enda undantaget utgör — frånsett naturligtvis kortstavighetsområdena — Berg och Klövsjö i sJämtl
samt den nordtröndska uttalsformen i övFrostv i nJämtl. Detsamma
gäller, så vitt jag känner materialet, övriga ord i den här behandlade
kategorien. Själv har jag bara excerperat kaka systematiskt över hela
undersökningsområdet, men vokallängden i Jämtl bekräftas av MARKsTRöms material för baku, skrapu, trasu och vatu (s22f 36 43 o 46).2 Jfr
också 'bake, Ivake, Iskrape, 'brass, 'kase, 'gate och 'skate i Medpd (VESTLUND SvLm B.48 s70-73).
Från ÅsLappm och nvÅng må — utöver beläggen från Vm-Malg
(s 10) — anföras: Dor D-Risb Vm-FatmLat Åsele resp Bodum Edsele
Fjsjö Res Tåsjö i kake -a; — Vm-FatmLat Åsele resp Fjsjö Rams Tåsjö
,
gate -a -a, Res 'gata ‘....'gåta -e (lmalf o); — Vm-FatmLat Iskvte
Dor nFredr Åsele resp Bodum Edsele Fjsjö Tåsjö 'skate; — Fjsjö Res
'yste -a, Edsele Int f, men Vm-Fatm3 I vntte med lång konsonant som i
1 Orden skata och vata är ej belagda från Vb. Skatan kallas där skir(a); jfr SL
564 67 o 77. Från Lycks So-Gargnä,s och Stens i LyLappm uppges däremot 'skatu,
fir f.
och från Nmal i vbÅng
2 För nattvaka med lång konsonant i nJämtl jfr ovan s 32.
3 Ordet är ej belagt i OPP's uppteckningar från Vm-Malg.
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Asjö, antagligen efter förleden Ivntte- (ovan s 10); — Vm-Fatm 'brusa
[!], -Lat 'bmw, Åsele Ibryse Ibrase, resp Bodum Fjsjö Rams Res Tåsjö
I bryse -a -a. Uttalen med 'a i kaka, gata och skata i ÅsLappm och nvÅng
(lmalf a i Res, a för övrigt) beror på rspr-påverkan (jfr MARKSTRÖM s 95 o
100). Jfr däremot Iligta 'Lidgatu (by i Ålid)', samt Iskcote i Ed(HG o
KHD) och 'skvte i Multrå(JN) i sÅng.1
Exempel på ord med m saknas i kategorien 1-u, liksom också i 2-u,
3-u och 4-u. Av övriga konsonanter förlängs ibland v (w) i stäva i nöÅng:
Asjö 'stavve -tt -i (även halvlångt v) Ist4e, Arnäs stvvve (långt el halvlångt v) 'styvve, men A-Solb Asjö (även) 'styve ,,,I stave, Gide& Arnäs
(även) 'styve, Grunds 'styve 'styve, Björna Mo Ssjö Sjvad Skorped3
I stave -v- ('a ovan = lmalf a a). Likaså i Vb: Dfors Istavvu (S WALLSTRÖM), Holmön Istövve mfl. I den svenska delen av undersökningsområdet för övrigt har vokalen förlängts, utom i kortstavighetsområden; Ly
Lappm: Lycks Ly-Björks So-Gargnäs Stens Tärna stavu (lmalf a), men
örtr 'stämt (lmalf a)3; ÅsLappm: Dor 'styve -a- (lmalf a) Iståve (i väster),
D-Risb Istcove -n-, sFredr 'stam (lmalf a) — Istsve (föråldrat), nFredr
Vm-Dik I stave (lmalf a), Vm-FatmLatMalgRås 'styve, Åsele 'styve -a(lmalf a); nvÅng: Bodum Edsele Fjsjö Helgum Juns(KHD) Rams Res
Tåsjö(KHD) Ålid Iståve -co-, Fjsjö (även) Istave (lmalf a); öJämtl: Borgv
Hällesjö 'styve. Lidmålet i övFrostv i nJämtl har liksom Sörli
Rag
i NTrönd Istovvo med tröndsk konsonantförlängning, men grannsocknen
Hotagen i cJämtl Iståvå med lång vokal. Se vidare SL s67, VESTLIIND
SvLm B.48 s74, ZETTERHOLM SvLm 1940 s 12f och karta 1 (som likväl
har en del egendomliga belägg t ex från Juns och Tåsjö i nvÅng), MARKSTRÖM s47 49 o 101. Jfr också anmärkningen nedan s 40.
Det enda ord med k, p, t eller s i kategori 2-u, som är känt från ångermanländska mål, har i nöÅng förlängt konsonanten: Asjö A-Solb Arnäs
Björna Grunds Ssjö Skorped 'ätte tette -i (lmalf ca a, långt el halv-en, '»äta», (långsmal) krubba', KS ätte, -a, f. I Åslångt t), b sg
Lappm och nvÅng är däremot vokalen lång: Dor Vm-DikFatmLat1 MARKSTRÖM, karta 17, har däremot stamvokalen 'a i Ed och 'å i grannsocknen
Res. — Det gamla ordet för 'skata' är i nvÅng: Bodum Edsele Fjsjö Tåsjö 'fyre f,
'fire f, Res 'fire f; i Jämtl: Lit Revs Ström Åre 'för f, men Rag Stugun
Juns
'Skate -ib- -ä- och Rätan 'skatu (lmalf a).
2 Upptecknat av KHD 1948 och A IvAiressoN 1951. GEIJER anför stäven från
Skorped i SvVI s472.
3 ZETTERHOLM anför i SvLm 1940 på karta 1 (efter ULMA 16:o) en form med
lång vokal från örtr, vilken enl upptecknarens egen uppgift till mig är felaktig.
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MalgRås Åsele resp Bodum Fjsjö Juns Res Tåsjö 'de (lmalf e), b sg -a
-en el -en; från Hälla by i södra Åsele har dock antecknats b sg I fetirä'tten.
Nmal i vbÅng har e2e, b sg -en. I Vb heter det i regel 'et f (JVL, SL s73)
med apokope som i långstavingar, men i Byske dels (Tåme)
Iko'elt,
b sg l ko'elta, dels (Åbyn)
'etu, b sg
och hos RIETZ etu i Vb
(s 121 b). Jfr däremot I wettu f 'brynsten' med konsonantförlängning i Vb.'
Också i Jämtl har subst äta spårat ur: Lit Åre 'et f, Hmdal Kall Ström
jeitet f 'getkrubba'. Likaså i gränssocknen Sörli i NTrönd 'ä, b sg le'ta[!],
Selbu i STrönd 'etc, Tydal etu, utan tilljämning, men Grong Höylandet i
NTrönd lotto, Snåsa h
j attu.2 De apokoperade formerna i Jämtl och Vb
måste utgå från uttal med tidig uddljudsförlängning. I nvÅng och
ÅsLappm, där gamla kortstaviga svaga femininer ljudlagsenligt ändas
på -en -en i både b sg och b pl, medan motsvarande långstavingar
ändas på -a i b sg och -en -en i b pi, kan b sg leta ha uppkommit genom
numerusförväxling (»ätan» var ibland gemensam för flera bås) och anslutning till de långstavigas böjning (jfr nedan s 43), men den dialektgeografiska situationen talar för att vi också här alternativt kan räkna med
»jämtska» former med tidig uddljudsförlängning.
Också i kategorien 3-u förlängs konsonanten hos ord med k, p, t eller
s i nöÅng, och dessutom i Vb och LyLappm. Materialet är likväl litet.
Det bäst belagda ordet har kartlagts:
Bossa (bussu.) f m3 'sämre bädd för människor el djur (av boss,
halm el dyl), (höns)rede', karta 18: ÅsL Vm-FatmMalg 'buse, b sg -a,
b pi -en, -Rås (Idvattnet) 'buse, men -Rås (Siksjö) okänt, i stället
'hei`nbol , -Lat (Järvsjö) okänt, i stället Ihu‘nnbei'cld 'hundbädd' och
'hönsrede'4; — se vidare kartan. Jfr IHRE 1766 s 22 a, Rz 871f,
SAOB B 4604, AA s72 b, Ross s54a och »tillwg» 1902 s 5 b, BuciErr SvLm
B.22 s157, WESSMAN Folkmålsstudier V 898, SL s68.
Anm. Av de båda beläggen från Snåsa i NTrönd härrör den kortstaviga
formen från 1890-t (JVL), den med lång konsonant däremot från 1950-t.
Den långvokaliska formen från öluleå bekräftas av 'buso även i Nluleå och
1 Jfr SL s67, LINDGREN SvLm X11.1 5133, Rz s 274 a. Ordet är ej känt från Ång
och ÅsLappm. Från den västerbottniska gränsbyn Bjänberg i Hörnefors uppges
trättu men från Nmal i Ång endast ' gvd ttste'n. Jfr också iveittu från Stens i LyLappm.
(Om landskapsgränsen mellan Ång och Vb se del 1 s23 not 2.)
2 Jfr AA 5137b, H2EGSTAD Norvegia 2 8141, LARSEN Maal og Minne 1914 8157f.
3 OM genus jfr nedan s 42 f med hänv.
4 Sagesmannens hustru, barnfödd i Hornmyr i Lycks, nämnde däremot b sg

bussun =Vm-Lat 'hönbo'.
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Mokkmokk. I efterled bevaras kortstavighet ofta bättre än i enkla ord (jfr
nedan s47). Därför har Igri'sbaso från Harran i NTrönd ej kartlagts. Från
Trsjö i nöÅng uppges 'hu'nnbs'88, b sg -e, n, tydligen < '-b8885 f, som ombildats på grund av efterledsapokope och anknytning till 'b88.9 n 'boss,
skräp' (jfr DAILLSTEDT 1955 s 47ff). Den urspårade Trsjö-formen ligger intill
det område i nöÅng och ÅsLappm, bla det annars ålderdomliga Asjö, där
bossa f försvunnit ur folkmålen. Korstecknen på karta 18 från detta område
innebär att en eller flera sagesmän, som för övrigt framstod som genuina
dialekttalare, har ställt sig helt främmande för ordet 'bss(s)e och i stället
anfört andra benämningar på ifrågavarande begrepp. I Asjö (Myckelgensjö
o Järvberget) och A-Solb uppgavs sålunda 'bädde f och 'h,öy'nbo' n el dyl i
stället för 'b888e. En sagesman i Myckelgensjö berättade att en grannfru
barnfödd i Bjärtrå sÅng brukade säga b sg lbssen i stället för b sg 'höy'nbol.
Också från Åsele (Torvsjö) uppges 'hu'nnbä'dde och b sg litö`nboie. (Om VmLatRås se ovan.) Om Helg i Norge skriver HALLFRID CH:RISTIANSEN i brev
till förf: »Jeg har aldrig hört ordet basa (busu, bom)) nord for Tröndelag. I
stedet sies: revebol, grisebol, rottebol — fuglereir, musereir. Reir kan også
brukes nedsettende om ett uordentlig menneskeleie.» Jfr härmed att ordet
var okänt för en sagesman i Joeström i Tärna. Frånvaron av bossa f i delar
av Öb sammanhänger med att ordet har ersatts med det närbesläktade
byssja f; jfr Rz s72a, VLL s104b, WN s 101b, H@ s94a, SAOB B 4664,
HESSELMAN 1909-10 s117 not 2.
Jfr också anm till karta 15 (ovan s 18 f).

Trots den levande associationen med boss n och bossa v med delvis
avvikande kvantitetsutvecklingar (jfr ovan s20 med hänv) är det kartlagda ordet bossa (bussu) f åtminstone inom den svenska delen av undersökningsområdet representativt för kvantitetsutvecklingen i ord med
äldre ii el ö ffr k, p, t el s och u i öppen ändelsestavelse, såsom framgår av
en jämförelse med beläggen hos BUCHT under typen Ilugu (SvLm B.22
s154f o 157f) och SETII LARSSONS material över kortstaviga svaga
femininer i Vb (SL s67-69).' För LyLappm tillkommer dessutom Sors
Stens Tärna I kruppu 'litet hus, liten vrå; (i Stens även) bädd (på golvet)'
(jfr del 1 s122). För bråta (bruttu) f 'linbråka' må utöver BUCHT (s158)
följande material från Ång redovisas; nöÅng: Asjö lbrötte -a, b sg -en
el dyl, Arnäs Gideå Grunds Mo Ssjö Sjvad Skorped Ibrkitte -a, b sg -en
-en, el dyl, nvÅng: Bodum b sg Ibrsta, Edsele Ili Inbre' te, b sg -a -en
(jfr JIRLOW 1926 s143).
1 Ett undantag utgör 'strekke 'stund; stråke; strömdrag mm' på flera håll i s
och nvÅng, liksom också i Vm. Här föreligger en svårutredd sammanblandning av
minst tre olika ordbildningar. Konsonantlängden kan härröra från ett föråldrat
enstavigt istrekk m el n, men knappast, som BUCHT antar, från atruka -u f. Jfr
BITCHT s14 760 155, och del 1 s122 o 204.
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Till kategori 3-u hör också pret pi av 2. avljudsklassens starka verb.
Pluralböjning av verbens indikativformer är i nutida norrl folkmål bara
känd från Vb, Nb och några närgränsande socknar i Lapp!. Kvantiteten
i nämnda pluralformer inom detta område stämmer med karta 18: Nb
Hortlax Norrfj str&co, Älvsby 'bröt°, Itrö'llskno 'sköto med trollskott'l,
öluleå 'skut() 'sköto', I bruto (— 'bra` ot) 'bröto'; nVb Burtr flrutti 'flöto',
Byske Jörn Nysätra Skell 'skutte -i 'sköto'; sVb Dfors (föråldrat, F s52
not 8) skuttu, stuppu. — I nVb har pret pi med hänsyn till ändelsevokalismen ombildats efter pret part och supinum, sannolikt genom
förmedling av den gamla konjunktivformen i pret (jfr LINDGREN SvLm
XII.! 8142, ÅsTuiim F s52 not 1, SUNDQVIST 1955 s45). I sVb torde
pluralböjningen numera ha försvunnit. Jfr vidare JVL sIv, ÖNB 8266,
DAHLSTEDT Norrbotten s38, samt för m och nNb RUTBERG SvLm B.28
s160, Puit, 1948 s122.
Anm. Hos ord med andra konsonanter är konsonantförlängning i denna
kategori inte känd från nöÅng, annat än i det ljudhistoriskt besvärliga ordet
huvud n, som uttalas 'huvve 'hevve med långt v i hela Ång, utom Nmal i
vbÅng 'häve. I nVb är däremot 'w <v el gh långt i både kategori 3-u och 1-u,
men v oftast kort i 'huvu 'huvud'. Denna förlängning, som alltid är förknippad med sekundär diftongering av föregående vokal, syns ej böra oreserverat
jämställas med v-förlängningen i stäva i nöÅng, sVb och delvis nVb (ovan
837). Se vidare beläggen hos Bu= s 158f och SL s 67f o 102, om uppkomsten av W LINDGREN s188 (o 139) och MARKSTRÖM s 92f, samt om förlängning av inter- eller postvokaliskt g och v i uppsy och nordsv dialekter
SJÖDAHL SvLm B.34 s87ff.

Kategorien 4-u visar liksom 4-a ganska ostadiga kvantitetsförhållanden vid k, p, t och s. Materialet är dessutom litet. Det omfattar emellertid
de båda vanliga orden mesa (missu) 'vassla (el dyl)' och vecka:
Mese (missu) f m2 'ostvassla; (lös) mesost (el dyl)', karta 19: ÅsL
Vm-DikLatMalgRås 'mese, -Fatm ine‘ sedreikke 'dryck kokad av mesa
och vatten', -Malg me' sefi'l n 'riven mesost som inröres i grädde'; —
se vidare kartan. Jfr IHRE 1766 s115a, Rz s439b, KS s60, SL s68, ÖNB
s234.
Anm. När alternativa uttal med långt e, i stället för i, s el dyl, möter
utanför s och nvÅng och ÅsLappm men i geografiskt sammanhang med
detta område torde det bero på att 'mese i vissa betydelser var ett handelsord
1 Vokalismen 'ö härrör ej från pret sg, som bevarar diftongen, utan beror på
sammanfall av kort u och ö. Jfr ÖNB 8197, MARKSTRÖM söl.
2 Om genus jfr nedan s 42 f med hänv.
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med rspr-karaktär, och på anknytning till rspr-orden mesost och messmör,
alla med ångermanländsk stamvokalism och kvantitet. Jfr uttalet 'mesost
på flera håll i Uppl (11EssErmA1 1909-10 s101). I Ström(VR) i nJämtl heter
det sålunda regelrätt 'msse f 'vassla', men 'mese, b sg 'me' s?, m 'mesost', b sg
Vei`tmeisti, 'getmesost' och Usu'smeisn — -en 'messmör (jfr även nedan)', och
i grannsocknarna neFrostv 'msse 'm,ese, Borgv 'mitse, b sg =, 'vassla', men
'mese, b sg me'sn, 'lös raesostmassa'. Det alternativa uttalet iniesu i Lycka
och Stens i LyLappm är upptecknat av M NEIIMAN. övriga källor har
enbart imissu från LyLappm. Aplg i PiLappm 'meso svarar såväl mot Ång
'mese som mot sNb im'Sso vokalförlängning; jfr en likadan överensstämmelse mellan Aplg och sNb på kartorna 17, 21, 22 och 23, samt WALLSTRÖM
1943 s84 och 156f.1 — I Vibyggerå i sÅng har H A SÖDERBERG upptecknat
ob pi knesser 'skummet vid kokning av vassla', men KHD b sg 'mesen f.
I Öb är ob pi imisor, b pi -ona, f 'ost av uppkokad vassla' belagt från Vörå,
enl FRTHAL 1889 s98b och VrA. s603b, men belägg saknas helt från Öb i
FMK's samlingar. Mesost o dyl tillreds och äts av ålder inte i Finland.
I sammansättningen messmör har förleden i Jämtl i regel kort vokal: Berg
inig'ssmsrtje'Ale m 'messmörkittel', neFrostv b sg 'm'S'ssmörbiröyta f, Hmdal
Ström 'mä'ssma'r n, Lit Mattmar 'mässsmålr o dyl, Kall 'nui'smör, men med
lång vokal t ex Berg ims'aufräu' m 'skum på vassla', Hmdal Ström b sg
'nuisegry'ta med halvlångt s) f 'mesgryta'. Den avvikande
'ms'segry'ta
kvantiteten och delvis också vokalkvaliteten i förleden i messmör beror på
tidig haplologisk synkope av bindevokalen; jfr HESSELMAN 1948-53 s135.
I fvn räknas allmänt med kombinerat u-ornljud, misu > mysu, fastän det
litterära materialet är litet och svårtolkat (y > ii isl redan under medeltiden);
jfr NOREEN AislGr s71, BLÖNDAL s548b (mysa f stavat med y), TORP 8 445 a.
Denna västliga utgångsform, äldre f fr u, torde också ligga bakom uttalen
med rundad vokal på karta 19: Medpd (t ex Indal Liden Ljustorp 'möse),
Jämtl, övre Härj, NTrönd och Helg. En jämförelse mellan kartorna 19 och 20
är i detta avseende upplysande. I utpräglade tilljämningsraål har den gamla
skillnaden i stamvokalismen mellan mysu och viku utsuddats, men den
framträder i öJämtl, övre Härj och Helg.2 Uttalet 'mesu, b sg =, som uppges
från Kvarnsjö i Klövsjö i sJämtl anknyter till rspr och nedre Härj. Jfr
vidare BOGREN 1921 s94 (vokalismen i Torp kan också förklaras enl s98),
RErrAx 1930 s44, RDISHEIM s26, CHRISTIANSEN 1946— s 130f (tilljämning
1 WALLSTRÖMS typord för kvantitetsutvecklingen i övre Norrl, inf simma, är
inte representativt; jfr ovan s 33. Ume älvdal (sVb) har konsonantförlängning i
gamla kortstavingar i större utsträckning än Aplg, såsom framgår av mina kartor
19 21 och 22; jfr också 23 och 24.
2 Av ortsmeddelare såsom föråldrade uppgivna uttal med ö resp 8 i vecka i
Eds-Stensjö resp Gudrriundrå kan tyda på att tilljämnade uttalsformer av detta
ord tidigare har haft större utbredning, men JESSEN anför 1872 s47 bara ob pi
'vekker från Rag och Stugun i öJämtl. För Medpd se nedan s44 not 1. — Jfr också
kartorna 17 och 18. Orden haku, busu, mysu och viku har genom tilljämning alla
fått samma vokalism i delar av Jämt! och NTrönd. Om förhållandena i Stodmålet
se 112EGSTAD Norvegia 2 s 140f; jfr också MARKSTRÖM 1954 s60.
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saknas i Helg), samt om norska dialekter utanför undersökningsområdet
t ex LARSEN 1894 s169 och Norvegia 2 s185, HOFF 1946 s63 o 69 och 1949
838f, AA s519, Ross s533b med »tillmg» 1902 s 33f.
Jfr också anm till karta 15 (ovan s 18 f).
I större delen av nVb är 'mim med hänsyn till stamvokalens kvalitet
och kvantitet inte representativt för övriga ord i kategori 4-u, t ex 'cdu
'vik i älv; strömvirvel', 1 -lesu i sammansättningen stenfesa 'lukt från
stenar, som slås mot varandra', I fkesu 'smula' (se SL s67f, jfr PIHL 1924
s90f med not 10); jfr också I vekku 'vecka' (nedan). Att vokalen i har
bevarats i I missu kan bero på att 8 har förlängts (jfr LINDGREN s 81 f),
såvida hela uttalsformen inte är införd från sVb (jfr mesu, messu, missu
i Vb el Nb enl Rz s439b). För kvantitetsutvecklingen i denna kategori
syns det mycket svårt att finna en giltig regel. I sVb och de sydligaste
socknarna Nysätra och Lövånger i nVb heter det däremot l idu; jfr vidare
Nysätra Ifirissu och Stens i LyLappm b pi småveflrissuna (ÖNB s234),
men Lövånger -Iesu, och Lövånger Nysätra vekku vikku.
Orden stenfesa (-fissu) och flesa (flissu) är inte kända från sVb, Ång
och AsLappm. Det allmänna vecka f har däremot i större utsträckning än
något annat äldre kortstavigt tvåstavigt ord med öppen ändelsestavelse
— frånsett ord med m — förlängt konsonanten inom vårt undersökningsområde:
Vecka f m, karta 20: .Å.sL Vm-DikFatmLatMalgRås vekke, b sg
-en; — se vidare kartan. Jfr Rz s806b, AA s931 b, Ross »finn* 1902
s62 a.
Allra. 1 s och nvÅng upp till Fjsjö är vokalen lång i b sg 'veken -911
-en el dyl men kort i b sg 'vekka. Övriga böjningsformer vacklar. En del
uppteckningar har i dem enbart lång vokal, t ex Bjärtrå(DOZ) och Vibyggerå,
andra bägge alternativen, t ex Nora(TB) och Multrå(JN), och åter andra
enbart lång konsonant, t ex Edsele. Från Gudmundrå uppges av P E MELLBERG ob sg vecke, b sg vecka etc, men också fram i v8kni m nan gang »användes i min barndom på 90-talet om sånt som man trodde aldrig skulle
bli av». Denna fördelning visar att uttalen med långt k är yngre än de
långvokaliska formerna och beror på rspr-inflytande. De kortstaviga svaga
femininerna ändas nämligen i gammal ångermanländska på -en -en el dyl i
både b sg och b pi, de långstaviga däremot på -a i b sg och -en -en el dyl i
b pl. I b sg 'vekka i Ång har -a införts från de långstaviga, varigenom formsammanfallet mellan b sg och b pi avlägsnades, men också efter rspr bag
-'an i 1. nysv deklinationen, vilken form av de dialekttalande uppfattas som
den regelbundna motsvarigheten till Ång b sg -'af. Jfr en liknande utveckling
i uppl mål enl HESSELMAN 1909-10 8109. 1 öJämtl, där kortstaviga svaga
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femininer sedan gammalt har b sg -e och b pi -en, har former med lång
konsonant likaledes trängt in från rspr under anslutning till de långstavigas
böjning: Borgv ob sg ivåke, ob pi 'viker, men b sg 'vekka, b pl 'vekkan, Hällesjö 'åt viken '(i) nästa vecka' (gammal b sg dat) men 'åt vekka 'ds' (yngre
dialekt), Rag ob och b sg 'våke, ob pl 'viker, men b pl 'vekkan; jfr EdsStensjö i nvÅng med östjämtskt mål ob sg och b sg ivike 'v'cike (föråldrat),
ob pi -er, b pi -en. I ÅsLappm, där de morfologiska förutsättningarna var
desamma som i Äng, frånsett att b sg -en med dentalt n här är betydligt
vanligare än -eri med supradentalt, står -en kvar i b sg 'vekken. I stället har
b pi ombildats till 'veklcena, med -a tillagt från b pl m, och ordet antagit
maskulint genus. Detsamma gäller om en lång rad gamla kortstaviga femininer, t ex Vm-Malg b sg Thvicen 'hakan', 'kaken 'kakan', 'len 'ladan', 'fisgen
'slagan', 'stugen 'stugan', 'timren '(gröt)tvaran', och utan pluralforrner
'mesen 'vasslan', imsren f (!) 'maran', 'tjären 'tjäran'. Men andra substantiv
av samma gamla typ har antagit b sg -a och behållit b pi -en och feminint
genus, t ex Vm-Malg 'Maga 'flagan', fksga 'flugan', ismska 'smulan' och
fågelnamnen Isknta, 'synka, 'trvna. Gruppens klyvning i två morfologiska
kategorier, en maskulin med b sg -en, b pl -ena, och en feminin med b sg -a,
b pi -en, måste förklaras utifrån dialektens egna förutsättningar på så sätt
att b sg -en har bevarats i ord med stor frekvens i sg men b pl -en i ord med
större frekvens i pl. Dialektgeografiskt sett kommer den nya formen -ena i
b pl (och genusövergången) över vbÅng -ena och LyLappm -una från sVb
-una, samtidigt som den anknyter till uppsy rikstalspråk -ena ( < -orna i 1.
dekl), medan -a i b sg via ny och i mindre mån nöÅng kanske ytterst härrör
från sÅng.' Jfr vidare WALLSTRÖM 1943 s 74ff, AHLBAloic 1946 s 127ff,
DAHLSTEDT 1955 s30f o 49f och Orbis 1953 s88f.
Övriga fall med två eller tom tre olika belägg från samma ort på karta 20
är till en del dialektgeografiskt motiverade, t ex de lå,ngvokaliska formerna
från Nätra och Ssjö i nöÅng invid gränsen till sÅng med regelbunden vokalförlängning och de efter fem olika sagesmän upptecknade formerna med
konsonant- resp vokallängd i H-Sus i Helg, av vilka den förra representerar
de invandrade »Bäringarnas» gamla dialekt och den senare det framträngande
Vefsnmålet (jfr del 1 s18 o 74). I en rad andra fall vittnar dubbelformer om
kvardröjande kortstavighet och ännu inte stabiliserade kvantitetsförhållanden. Särskilt gäller detta naturligtvis när uttal med halvlängd står vid sidan
av former med vokal- eller konsonantlängd, t ex i nöÅng, yJämtl och NTrönd.
— Från Tärna i LyLappm har jag i b sg 'vikkun en gång antecknat halvlångt k; jfr den kvardröjande kortstavigheten i det norska grannlandskapet
Helg. Från Bjholm i vbÅng och örtr i LyLappm är inga kortstaviga former
belagda av sammanlagt fyra upptecknare. Örtr-formen härrör från Långsele
by i socknens övre ända. Från Ullånger i sÅng anför tre upptecknare lång1 Av fluga är b sg -a allmän i s, nö och nvÅng och i ÅsLappm, av stuga och lada
däremot rätt ovanlig. B pl -ena.,—ena påträffas utanför ÅsLappm i övre delen av
nvÅng. Jag har samlat ett stort material till studiet av femininernas böjning i
mNorrl och avser att senare behandla den här berörda problemställningen mer
utförligt.
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vokaliska former, utom ett belägg ob pi 'vekker 'veker (TB). I Rödön i
cJämtl har upptecknats 'våkkå, men en gång oh pi '2)&4 med tydlig kortstavighet (HG).
Om vokalismen jfr anm till karta 19 (ovan s 41). Jfr vidare också anm
till karta 15 (ovan s 18 f).

Medan karta 19 mest& (mi88u) närmast överensstämmer med karta IS
bossa (bussu) i kategori 3-u, kan den geografiska fördelningen av konsonantlängd och vokallängd på karta 20 vecka jämföras med karta 14
veta. Som synes är konsonantförlängningen i vecka ändå mer utbredd än
i veta. Sålunda saknas former med vokallängd i den östra delen av
cJämtl. Huruvida konsonantlängden här beror på rspr-inflytande är
med hänsyn till den avvikande vokalismen osäkert. Att så däremot är
fallet i det typiska vokalförlängningsområdet s-nvÅng har ovan visats.
I övre nvÅng, ÅsLappm och Aplg i PiLappm, som har lång vokal i
me,sa men kort i vecka, kan naturligtvis — trots b sg -en resp -on —
också rspr-inflytande komma ifråga •1 Väsentligt för vår undersökning
är i varje fall att en motsättning beträffande kvantiteten i vecka föreligger mellan ÅsLappm och de äldre bygderna i nvÅng.
Till kategori 4-u hör också pret pi av 1. avljudsklassens starka verb
i Vb, Nb och vissa närgränsande socknar i Lappl. Kvantiteten i dessa
pluralformer stämmer med kartorna 19 och 20: Nb Norrfj 'båk), öluleå
'bit° ( —'betit), 'dito; nVb Burtr 'bitti , Jörn Skell Sk-Kågedalen I bitte,
Skell I slitte, men Lövånger Nysätra I bgit o dyl (enl typ!, jfr likväl JVL
s 12b); jfr vidare ovan s40.
Det hittills redovisade materialet över kvantiteten i äldre kort stavelse
i tvåstaviga ord med öppen ändelsestavelse har visat, att i de nordöstra
delarna av undersökningsområdet (nöÅng, Vb och delar av Lapp!)
konsonantförlängning oftare inträder ffr -u än ffr -a.
Också utanför vårt undersökningsområde är denna motsättning väl
känd. I Härj räknar REITAN (1930 s20ff, särskilt s23) endast i vår
kategori I-a med regelrätt vokalförlängning före alla konsonanter. Han
ansätter emellertid u-omljud i vår kategori 1-u (s43), som hos honom
alltså förs ihop med 3-u, varigenom problemet om ändelsevokalens
omedelbara inflytande på kvantiteten bortfaller. Den i regel långa
vokalen i kategorierna 2-a och 4-a vill REITAN på inte helt övertygande
1 Också för Borgsjö i Medpd bör man räkna med rspr-inflytande; jfr för grannsocknen Torp BOGREN s7. Från övriga socknar i Medpd inom kartans område
saknas belägg. Njurunda och Selånger b sg 'vekka har »riksspråklig» konsonantförlängning och sekundärt -a efter de långstaviga.
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grunder förklara med systemtvång, dvs »at den lange vokal skyldes
analogi efter ord [og former] som lydrett har lang vokal» (s22). Han tar
däremot inte hänsyn till att den tilljämnade stamvokalen i dessa kategorier är öppnare, i Vemdalen 'a i t ex 'lusa 'läsa' och 'Utta m 'bit', än i
kategorierna 2-u och 4-u, i Vemdalen 'e i t ex I vekks f 'vecka'. Jfr nedan.
På rent svenskt språkområde ställer sig problemet ganska komplicerat.
Med utgångspunkter i olika dialekter i Svealand och Finland och under
hänsynstagande till bl a material från vårt undersökningsområde har
flera forskare diskuterat frågan varför konsonantförlängning oftare uppträder ffr -u och -i än ffr -a. ANTON KARSTEN iakttog företeelsen i Kökarsmålet i Åland (1892 i SvLm XII.3 s85) och antog, »att konsonanten förlängts uti icke-huvudtonig ställning, varifrån förlängningen sedan inkommit i den huvudtoniga>>. Nns SJÖDAHL förklarade samma kvantitetsmotsättning i Västerdalarne (1922)1 dels såsom en följdföreteelse till
tilljämningen av stamvokalen och alltså indirekt föranledd av ändelsevokalismen och dels — i de fall där motsättningar i kvantiteten förelåg
trots att stamvokalismen inte hade differentierats genom tilljämning —
såsom ändelsevokalismens direkta inverkan på kvantiteten i den första
stavelsen. Vii.nrö SOLSTRAND hävdade däremot i sin avhandling »Svensk
stavelseförlängning» (1924 si 29 83ff mfl) med utgångspunkt i Brändömålet i Åland, att konsonanten förlängdes ffr -u och -i, därför att dessa
ändelser länge bevarade starkt (bi)tryck, medan -a tidigt hade förlorat
»äldre levis». SOLSTRAND (s 95) ifrågasatte till och med stamvokalismens
inflytande på kvantiteten (de sk Hesselman'ska kvantitetsreglerna).
PETRUS ENVALL förnekade i »Dalabergslagsmålet» (1930 SyLm B.47
s88ff) ändelsevokalens inflytande på kvantiteten och hävdade i stället
— i viss mån i anslutning till SOLSTRAND — att jämviktsaccenten avlägsnades och stavelseförlängningen genomfördes vid olika tidpunkter i
olika grammatiska kategorier, varvid tidig accenttillbakadragning
gynnade vokalförlängning och sen konsonantförlängning. Genom inflytanden från närliggande lång- eller enstaviga ordkategorier kom bla
kortstaviga infinitiver och svaga maskuliner på -a att tidigt förlängas,
medan kortstaviga sv femininer på -u stod mer isolerade och längre bevarade sin jämviktsaccent.
En påfallande överensstämmelse mellan ändelsevokalism och fördelning av vokal- resp konsonantförlängning i äldre kort stavelse i tvåstaviga
ord föreligger alltså i en rad svenska dialekter, men ett orsakssamman1 Ny uppl 1937 i SyLm B.34 s58f o 65, exkursen slOOff, särskilt 101 o 110, samt
tillägget 8126ff, särskilt 133.
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hang mellan de båda företeelserna har ingen ännu lyckats fastställa i en
övertygande och allmängiltig formel. Inom vårt undersökningsområde
kan det dock slås fast, att hos ord med k, p, t och s olika kvantiteter ffr
-a och -u i ändelsestavelsen i regel är eller varit förenade med olika
kvaliteter hos stamvokalen.
I nöÅng är k, p, t och s långa i kategorierna 1-u och 2-u men inte i 1-a
och 2-a. I 1-u är stamvokalen här lmalf s (el dyl) eller a v, KS ö eller
vilket svarar mot äldre ångermanländska it- resp öljud, i 1-a däremot
lmalf a, KS a ce. Bara i icke-tilljämnade (rspr-påverkade) former står
i den förra kategorien a, som då är långt också ffr k, p, t och s, och som i
nöÅng annars regelrätt svarar mot äldre å i lång- och enstaviga ord.2
I kategorierna 2-u och 2-a har stavelseförlängningen i nöÅng lett till
skilda resultat, trots att stamvokalismen är densamma, lmalf
a,.
Men materialet är litet och utsatt för analogiska utjämningar: i den förra
kategorien ett enda ord och i den senare bara inf av starka verb (jfr ovan
s 32f och nedan s 51f). I övriga kategorier förlängs, som vi har sett,
konsonanterna k, p, t och 8 i nöÅng ffr såväl -u som -a.
I Vb möter endast vissa fall av förlängning av de nämnda konsonanterna3 i kategorierna 1-u och 2-u. Mellan 3-u och 3-a råder däremot en
klar motsättning. Mellan 4-u och 4-a är motsättningen inte entydig, men
tendensen är klar. I 3-u är stamvokalen 'u i hela landskapet (utom ffr g
och v; karta 18, BUCHT SvLm B.22 s169), men i 3-a 's i söder och 'å i
norr (kartorna 15 och 16, BUCHT s 133). I 4-u är den i söder och oftast
'e i norr (kartorna 19 och 20, ovan s 42), i 4-a 'e i hela landskapet (karta
14, ovan s25). Häremot svarar att målen i Vb i kategorierna 3-u och
4-u alltid förlänger konsonanterna k, p, t och 8 efter de bevarade höga
vokalerna i och u, medan motsvarande konsonantförlängning efter e
bara inträffar i vissa ord i kategorierna 4-u, 4-a och 2-u (i twettu). I övriga
fall förlängs vokalen i Vb ffr k, p, t och 8 med enstaka undantag, av vilka
det mest påfallande är haka i kategorien 1-u (ovan s 34f). Förhållandena
i LyLappm och Ajaur i PiLappm överensstämmer i huvudsak med Vb.
Fornspråkets stamvokalism i preteritum particip och supinum
av starka verb har inom undersökningsområdet i hög grad varit utsatt för utjämningar inom och mellan de olika avljudsklasserna. Den 6.
1 Jfr definitionerna av dessa och följande vokaltecken hos KS s7. Vid citat har ö
hos KS i detta arbete i regel skrivits 8.
2 OM vokalismen jfr vidare ovan s 7 not 3 och MARKSTRÖM s54-56.
3 Förlängning av m och v (w) lämnas i detta sammanhang åsido.
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avljudsklassens å har sålunda helt avlägsnats ur Vm's starka verbböjning. Detsamma har inträffat i Dfors m fl dialekter inom undersökningsområdet.' Därför ter det sig mindre ändamålsenligt från min undersöknings synpunkt att vid behandlingen av materialet med äldre -in och
-it i enskildheter utgå från den i fornspråkliga källor belagda stamvokalismen. I stället delar jag in det efter stamvokalismen i Vm, med
hänsyn tagen till de historiskt betingade avljudsklasserna (jfr ovan s 11).
Sådana äldre kortstaviga pret part och supiner som har stamvokalen
's i Vm, i regel < äldre ä och huvudsakligen tillhörande 2. avljudsklassen,
kan studeras hos BUCHT under typen ludin (s141-144). I ord med k, p, t
eller 8 förlängs konsonanten i nöÅng, och dessutom i Vb, LyLappm och
nJämtl inom de centrala delarna av mitt undersökningsområde. För att
åskådliggöra kvantitetsgeografien hos denna kategori har kartlagts:
Sk(j)utit supinum, karta 21: ÅsL Vm-DikFatmLatMalgRås 8k8te,
jfr inf I fut, pres l jut, pret 'skyt; — se vidare kartan. Jfr Rz s 589 a, Bucwr
SvLm B.22 s141-144, HULDÅN 1957 s75.
Anm. Materialet är i huvudsak entydigt. Olika belägg från samma ort
är rätt sällsynta på karta 21: Nätra(TB) i nöÅng 'sksti iskstti betingas av
gränsläget (jfr ovan s43). De långvokaliska formerna i Håsjö och Hällesjö
i öJämtl beror sannolikt på anslutning till pret 'skst < skaut, under inflytande
från närgränsande dialekter med vokalförlängning i söder och väster; jfr
att den långa vokalen är lmalf 8(=8 < au), medan former med kort vokal
har annan kvalitet (se BUCHT s142 o 10). Eds-Stensjö i nvÅng, som brukar
ha östjämtsk kortstavighet, företer dubbelformer i sup 'skste iskitte. Från
Berg i sJämtl uppges 'sköti (och 'kröpi 'krupit') av A NOREEN men 'skötte av
S SVENSSON; jfr gränsläget med vokalförlängning i norr och konsonantförlängning i söder. För Kvarn i NTrönd se IDEGSTAD Norvegia 2 8138 (och
8132 om Kvarn). I »ladestedet» Brönnöysund i Helg är konsonanten förlängd
i 'skåtta (ej kartlagt), medan kortstavigheten lever kvar i det omgivande
bygdemålet i Brönnöy (kartlagt); se OLSSEN 1958 s13 och 18 passim. —
Från Långsele by i övre örtr i LyLappm härrör iskstM -i (jfr ovan s43 och
skutti i ÖNB 833 o 144). I Ofdal i cJäratl bevaras kortstavigheten i efterled:
'sköty men likarskgty 'ihjälskjuten' enl docent Nrcs SmoNssoN. Om vokalismen i sNb jfr ovan s 40 not 1. Från äldre tid anförs »skötä, skutti (Um.)»
för södra delen av Västerbottens län av UNANDER (1857 sxl). Den förra
formen avser tydligen det kortstaviga uttalet i Nmal i vbÅng och den senare
Umeå socken i sVb.
Jfr också anm till karta 15 (ovan s 18 f).

Samma kvantitetsgeografi som sk(j)utit har sup brutit, som jag också
har excerperat systematiskt från den svenska delen av undersöknings1 ÅSTRÖM F 855. Jfr för Öb Humptx 1957 s165f o 174f passim och för Röros
med granndialekter REITAN 1932 s66f. Om adj med d ffr i jfr ovan s 11.
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området. Från örtr i LyLappm uppges likväl kortstavigt Ibritti. För
övrigt har brutit belagts från följande orter, som saknar belägg på karta
21: Sors (OPP) i LyLappm Ibruti (men So-Storj ibrutti, jfr nedan 849),
Norsjö i nVb Ibrutte, Sävar i sVb jfr I jer e brytte 'är det ojämnt (om is)',
Mo, Sjvad och Skorped i nöÅng i brötti, Ibrytte resp 'brätte, Fors i öJämtl
Ibr& -i, Föllinge i eJämt-1 Ibröta (jfr JESSEN 1872 s35), Holm i Medpd
Ibrute (lmalf 'a), samt öb Ibriiti enl HULDAN 1957 s78. Vidare kan för
denna formkategori anföras följande nya belägg, som BITCHT inte hade
tillgång till 1924: LyL So-Gargmäs frusse, suppe, Stens I frusA, sTärna
frusse, örtr fkiiti, frit'si, krit pi, Irtiki mfl; nöÅ Asjö frösse, strökke,
söppe, Arnäs frösse, Grunds frösse, söppe, Ssjö Idröppe, strökke, Sjvad
frösse, 'knötte; nvÅ Edsele lelrspe; nJ neFrostv stöppe, Hmdal Ström
frösse, rökke mfl, jfr också brätte, räkke, kröppe mfl hos JESSEN 1872
s40f; öJ Rag Isträke, 'sspe; cJ Hotagen stöpe, Laxsjö /röse, söpe; Härj
Storsjö Tännäs kruppi -e.'
Bland adjektiv av den här behandlade typen märks Irtettzi -uri-itn 'rutten' i Rams och Res i nvÅng, gentemot Ir8ten i Vm och Irs‘tn
rutan i sÅng (BucHT s140, jfr JN). Konsonantlängden i nvÅng är
liksom å-vokalismen införd från verbet 'rått» 'ruttna'.
Anm. Supiner med m, som skulle kunna höra hit, är Vm isemm,e 'simmat',
varom ovan s 33 f, och med avvikande vokalism 'komme 'kommit', som har
långt m i samma utsträckning som inf komma (ovan s 24) och på många håll
uppenbarligen har uppfattats som ett svagt långstavigt supinum (BucaT
s81f).
I nVb har 'w < gh förlängts i denna ordtyp liksom i kategorierna 1-u och
3-u, t ex Burtr 'firOuwwi 'flugit', 1 .90uw1vi, 'sugit' (Lrbrna5Ex 8188). Jfr ovan
s40.

Stamvokalismen 'ö möter i Vm och nvÅng bara ffr r i particip och
supiner tillhörande 4., 5. el 6. avljudsklasserna (Hu= s143 o 148) och
intresserar oss alltså inte för denna kvantitetsundersökning. En särställning intar adj 'öppen med lång konsonant också i nvÅng: Rams täppan,
Res läpp» (jfr BU= s139f).2

drupit ovan s 24 anm.
Konsonantlängden kan vara införd från verbet 'öffne — 'öppne o dyl. Det är
dessutom sannolikt att konsonanten förlängs oftare ffr bevarad sluten ändelsestavelse i adj på - en el dyl (jfr ovan s 17). I fortsättningen tas bara hänsyn till rena
particip- och supinformer. Bland dem har supinum dominerat utvecklingen, vilket
visas av att pret part ändas på - e i alla genus i övre Norrl. Jfr vidare förf i SvLm
1956 s132 med not 1 med hänv, PIHL 1948 8129.
1 Jfr också beläggen för sup
2
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Pret part och supiner med 'e i Vm hör till 1., 5. eller 6. avljudsklasserna. Med hänsyn till kvantitetsgeografien överensstämmer verb med
k, p, t eller s il. avljudsklassen med motsvarande verb i 2. avljudsklassen
(jfr ovan s47 och kartorna 21 och 22):
Bitit supinum, karta 22: ÅsL Vm-DikFatmLatMalgRås 'bete, jfr
inf 'bit, pres 'bit, pret 'bet; — se vidare kartan. Jfr HuLDtx 1957 845.
Anm. Materialet är ovanligt entydigt. Bara för Eds-Stensjö i nvÅng har
kartan dubbelformer sup 'bete 'bete. — Från Sors i LyLappm uppger OPP
'bite med vokallängd, men 'flitte 'slitit' med lång konsonant, men denne
upptecknare är ej pålitlig utanför ÅsLappm (jfr ovan s 48). I en typl
från Hallen i cJämtl står tre ggr 'beti med lång vokal men en gång utan
längdtecken. Om längdstrecket är bortglömt eller kortstavighet avses är
ovisst; jfr likväl sup 'sleti tre ggr utan längdstreck i samma källa. Från Kall
i vJämtl har A NOREEN upptecknat lmalf bitä. Därmed avses möjligen
jämviktsaccent med halvlånga vokaler. Att upptecknaren saknade tecken
för halvlängd framgår av hans belägg från grannsocknen Åre lmalf bete med
tillägget se> å, halvlångt!»; alltså nästan = belägget hos HESSELMAN 1905
s47. Från Nordvik i Helg har I HOTT sup 'Ude men pret part 'beck, med
lång vokal. Den i äldre källor från Vb belagda formen bekt (Rz s 34a, UNANDER 1857 s x) härrör säkert från Nmal i vbÅng.
Jfr också anm till karta 15 (ovan s 18f).

I huvudsak samma kvantitetsgeografi som bitit har sup slitit, som
också har excerperats systematiskt från den svenska delen av undersökningsområdet. Till de ovan anförda motsättningarna från Sors. och
Hallen kommer former med lång vokal för sTärna i LyLappm 'JUN,
Bjholm i vbÅng I sAete, Borgv i öJämtl 1 2(l)ete. För övrigt har slitit
belagts från följande orter, som saknar belägg på karta 22: Nätra i nöÅn
Alete Alette(?), Boteå i sÅng och Tåsjö i nvÅng 'Åkte, Mattmar i cJämtl
12/iti. Andra belägg för denna kategori: LyL Lycks vikki, Sors 'grippi,
So-Gargnäs vikki, men skriki (enl OPP); Vb Burtr (JVL) vikki,
'grippi, Dfors skrikK vikk&
mf11, Holmön Skell I vikke, 'grippe
o dyl; vbÅ Nmal i skrae, vae, 'grepe; nöÅ Asjö Ssjö Trsjö skrekIM -e,
veldM -e; s-nvÅ Multrå(JN) Rams Res I skreke -a -a, 'veke -a; nJ Hmdal
skrekke, vekke, greppe, /esse, Ström I skrekke (se även JESSEN 1872
s40); öJ Rag I skgke, veke; cJ Laxsjö Lit 'veke (jfr JESSEN 833 o 35); sJ
Oviken 'veke; vJ Åre I viki och I gripi med halvlånga i-n i första stavelsen.
I de gamla kortstaviga pret part och supinformerna av 1. och 2. avljudsklassen med i' resp ä ffr k, p, t eller 8 och i i ändelsestavelsen fram1 Enl

Åsrnöm F s51. Pret part Vise och spipe räknar ÅSTRÖM som svaga former.
4— 899116 K.-H. Dahlatedt
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träder det dialektgeografiska sammanhanget mellan ÅsLappm och de
äldre bygderna i ny och sÅng ovanligt entydigt, såsom framgår av
kartorna 21 och 22. Till detta vokalförlängningsområde längs Ångermanälvens flodområde (utom nJämtl) anknyter också A-GrundtjSolberg,
dvs de västra och norra utbygderna inom Anundsjö socken i nöÅng.
sin formlära anför KARL SIDENBLADH (821 f) bette och slete (slette)
men 8kreke, veke, grepe rnfl supiner i 1. avljudsklassen, likaså stråke, kröpe,
bråte, fråse mfl i 2. klassen, i ordboken (s27ff) däremot adj såppen 'full,
rusig', brötten 'bruten; villrådig' och fråssen 'frusen'. BIICECT (s 148) förmodar,
att KS i supiner av typen ludin föredragit 6 ( = 's) framför ö ( = 'ö), därför
att 6 föreföll honom mer »dialektalt». Emellertid motsvaras rspr u i ångermanländska mål oftast av '8, mera sällan av 'ö. Ifråga om kvantiteten
överensstämmer som synes de anförda supinformerna med ett par undantag
med rspr — men inte med nutida uppteckningar från nöÅng, frånsett några
gränsbygder. Däremot stämmer både 's-vokalismen och vokalförlängningen
i de nämnda kategorierna med s och nvÅng! Det ser alltså ut som om KS
har låtit sig påverkas av rspr och de med rspr mer överensstämmande
dialekterna i sÅng. Möjligt är också att hans former med enkelt konsonanttecken återger uttal med halvlängd eller bevarad kortstavighet. Jfr GEIJER:
»Den gamla kvantiteten kort e + kort konsonant har med säkerhet iakttagits
på vissa ställen i norra [ = nö] Ångermanland, men ej i södra [ = s + nvÅng].»
(ULMA 3014 s13), och nedan s 56. Om tillförlitligheten av SIDENBLADHS
material jfr NORDLANDER SvLm II s )(cif.
A11111 . 1

I pret part och supiner av 5. avljudsklassen är k, p, t och s långa i Vb
och LyLappm men vokalen lång ffr dessa konsonanter bl a i nöÅng
drä ft) 'dräpt', l /issi 'läst',
och nJ ämtl: LyL Lycks drippi 4
So-Gargnäs
(— vrlikt) 'vräkt', l äk 'ätit', Sors I drippi,
I vrikki
sTärna t /iss& itM; Vb Burtr (JVL) drippi,
l itM, Stens I drip2A,
Byske Jörn Skell l dreppe, 'kase,
adj 'beläst', I vrikki,
vrikla -e,
resp
-e, l /isA -e (
dripiA
I
ette, Dfors (F s54f) Holmön
adj,
'låsen
l äk -e; vbÅ Nmal drdpe Idr'dpe, Vise
(— Ivrat), men l äte'etc (med lång vokal); nöÅ Asjö ' etc — -i, Arnäs
'dr/t), lit' When adj 'slug, förslagen', 'ny' tete 'nyss ätit',
dräppe
Grundsunda I läsen adj, Ssjö I vreke, etc (lmalf a), Skorped lese, vreke
adj, l äte; s-nYÅ Multrå(JN) 'drepe,
(lmalf a), Trsjö
l u'tlesen, adj 'fullärd', I vreke,'etc, Rams l lesa, eta, Res I drepa,
vreka, leta, loe'ta '(ännu) ej ätit' (lmalf e a); nJ Hmdal I drepe (".., drd ft),
adj, 'etc (se även JESSEN 1872 s40); öJ Rag
'etc, Ström l lese,
Use, We. Om sup av gitta jfr ovan (s 33 f).
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I 6. avljudsklassen kommer bara skaka i frågal: ÅsL Vm-Malg
So-Gargnäs Iskikki (— 'skat); Vb
skeke 'skakat'; LyL Lycks Iskikki
Burtr (JVL) Iskikki •-•., skekki (Jörn Skell 'skaka enl 1. svaga konj);
Dfors (F s55)
Holmsund Holmön Iskikke ( ,-,,'sk6kt); vbÅ Nmal
I skitke
'skat); nöÅ Arnäs Sjvad Iskekke (lmalf a), Trsjö Iskäkke, men
Asjö Ssjö Skorped IskeU -e ( ,,,I skätje, lmalf a); s-nvÅ Multrå(JN) Res
skeke; nJ Hmdal skeke, Ström(VR) Iskekke ( Iskeke), jfr JESSEN skeke
(s40).
I de livskraftiga 1. och 2. avljudsklasserna av de starka verben måste
vi räkna med att kvantiteten har utvecklats ljudlagsenligt i pret part
och supinum. I Ång (utom Asjö), där de gamla diftongerna el resp au i
pret sg kontraherats > 'e resp '8 skulle påverkan från denna form ligga
nära till hands, men det samlade kartmaterialet över de gamla kortstavingarnas utveckling visar att vokalförlängningen i s och nvÅ,ng
och ÅsLappm är ljudhistoriskt regelbunden.2 I de östjämtska folkmålen
torde däremot en sådan utjämningstendens mellan pret sg och supinum
ha gjort sig gällande (ovan s 47). Med hänsyn till kvantitetsgeografien
överensstämmer kartorna 21 (sk(j)utit och 22 bitit i huvudsak med kartorna 18 bossa (bussa) och 19 me,sa (missa), dvs att kortstaviga ord med
äldre d resp 'i ffr i med hänsyn till kvantiteten har utvecklats lika som
kortstavingar med äldre ii resp l; ffr u. Denna överensstämmelse gäller
likväl inte för nJämtl (frånsett övFrostv) och den södra delen av sJämtl,
vilka bygder har lång konsonant på kartorna 21 och 22 men lång vokal
på 18 och 19. Praktiskt taget fullständig — även i Jämtl! — är däremot
överensstämmelsen mellan 21 sk(j)utit och 22 bitit på den ena sidan och
16 droppe på den andra. Det sistnämnda ordet är emellertid inte representativt för sin kategori, äldre ti ffr a (jfr ovan s 23).
I de mindre hållfasta 5. och 6. avljudsklasserna är det mer sannolikt
att kvantitetsutvecklingen i pret part och supinum rönt inflytande från
andra temaformer. I Vb och LyLappm är förlängningen av konsonanterna k, p, t och s också i dessa klasser av allt att döma ljudlagsenlig.
När vokalen förlängs i 5. avljudsklassen i det typiska konsonantförlängningsområdet nöÅng finns det starka skäl att räkna med utjämning
I

Och i viss mån vräka-,vraka, anfört ovan; jfr NOREEN AschwGr s438 o 441.
Av skapa och åka har starka supinformer inte påträffats inom det redovisade området; jfr HULDEN 1957 s 168f o 193.
2 I vissa andra nysv dialekter och i rspr är däremot vokallängden i denna formkategori införd från inf och pres; jfr ENVALL SvLm B.47 s93, WESSEN Sv språkh
1958 s81 not 41. Mot antagandet om götamålspåverkan i rspr talar vokalismen i och
u (el i uppsy talspråk y efter inf och pres. tex sup bryti -e).
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efter inf.' Jfr att vokalkvaliteten, lmalf ce a, också överensstämmer med
infinitivens (ovan s 18) men att äta (ettu) f har långt t i nöÅng (ovan
s37). Också i nJämtl (frånsett övFrostv) kunde vokallängden vara
analogisk. Med hänsyn till vokalkvaliteten, lmalf e som i 1. klassen,
överensstämmer visserligen inte sup med inf, men väl ibland med andra
temaformer: jfr Hmdal inf l ata (lmalf a), pres 'et, pret 'åt, — inf l lasa,
pres 'läs, pret 'les, — men inf 'drapa, pres 'dräp, pret WHO 'di-ap;
Ström inf 'yta, pres 'et, pret 'åt, — inf 'lysa, pres 'läs, pret 'las el sällan
'les. Det är emellertid troligare att vokalförlängningen i nJämtl är ljudhistoriskt regelbunden, och att sammanfallet ifråga om vokalkvalitet
med 1. klassens supiner är senare än stavelseförlängningen.
Den ensamstående supinformen av skaka i 6. avljudsklassen vacklar
mellan vokal- och konsonantförlängning både i nöÅng och nJämtl. Det
förefaller rimligt att formerna med lång konsonant företräder den regelbundna kvantitetsutvecklingen i nöÅng, medan den långa vokalen
främst beror på inflytande från 5. klassen. Om motsatsen hade varit
fallet och konsonantförlängningen införts från 1.klassen, hade man väntat sig lmalf e. I nJämtl tyder materialet på att I skeke är den ljudhistoriskt
regelbundna formen, medan l skekke införts från 1. klassens rimformer
I skrekke och I vekke.2
Inom den svenska delen av undersökningsområdet förlängs alltså
k, p, t och s ffr i oftare än ffr a men ungefär i samma utsträckning som
ffr u (jfr ovan s44 ff). Också ffr i är den tilljämnade korta vokalen i
regel högre än motsvarande vokal ffr a. Jfr de inskrivna formerna på
karta 21 sk(j)utit med dels 15 påse-dråse och dels 18 bossa (bussu) samt
formerna på karta 22 bitit med dels 14 veta och dels 19 mesa (missu) och
20 vecka.
Det dialektgeografiska resultatet av vår undersökning över
kvantiteten i äldre kort stavelse i tvåstaviga ord har framställts schematiskt i tabell 5 (i karthäftet).
Anm. I denna översikt har det alltför ofullständiga materialet från Vm's
norska grannbygder inte medtagits. översikten redovisar bara kvantiteten
I inf måste man däremot räkna med att vokallängden är regelrätt. Jfr likväl
förklaring av vokallängden i dylika inf i Härj som analogisk (1930 s 22f).
— Jfr också utvecklingen av sup sitit i Ång nedan s 243f.
1 verb med k måste hänsyn också tas till att äldre former med förmjukning
ffr -in och -it kan ha utövat inflytande på kvantiteten i de numera allmänna
formerna med hårt k. Jfr kvantiteten i naken 1 nvÅng enl ovan 811 anm.
REITANS

53
i ord med k, p, t och a och ord med m. Konsonantförlängningen i ord med
äldre v och gh erbjuder föga intresse för denna undersökning. Vid övriga
konsonanter är vokalen i regel lång inom den svenska delen av undersökningsområdet, utom stundom vid 'j och 'tf (i regel < g resp k genom förmjukning). I övrigt hänvisas generellt till den föregående mer detaljerade
framställningen.
I ord med k, p, t och s har i Vm som synes vokalen förlängts i alla
kategorier liksom i de gamla bygderna Rams och Res i nvÅng, men i klar
motsättning till det typiska konsonantförlängningsområdet nöÅng och
— mindre utpräglat — till Vb och LyLappm. Vokalförlängningen i
ÅsLappm och nvÅng hänger i s och v ihop med sÅng, Medpd (BoGnEN
s 6ff o 11 f, jfr VESTLIIND s33 48 o 66) och större delen av Jämtl. Dock
har i den del av Jämtl som ligger närmast ÅsLappm, nJämtl (frånsett
övFrostv), vokalen bevarats kort och konsonanten förlängts i två
väsentliga fall ffr -in och -it. I det norska lidmålet, dvs i Vm-Fatm's
grannbygd övFrostv i nJämtl och i Nordli och Sörli i NTrönd, har
däremot konsonanten genomgående förlängts (jfr nedan 855). I Vefsnmålet i Helg, vilket om man bortser från nybyggarmålet i H-Sus talas
närmast väster om Vm (jfr del 1 s18 o 114), har återigen vokalen förlängts (RrKsHErm s14).
Undantagsvis, nämligen i veta inf, hetta m, beta m och vecka f, möter
dock konsonantförlängning i Vm i motsats till de äldre bygderna i
nvÅng. Dessa ord har förutom i nöÅng i stor utsträckning lång konsonant
också i nJämtl, LyLappm och Vb, samt delvis i sÅng. Det är med hänsyn
till Vm och övriga nybyggarmål i ÅsLappm tydligt att nvÅng här inte
ensamt eller nästan ensamt har kunnat hävda uttalen med lång vokal
gentemot de förenade impulserna från nöÅng och flera andra av ÅsLappm's grannbygder och ifråga om hetta och vecka även från rspr.
Åtminstone vecka har enbart lång konsonant också i de översta och
yngre bygderna i nvÅng. På detta vis har en ny dialektgeografisk förbindelse, en bro, upprättats över ÅsLappm och delvis övre nvÅng mellan
identiska eller likartade företeelser i västliga och nordöstliga norrl
dialekter, ett fenomen som vi längre fram i avsnittet om apokope kommer att möta i tydligare och väsentligare sammanhang. — Systemet
kunde däremot inte rubbas av likadana dialektgeografiska förutsätt1 I det Vefsnmäl som talas vid s Rösvatnet i Hattfj tyckte jag mig i ett par ord
höra nästan kortstaviga uttal: jfr mesa karta 19 och vecka karta 20. Motsvarande
iakttagelse har I Hopp gjort vid uppteckningar i grannbygden Grane. Om dialektområden med bevarad kortstavighet jfr för övrigt nedan s 55 ff.
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ningar: den långa vokalen ffr -in, och -it i 1. och 2. avljudsklasserna i
nvÅng har slagit igenom också i Vm, trots konsonantförlängningen i
alla omgivande svenska dialekter utom nvÅng (och vbÅng).
Ord med m i kategorierna 1-a och 4-a överensstämmer som synes med
hänsyn till kvantitetsgeografien inte med ord med k, p, t och s. Skillnaderna bör ses i sammanhang med förkortningen av äldre lång vokal
eller diftong ffr m. En jämförelse mellan kategorierna 2-a, 3-a och 4-a
vid k, p, t och s, 1-a och 4-a vid m, samt i ffr m, i översiktstabellen visar
att i de dialekter (sVb, LyLappm, vbÅng, Ssjö i nöÅng och nJämtl) som
har bevarat äldre långt i ffr m kvantiteten i de kortstaviga orden har
behandlats lika vid m som vid k, p, t och s (utom i 1-a). I de dialekter
däremot som har förkortat äldre i mfl långa vokaler ffr m är vokalen,
också a, i äldre kortstaviga ord ofta kort (bevarad kort eller ånyo
förkortad) ffr m, fastän den är lång ffr k, p, t och s (nVb, sÅng och nedre
nvÅng, materialet delvis bristfälligt). Denna sistnämnda iakttagelse
gäller även för västgötamålen (Vg folkmål 2 s60 och 3 s67). Det är
rimligt att räkna med att stavelseförlängningen — med vokalförlängning
också ffr m — i sådana dialekter, tex i sÅng, är äldre än eller åtminstone
jämngammal med den allmänna vokalförkortningen ffr m.
Däremot gäller inte samma iakttagelse för Vm och beträffande kategori 1-a vid m heller inte för Fjsjö i övre nvÅng. Här är vokalen i äldre
kortstaviga ord i regel lång också ffr m, trots att äldre långa vokaler
har förkortats i samma ställning (ovan s 13). I detta fall måste motsättningen mellan Vm och större delen av Ång bero på att stavelseförlängningen i (delar av) nvÅng och ÅsLappm ännu inte var fullt genomförd, när den antagligen också relativt sena vokalförkortningen ffr m
från sÅng nådde upp till dessa bygder.1 Det västliga ångermanländska området med förlängd vokal ffr m i gamla kortstavingar kan
tidigare ha varit större än nu, dvs nått längre ned i nvÅng, men förminskats genom att uttal av typen t kramma från sÅng har spritt sig
uppefter Ådalarna. Materialet är likväl så litet, att några säkra regler
för stavelseförlängningens förlopp i denna kategori inte kan uppställas.
För ett rätt bedömande av Vm's dialektgeografiska ställning med
hänsyn till kvantiteten i äldre kort stavelse i tvåstaviga ord är kännedomen om stavelseförlängningens ålder och kronologi i undersökningsområdets olika bygder, främst ÅsLappm och Ång, av intresse
(jfr del 1 sl9f).
1 Jfr VALTER JANSSON

SyLm 1942 862.
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Längst i väster föreligger i sydvästra Helg, Trönd och västliga delar
av Jämtl ett område, där kortstavigheten har bevarats fram till
våra dagar, fastän den nu i regel avlägsnas. På kartorna 14-22 står
belägg för bevarad kortstavighet och genomförd stavelseförlängning — i
Trönd som regel konsonantförlängning, i Helg och Jämtl däremot oftast
vokalförlängning — oförmedlat mot varandra inom detta område. Det
beror dels på uppteckningarnas olika ålder, dels på att de norska upptecknarna i regel inte har nyttjat särskilt tecken för halvlängd. I Ofdal
i eJämtl förlängs visserligen gamla korta stavelser i enkla ord med grav
accent, men kortstavigheten bevaras ännu ofta i ord med akut accent
och i sammansättningsleder (jfr nedan).
Inom den svenska delen av det kartlagda området är kortstavigheten
i tvåstaviga ord bevarad som en från de långstaviga orden tydligt avvikande kvantitetstyp i tre skilda områden: sNb, vbÅng med örtr i
LyLappm, och öJämtl. Därtill kommer öb i Finland.
Amn. ADOLF NOREEN nyttjar inget särskilt tecken för halvlängd i sina
uppteckningar med lmalf från östliga bygder i Trönd (ULMA 1112:13-14).
Han utelämnar i regel längdbeteckningen i de här behandlade orden i beläggen från Brekken, Tydal, Snåsa och Flarran, men anger ofta lång konsonant i belägg från Merå,ker, Verdal (Vuku) och Foldereid. — HERMAN
GEIJER skriver (ULMA 3014 816): »Kvantiteten i lidmålet [ övErostv] är
i de gamla kortstaviga icke fullt stadgad, särskilt sväva förlängda vokaler i
dylika ord ofta mellan längd och halvlängd eller tom korthet. ... WALTMAN
har emellertid ej använt halvlängdstecken, utan antingen betecknat ljuden
som korta eller som långa.» — En kännare av inre tröndska mål, ordboksredaktör GUNNAR PEDERSEN från Verdal, meddelar i brev till förf bla: »Alt
tyder på at Verda1smålet og andre inntröndske mål har haldi på stutt
kvantitet tul inn i dette hundreåret, men no har fått lang konsonant.» —
Från Elsfj ord i Helg har HALLFRID CHRISTIANSEN i regel utmärkt vokallängd i gamla kortstavingar, men hon anmärker (i brev till KHD): »Vokalene
virker somme ganger litt kortere enn de opphavlig lange, men mine informanter oppfatter dem som lange.» Om de norska förhållandena jfr vidare REITAN
1922 s 4ff, särskilt s6, Ross NB 9 s38, KOLSRUD 1950 s27, 1951 s19,
1952 s 413f, SELMER 1950 812 ff, OLSSEN 1958 s13 o 17f, HOFF 1946 s46.
Docent Nus SrmoNssoN, som är barnfödd i Ofdal (Stavre by), har godhetsfullt meddelat mig en rad exempel på kortstavighet i stavelser med akut
huvudtryck eller starkt bitryck i Ofdal, t ex 'ha'sti f 'hässja', in'ever f 'näver',
gr' tis adv 'gratis', men b sg 'greve med lång vokal (till ob sg 'grav n), samt
pres 'bigre'v, pret 'bigro'v, sup 'bigri'vi, 'begrava' och 'bcPsålå' f
'värplåda (för höns)'; jfr nedan s 60. Också i Lulemålen i Nb har vokalen
förlängts i tvåstavingar med grav accent, men kortstavigheten bevarats vid
akut accent och starkt bitryck; jfr ÖNB s233. — WALLSTRöM (1943 s43f ),
som likväl bara flyktigt besökte Nmal i vbÅng, hävdar att kortstavigheten
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där »ej är särskilt framträdande». Att den likväl, i icke rspr-påverkad dialekt,
är typisk för Nmal-målets kvantitetssystem har senare bekräftats av HELGE
NORGRENS och SVEN SÖDERSTRÖMS omfattande ordsamling från socknen
(ULMA 1948- ace 19600). I Hörnefors tycks den däremot ha avlägsnats i
anslutning till sVb. I örtr möter kortstavighet i äldre genuint mål enligt
LISA BERGFORS. Denna uppgift bekräftas av ULMA's inspelningar från örtr
(annorlunda WALLSTRÖM s41). I Långsele by i socknens norra del har likväl
stavelseförlängning inträtt. — Jfr vidare ÖNB s140f 196ff passim, samt
DARLSTEDT Norrbotten 1956 s 14ff.

I anslutning till vbÅng föreligger spår av sent avlägsnad kortstavighet i nutida folkmål både i söder och väster, men mest i det förstnämnda väderstrecket. Uttalsformer med halvlång vokal eller konsonant
har sålunda rätt ofta belagts i nöÅng av BUCHT och DAHLSTEDT. Se
kartorna 15 och 20 och ovan s37. För Skorped räknar GEIJER tom
med tydligt bevarad kortstavighet (SvVI 8472), en iakttagelse som senare
uppteckningar från sockneni inte har bekräftat. Också i Res i nvÅng,
som inte så sällan visar överensstämmelser med grannmålen i nöÅng
(jfr karta 25 f), har GEIJER, iakttagit spår av bevarad kortstavighet:
»För övrigt torde den långa vokalen i gamla tilljämnade ej vara lika lång
som andra långa vokaler: trona 'trana', t ex kanske snarare trona» (ULMA
67:3 8122). — I LyLappm föreligger inte ens sporadiska belägg för kortstavighet eller halvlängd ovanför örtr. Den vacklan mellan vokal- och
konsonantlängd som kan iakttas på kartorna 14, 15 och 19 i Lycks
torde emellertid delvis bero på länge bevarad kortstavighet, till en del
kanske också på upptecknarnas osäkerhet inför uttal med oklara kvantitetsförhållanden, t ex halvlängd på både vokal och konsonant. Inom de
delar av ÅsLappm, som vetter mot LyLappm och vbÅng, dvs Fredr
och Vm-Lat, kan kortstavighet eller halvlängd påträffas sporadiskt
(KHD 1943): Fredr vara vvra v 'vara', fara v 'fara'; Vm-Lat (Norrvik)
prvta v 'prata', grvva v 'gräva', (Hacksjö) b sg styvan, 'stäva'.
Anm. Beteckningarna med halvlängd ovan bör naturligtvis inte hårdras.
De innebär — åtminstone i mina egna uppteckningar — inte en klart avgränsad distinktion beträffande kvantiteten utan en mer allmän iakttagelse,
att orden ifråga om sin kvantitets- och accenttyp avvek något från de otvetydigt långstaviga. Jfr GEIJERS anteckning från Res: »Beträffande accenten
i kortst sv fem har jag flera gånger antecknat, att jag tyckt penultima ha
en särdeles stark biton, t ex stMn 'stävan'» (ULMA 67:3 s118).
Att avvikelsen i nöÅng åtminstone hos somliga sagesmän uppfattas som
1 Av

T BucHT, H A SÖDERBERG, A IvaassoN ooh förf. Jfr ovan s 37 not 2.
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väsentlig och betydelsebärandel fick jag vid mina första folkmålsuppteckningar »nordanskogs» i Asjö 1945 bekräftat av en sagesman i Bredbyn, f
1870 i Mellansel. Efter honom antecknade jag flera äldre kortat sv femininer med halvlång konsonant, bla skukce 'skata' (med en svag dragning
också på vokalen, vilken jag uppfattade som ett mycket lätt diftongiskt
efterslag av 8). När jag frågande upprepade sagesmannens uttal av detta
ord, rättade han mig: »Inte skstw! Det betyder 'skotte (folkslaget)'».
Vid uppteckningar i de övre delarna av Asjö somrarna 1957 och 1958
berättade mina sagesmän ofta att byborna i Degersjö och Järvberget talar fort
och med en egendomlig betoning. Vid besök i Degersjö och grannbyn
Sunnersta fann jag tydlig jämviktsaccent2 hos två äldre sagesmän, den ena
f 1890 i Degersjö och den andre 1887 i Sunnersta: bag non 'näsan', bag
74son 'påsen', resp b sg ntskfan 'mossan,' b sg phan. Däremot antecknade
jag enbart sup skop efter bägge sagesmännen, men inf mtka 'mocka (snö)'
efter den ene och våta 'bryna' efter den andre. Jfr b sg p7itsan och drhan
med ett slags jämviktsaccent trots närmast hellånga s-ljud, men sup 81c20,
efter en sagesperson f 1886 i Långsele by (i Asjö).
Jämviktsaccenten har alltså i Degersjö-Sunnersta bymål i varje fall bevarats i ordformer med sluten (tung) ändelsestavelse ända fram i vår tid. De
upptecknade formerna visar hur valet mellan vokal- eller konsonantförlängning åtminstone rent fonetiskt kan stå öppet in i det sista vid avlägsnandet av den gamla kortstavigheten och jämviktsaccenten. Det är sannolikt att
den för Asjö-målet kännetecknande förkortningen av gammal lång
vokal ffr k, p, t, i ett betydande antal ord, t ex 'tokkart el dyl 'tokig', 'hopp
m 'hop', 'utt adv 'ut' (jfr ÖNB s119, DAHLSTEDT 1955 s43 not 3), i viss mån
är en »nabooppositions»-företeelse och äger samband med stavelseförlängningen, som i anslutning till grannbygderna i nvÅng (Res Ålid och Juns)
till en början kan ha inneburit en tendens att drabba vokalen men senare
liksom i bygderna längre ner i nöÅng har förts över på konsonanten i ord
med k, p, t el s (frånsett vissa kategorier enl ovan). Jfr att Asjö följer nvÅng
i behandlingen av äldre hw- (ÖNB s259 och karta 6).
I Järvberget talade jag med tre sagesmän, f 1899, 1902 resp 1922, men
iakttog inte en likadan jämviktsaccent som i Degersjö. Den skillnad mellan
de bägge b3rmålen, som jag trodde mig kunna fastställa, bekräftas av min
yngste sagesmans yttrande om Degersjöbornas dialekt: »Dom stöter till
mitt på meningen. Det är en farlig (= väldig) betoning på mitten» (en rätt
träffande karaktäristik av jämviktsaccent). Däremot iakttog jag att min
bästa sagesperson i Järvberget talade ovanligt livligt och fort. Långa konsonanter uttalades ofta korta, också under starktryck. Hon nämnde vidare
att en gammal gumma i byn hade sagt 'litsa 'läsa' i st f 'hma. Troligen har
gammal kortstavighet levat kvar i Järvberget fram emot sekelskiftet 1900.
I de östra delarna av ÅsLappm har jag heller inte lagt märke till någon
1 Alltså

»relevant» eller med »ordskillnadsvärde» (1-1EssEnmAx 1948-53 s27).
Särskild jämviktsaccent utsätts i detta arbete i regel inte vid klart kortstaviga
ord; se del 1 s29.
2
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skillnad mellan äldre lång- och kortstaviga ord i isolerat uttal. Men också
där är det kortstaviga uttalet påfallande i det löpande talet, även i ord som
bevarar en relativt tryckstark ställning i satsen.
Konsonantförlängning har stundom anförts som ett kriterium
på länge bevarad kortstavighet (ENVALL SvLm B.47 s78,
JANztiv 1933 s17, ZETTERHOLM SvLm B.37 559 o 1940 812, KOLSRUD
1944 s62, HOFF 1946 s46). Detta kriterium syns även vara tillämpligt
på konsonantförlängningsområdet nöÅng i jämförelse med sÅng (jfr
nedan s 62). Men det har långt ifrån allmän räckvidd. I vJämtl, där
kortstavighet har bevarats upp till våra dagar, förlängs vokalen, men i
grannbygderna Meråker och Verdal i NTrönd konsonanten (GEIJER
SvLm B.18 s22 29 o 32, REITAN 1922 s4ff). I det förra fallet sker stavelseförlängningen efter jämtskt mönster, i det senare efter tröndskt (jfr
GEIJER a a s37f). På samma vis svarar i Helg sen vokalförlängning mot
sen konsonantförlängning i NTrönd, medan kortstavigheten bäst har
bevarats i de mellanliggande sörhelgeländska bygderna Brönnöy, Vega,
Velfj ord och Vevelstad. Inte heller för stavelseförlängningens relativa
kronologi inom en dialekt eller ett tämligen enhetligt dialektområde syns
det nämnda kriteriet äga allmän giltighet. Jfr förhållandena i dalmålet
(LEVANDER Dalm 1 s66f o 70f).
Som ett annat kriterium på länge bevarad kortstavighet brukar anföras »i sammansättningsled bevarad kortstavighet». Därmed
avses kortstavighet dels i tryckstark sammansättningsled (ovan s 55,
LEVANDER 1 866, jfr 2 s330, HOFF 1946 s46?) och dels i trycksvag
sammansättningsled (EN-VALL 577, WALLSTRÖM s4lff). I det senare
fallet är termen »bevarad kortstavighet», som SJÖDAHL (s 35 noten) tycks
ha insett, mindre egentlig, eftersom hela resonemanget om stavelseförlängning i de nordiska dialekterna rör tryckstarka stavelser (så
redan hos LARSEN 1894 s46). I ovillkorlig eller av ställningen i satsen
betingad trycksvag ställning förkortas ju i regel alla långa ljud i
svenskan (jfr HESSELMAN 1948-53 sl6f).
Kraftigt huvudtryck på efterleden med på sin höjd svagt bitryck på förleden i sammansättningar till tvåstaviga ord med äldre
kort stamstavelse, typen harafot, är inom undersökningsområdet en
väl känd företeelse. SIGVARD WALLSTRÖM har i sin doktorsavhandling
(s45f) ägnat den en rätt ingående undersökning. Han har belagt denna
typ av efterledsaccentuering från vbÅng, Aplg i PiLappm och Nb.1
1 WALLSTRÖM (jfr 847f) skiljer likväl inte mellan »svävande» accentuering och
den egentliga efterledsaceentueringen.
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Däremot har han inte påträffat den i Vb, nö och sÅng och LyLappm.
WALLSTRöMS för hans egen dialektindelning (jfr s41 o 48 överst) rätt
obekväma uttalsformer från det sistnämnda området bekräftas i huvudsak av mina egna uppteckningar: t ex Lycks lue naspra' gg n 'tuppsprång';
Ly-Björks b sg trå nuä'la f 'sädesärla', men även b sg f la' guva' m
'skaft på slaga' med första a halvlångt; Tärna b sg hal rasna' run 'harsnara'. Från ÅsLappm och nvÅng anför WALLSTRöM bara belägg från
Res(HG), de flesta med lång och ett med halvlång vokal i förleden. I
själva verket är en kraftig efterledsaccentuering i typen harafot allmän
i nvÅng åtminstone ovanför Res och Ålid, och inte heller ovanlig i
ÅsLappm. Ur OPPOrdb, mina egna uppteckningar och några samlingar
i ULMA och SOA av goda upptecknare har det material från ÅsLappm
och Ång sammanställts, som återges i tabell 1 (i karthäftet).
Anm. Tillfälligheter vid uppteckningarna måste naturligtvis ha spelat
en roll för urvalet av ord i tabell 1. För att göra materialet så kongruent
som möjligt har jag strävat efter att belägga samma ord från olika bygder
och efter olika upptecknare. Likväl har denna strävan inte fått gå ut över
den objektiva redovisningen av olika accentuerings- och kvantitetstyper inom
varje bygd. Ett »mfl» efter en rad uttalsformer innebär att deras typ är väl
belagd och bör anses vara den allmänna i bygden ifråga. Också för själva
ljudbeteckningen av de anförda uttalsformerna måste man räkna med
att tillfälligheter och skilda upptecknarvanor har spelat in, fastän materialet
enbart har hämtats från samlingar av kända och pålitliga upptecknare. I
synnerhet gäller detta växlingen mellan förleder med eller utan halvlängd
i vänstra kolumnen och växlingen mellan huvudtryck på första och på andra
sammansättningsleden i högra kolumnen. Vid fördelningen mellan de bägge
kolumnerna kan sådana tillfälligheter likaså ha spelat in, särskilt ifråga om
växlingen mellan uttal med halvlängd och starkt bitryck på första stavelsen
i vänstra kolumnen och hellängd och starkt bitryck i den högra (jfr beläggen
från Vm-Malg(OPP) och Res). Det är vidare tydligt att efterledsaccentuering
hör till folkmålens äldre skikt. Mitt eget material med trycksvag förled från
t ex Vm-Malg, Bodum och Tåsjö härrör från sagesmän med genuin och
ålderdomlig dialekt. FRANS BERGVALL uppger i sina uppteckningar från
födelse- och hembyn Gideåberg i Edsele (ULMA 22759) i regel två uttal i
ord av denna typ: ett äldre med trycksvag förled och ett yngre med starkt
bitryckig och långstavig förled.
Fastän gränsfall mellan tabellens bägge kolumner alltså inte är helt ovanliga, återger dess uppdelning av materialet enligt min erfarenhet en väsentlig
distinktion ifråga om accentueringen hos sammansättningar, som hittills
inte har uppmärksammats i tillräcklig grad.' Den tydliga efterledsaccen1 Jfr Kom 1901 s 179f, HESSELMAN 1905 845, NOREEN VSpr 2 s425f, LARSEN
Festskrift TORP 1913 842 passim, WALLSTRÖM 1943 847f, HEDBLOM 1945 886,
BERGMAN ANF 66 81414 WESSEN Våra folkmål 1960 842.
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tueringen med trycksvag förled får med andra ord inte sammanblandas med
den svävande a c c en tuer ing, som också kännetecknar många norrländska
folkmål. Denna innebär att svenskans normala accentuering i sammansättningar
(J)
i de berörda folkmålen svävar mellan accentueringarna
(.J) 2_ och i . (J) J— Svävande accentuering finns både vid en- och tvåstaviga förleder, fastän oftare vid de senare. Den är bla iakttagen i Multrå i
sÅng (JN s x), i Ed och Juns i s och nvÅng (MEYER 1954 s23 25 o 30), i
Rams och Res i nvÅng av GEIJER (enl WALLSTRÖM s48 not 1 och HG's
egna utförliga anteckningar i ULMA 67:3 8120f), i Nätra Ssjö och Skorped
i nöÅng av HA SÖDERBERG (ULMA 2646:9 s 3f ), och i Vm-Malg i ÅsLappm
ÅsLappm (OPPOrdb). Själv har jag i mina tidigare uppteckningar från
dessa bygder nästan alltid skrivit i_ (J) L, men det beror säkert på att den
svävande accentueringen hörde hemma i mitt eget uttal och att jag därför till
en början inte uppmärksammade dess särart. Jfr vidare samma eller liknande
företeelse i Overkalix (MEYER, 1954 s73, jfr s79), i Nederkalix (RUTBERG
SvLm B.28 s9) och i Skuttunge och Fasterna (LEFFLER SvLm XVIII.2
810f, TISELIUS ibidem.5 s 23ff, Gnu» ibidem.6 s30).
En annan sak är att enstaka sammansättningar med äldre långstaviga
förleder helt kan förlora trycket på förleden, t ex Vm-Malg (KHD)
'Heligfjäll (by i Vm)', sannolikt genom analogi från typen hicrafö't med äldre
kortstavig förled, såsom REITAN (1930 826) och WALLSTRÖM (s47 o 49)
antar.
En sak för sig är också tryckfördelningen i sammansättningar med mer
än två leder. I treledade ord är tvåstavig första eller andra sammansättningsled med äldre kort stamstavelse trycksvag i större utsträckning än motsvarande första sammansättningsled i tvåledade ord. Från Lycka i LyLappm
har t ex upptecknats: b sg fkugudö'seppen m 'flugsvamp', b pl itjälarha'lsbera
••••• 'ijädarha'lsbeira n 'tibastbär', och från Asjö i nöÅng: b sg igu'aragakall
m 'färgkulla, Anthemis tinctoria', b sg ibjerkmvsavein och 1 8e'ljmusavein, m
'masurved på björk resp sälg', itri'vägafe'l n 'vägskäl där tre vägar möts'.
Jfr också beläggen för harslekabär harsugenbär och källarhalsbär tfädarhalsbär (del 1 s76 och 104).

Utanför det i tabellen redovisade området möter en tydlig efterledsaccentuering stundom också i de övre socknarna i sÅng: Graninge b sg
Itjäreve'n m 'tjärved', Långs b sg l harave'n (med halvlångt a) m 'kråkvicker'. I kortstavighetsområdet öJämtl är efterledsaccentuering regel
(VESTLIIND SvLm B.48 s33f), likaså i Vemdalen i Härj (REITAN s25f),
och i Ofdal i cJämtl enl Nus Suaortssorr (jfr ovan s 55 anm): 'dnamann' m 'daglönare', I Ikugufi't m 'flugsmuts', I gamaku'bb m 'gammelgubbe', l harahuinn m 'harhund' mil, jfr vid kortstavingar i efterled
'fio'lapalar m 'fiolspelare', I htarvsålrå v 'halvsula', 'spy' Nya f 'spyfluga'.
Däremot har gammal kortstavig första sammansättningsled i regel
starkt bitryck och lång stamstavelse i Ström i nJämtl (enl VR och CL):
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chigamilnn —Våga- m 'daglönare', Idn'Irakdr m 'dalkarl', thvirafo't m
'kattfot, Gnaphalium-arter', livivaro's f 'näckros', Itje'reno' m 'liten
träho som tjärbehållare', men även b sg imuIsegry'ta f 'mesgryta' och b sg
Itje'reby'tta f 'tjärpyts med halvlånga s-ljud. Jfr också beläggen från
Jämtl hos WALLsTaöm (s68).
Vårt material antyder att den efterledsaccentuering som nu kännetecknar sammansättningar med gamla kortstaviga tvåstaviga förleder
i ett sammanhängande område öJämtl, nvÅng och angränsande delar
av ÅsLappm förr har haft en större utbredning, sannolikt i omedelbart
sammanhang med samma företeelse i vbÅng. Accentframflyttningen
och den därmed förbundna stavelseförlängningen innebär en anpassning
till riksspråkliga uttalsvanor, som dels från kustbygderna tränger upp i
de övre ångermanländska socknarna och dels i anslutning till Vb och
LyLappm har slagit igenom i de övre nybyggarmålen i ÅsLappm.
Såsom framgår av nästa avsnitt är typerna köVölt och sjöviik vanliga
företeelser i ÅsLappm och övre nvÅng. Enligt WALLSTRÖMS indelningsgrund (s41 f med not 2 och s45f) skulle alltså »kortstavighet i mer eller
mindre framträdande form [vara] utmärkande» (s41) för målen i dessa
bygder. För accentueringstyperna heiragt och sj6vi'k är emellertid
termen kortstavighet som nämnts vilseledande (ovan s 58). Att hårafö't,
som också REITAN (1930 s26) tycks mena, beror på relativt länge bevarad kortstavighet (i tryckstark stavelse) är sannolikt i många fall, men
detta antagande kan lika litet som konsonantförlängning (ovan s 58)
uppställas som en allmän regel för stavelseförlängningens dialektgeografiska kronologi. Det är t ex uppenbart att nöÅng ännu bevarar tydliga
drag av kortstavighet (i enkla ord) men i regel saknar efterledsaccentuering, medan nvÅng har förlorat kortstavigheten men har en utpräglad efterledsaccentuering. Att denna accentuering i nvÅng-ÅsLappm
likväl vittnar om relativt länge bevarad kortstavighet anser jag ändå
vara sannolikt, eftersom efterledsaccentueringen i våra dagar är typisk
just för de norrländska kortstavighetsmålen i öJämtl, vbÅng och Nb.
Sammanfattning: Med ledning av de tre företeelser i nutida dialekter som med större eller mindre sannolikhet bär vittnesbörd om länge
bevarad kortstavighet, nämligen rester av äldre kortstavighet i egentlig
mening, konsonantförlängning och kvantitets- och accentueringstyperna
häralö't, sjöd' k och köVölt, kan vi mot bakgrunden av stavelseförlängningens resultat g5ra oss en föreställning om dess förlopp i ångermanländska mål. Förlängningen har i form av vokalförlängning — utom
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i ord med sluten ändelsestavelse och möjligen vid m (jfr s 54) — från
sÅng successivt trängt upp efter Ådalen och över nvÅng nått även
ÅsLappm. I Rams i nvÅng har den möjligen understötts av en impuls
från den jämtska stavelseförlängningen, som dock inte har rubbat de
sydångermanländska förlängningsreglerna (jfr s53). I det konservativa
Res har kortstavigheten sannolikt bevarats särskilt länge i anslutning
till grannbygderna i nöÅng (s56), varefter i motsättning till dessa
vokalförlängning inträdde efter sydångermanländskt mönster, tom med
större konsekvens än i tidigare förlängda mål (s 17). Jämför parallellismen med Åre (s 58). Till nöÅng norr om Skuleskogen har stavelseförlängningen nått rätt sent och i motsättning till sÅng inneburit konsonantförlängning vid k, p, t och s (och m). Bakom denna motsättning ligger
sannolikt en tidigare motsättning mellan förlängd vokal i sÅng och bevarad kortstavighet i nöÅng (jfr s58 ovan). I de översta bygderna i
nöÅng (Asjö) kan förlängningstendensen likväl till en början ha stått
under inflytande av grannbygderna i nvÅng (jfr ovan s 57). I vbÅng
slutligen lever kortstavigheten kvar än i dag, och i anslutning därtill
möter sporadiska fall av kortstavighet även i östra ÅsLappm.
Eftersom olika kriterier talar för relativt länge bevarad kortstavighet
i såväl ny som nöÅng ligger det nära till hands att räkna med ett i sen
tid sammanhängande nordligt ångermanländskt kortstavighetsområde,
som band samman öJämtl och vbÅng (jfr kartorna 15 och 20). För ett
bedömande av frågan huruvida överensstämmelsen mellan nvÅng och
ÅsLappm ifråga om stavelseförlängningen är ursprunglig, dvs från tiden
för den första kolonisationen i Åsele (jfr del 1 s3), eller av yngre datum
lämnar vår föregående kvantitetsundersökning inga avgörande inre
kriterier. Den dialektgeografiska utbredningsbilden sammanställd med
andra dialektgeografiska företeelser (del 1 8110 och nedan 8250) talar
snarast för att tendensen till vokalförlängning är ursprunglig i ÅsLappm och att stavelseförlängningen i nvÅng sålunda var påbörjad i
slutet av 1600-talet.

Slutljudande vokal i första sammansättningsled.
Inom ÅsLappm har sammansättningar på ko- och sko-, t ex kokalv
och skohö, i regel akut accent med huvudtryck på förleden och kort o
utan förlängning av den följande initiala konsonanten i efterleden.
Samma accent- och kvantitetstyp möter mer sällan också i sammansättningar med andra enstaviga förleder på slutljudande vokal. Före-
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teelsen bör enligt traditionell uppfattning benämnas som ett slags
kortstavighet. Den har uppmärksammats av SIGVARD WALLSTRÖM norr
och öster om ÅsLappm. Kapitlet »Till frågan om kvantitet och accent
i komposita» i g-radualavhandlingen om Arjeplogmålet har denne forskare
i första rummet ägnat åt ett studium av »enstavig förled på vokal».
Hans materialsamling (tabellerna s58-61) kunde med fördel ha varit
mer omfattande. För säkra slutresultat beträffande den föreliggande
kvantitetstypens ljudhistoriska bakgrund skulle ett väldigt material av
ortnamn och appellativ från snart sagt hela det nordiska språkområdet
behöva genomgås. Jag måste likväl i första hand nöja mig med att försöka fastställa Vilhelminamålets clialektgeografiska ställning med hänsyn
till den behandlade företeelsen. Med utgångspunkt i nytt material från
de centrala delarna av mitt undersökningsområde inom mellersta och
norra Norrland vill jag bygga ut och delvis tillrättalägga WALLSTRÖMS
framställning.
I tabell 2 redovisas sammansättningar på ko- och sko- ur folkmålen
i Ås- och LyLappm'r, Ång och angränsande bygder i Jämtl.
Anm. Materialet till tabell 2 har förutom ur egna uppteckningar så långt
möjligt hämtats ur representativa och pålitliga samlingar i ULMA. Likväl
föreligger i större utsträckning än normalt risk för felaktiga kvantitets- och
accentbeteckningar, i synnerhet ifråga om uttalstypen köVö't med huvudtryck på kortstavig förled, vilken ofta måste ha tett sig främmande för
upptecknarna och kanske också stridit mot deras förutfattade åsikt om
dialektens ljudsystem (jfr WALLSTRÖM s55). Jfr vidare anm till tabell 1
(ovan s 59 f).
Vid återgivandet av belägg från Vm-Malg(OPP) har korthetsbågen över o
utelämnats i tabellen, liksom också korthetsbågar under bokstavstecken hos
andra upptecknare. Om kvantitetsbeteckningen i OPPOrdb se ovan s 14.
LEvr JoniorssoNs stora ordsamling från övFrostv i nJämtl har inte utnyttjats för tabellen, eftersom den är utskriven med grov beteckning utan längdstreck. De av WALLSTRÖM (s 52) anförda formerna ku'dy'gg och fo'bo'ttv,
svarar mot den allmänna accentueringstypen för tvåledade sammansättningar med enstaviga samm.ansättningsleder hos LJ, t ex kviigkalv. Upptecknaren skriver normalt ku'- 'ko-' (förled). Det enastående köbo'(o)s
(vokalismen!) beror sannolikt på att LJ tillbringade sina åtta första levnadsår i Stornäs inom Vm-Fatm, innan han med sin mor flyttade över till
Frostv's nordligaste by Raukasjön.
Den röda färgen i tabellens högra kolumn betecknar först och främst
efterledsaccentuering. Huvudtryck på kortstavig förled i sammansättning
med grav accent är bara belagt en gång i Nmal. Därtill kommer ett par
belägg med starkt bitryck på kortstavig förled från Vm-DikLat.
Sammansättningar med mer än två leder har också redovisats i tabell 2,
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fastän de inte utan vidare bör jämställas med tvåledade komposita; jfr ovan
s 60. Samma reservation gäller för lånordet skomakare. Om emfas se slutligen anm till tabell 3 (nedan s65 f).
Accent- och kvantitetstypen köVöit, SOM WALLSTRÖM (858f) har påvisat från Pite och Lule älvdalar i Nb, vAplg i PiLappm, Lycks Sors
örtr i LyLappm och från vbÅng, är som tabell 2 visar allmän också i
Tärna mfl i LyLappm, ÅsLappm och öJämtl. Från de övre socknarna
i nvÅng är den likaledes belagd, fastän mer sporadiskt. I övriga delar av
Ång måste den betecknas som en ren undantagsföreteelse.' Däremot har
jag i geografiskt sammanhang med nämnda bygder belagt den i Råneå
i Nb2: I korspena m 'kospene', 'a/dn/nar, b sg 'skcVmåsketn, 'skomakare';
c och sAplg i PiLappm: (Kasker) I skenrigomlälder n 'skaft på kängsko',
Iskö'näisa m 'spets på (käng)sko', (Gullön) b sg l körompa f, I skö'band n;
v och nAjaur i PiLappm: (Fiskträsk o Åkerudden) b sg I kö'rompa f,
'benhud
Iskincinn, n, även b sg I sko'banna, (Renviken) b pl
m, men (Moskosel och Rönnberg)
av kor', (Sarvasåive) b sg
l ko'bå's m fl med långt o, och sAjaur (allejaur) b sg I sko'reImma.3 I
Jämtl utanför öJämtl är lång vokal regel i förledema ku- och sko-:
Mörsil(HG) I kui falk m 'spår av en kos steg', I sko'snr n 'skosula', mfl,
Ofdal I ku'retImp f, l ku'spana m, Isko'makar m, mfl, Revs I ku'rlimp f,
l ku'hu f 'kohud', mfl, Åre(HG) I ku'roImp f, I ku'ruls f 'kospillning', isko'baInn n, m fl men I skömalkar m utan längdbeteckning på o-et.4
Vi urskiljer alltså för accent- och kvantitetstypen köVö't ett sammanhängande norrländskt område, som från söder till norr omfattar öJämtl,
1 Enl tabell 2, WALLsxrcöm s59, ULMA 16:o, och MEYER 1954 s20 23 26 o 28,
jfr för Vb s31f 35 o 37.
2 I det följande nyttjas kvantitetsbeteckning enl del 1 s29.
3 Av de anförda beläggen från Nb och PiLappm har de från Råneå upptecknats
av NANNY Nu,ssox, från Gullön Fiskträsk och Åkerudden av LEIF SJÖBERG, från
Rönnberg och Moskosel av ALGOT LUNDBERG, och övriga av KHD. LUNDBERGS
längdbeteckning från nAjaur, där man väntar kort vokal som i Pitemålen, måste
uppmärksammas, eftersom samme upptecknare i sin stora ordsamling från Nluleå
har betecknat kort vokal i sammansättningar på ko- och sko- (jfr nedan s68).
För Pitemålet se även DAHLSTEDT Norrbotten 1956 s17. Från Nkalix och Okalix
är kort vokal vid akut accent i denna sammansättningstyp inte belagd i RUTBERG
SvLm B.28, Pila, 1924, eller ULMA 16:o; jfr WALLsraöm 852.
4 Beläggen från Revs upptecknade av BENGT BENGTSSON, från Ofdal av Nus
SimoNssoN. Det är inte sannolikt att den samvetsgranne HERMAN GEIJER har
glömt längdstrecket i Are-formen för skomakare. På den andra sidan hade man i
dess ställe väntat sig ett tecken för halvlängd eller korthet. Jfr också MEYER 1954
s 41f för Mattmar.
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nvÅng, ÅsLappm, vbÅng, LyLappm (utom Malå), PiLappm (utom delar
av Ajaur), s och mNb (upp till Råneå).1 Den svagaste länken i denna
kedja utgör nvÅng. Det dialektgeografiska sammanhanget mellan dess
ytterändar förmedlas som synes annars helt av de unga svenska folkmålen i Lappland!
Från samma dialekter som har typen kö' få anför WALLsTRöm (s5659) ofta också belägg för efterledsaccentuering: kötö't. Detta gäller också
om mitt material i tabell 2. Därtill kommer rätt ofta — också hos genuina
sagesmän — uttal med lång vokal vid akut huvudtryck, köVölt el dyl, i
blandning med de bägge förutnämnda uttalstyperna, liksom uttal med
mer el mindre halvlång vokal. Denna vacklan hänger uppenbarligen
ihop med att motsättningen mellan kort och långt o i typen ko'fo't med
akut accent i norrl mål inte är väsentlig eller betydelsebärande ur ljudsystemets synvinkel, i varje fall inte i Vm, som däremot har en tydligt
betydelsebärande motsättning mellan grav eller svävande accentuering
i t ex Vm-Lat b sg Iko'gralna f 'kådig gran' och Vm-Malg Ikolbu'ss m
'munsbit av tuggkåda', till 'kos f 'kåda', och akut- eller efterledsaccentuering i sammansättningar till 'ko f 'ko'.2
Vid andra enstaviga förleder än ko- och sko- med slutljudande vokal
har kort vokal vid akut accentuering av mig upptecknats i Vm några
gånger vid förleden sjö- och en gång vid snö-. I tabell 3 redovisas sammansättningar på sjö- och snö- ur folkmålen i ÅsLappm, .Ång och angränsande bygder av Jämtl.
Anm. Om materialet till tabell 3 gäller i huvudsak detsamma som för
tabell 2; jfr anm ovan s 63 f. Den röda färgen i den högra kolumnen betecknar
oftast efterledsaccentuering. Kortstavig förled med huvudtryck och gravis
föreligger likväl i vissa sammansättningar på snö- från Nmal i vbÅng, och
kortstavig förled med starkt bitryck i ord på sjö- har noterats i några belägg
från Dor i ÅsLappm och Bodum i nvÅng. Om svårigheten att vid alla tillfällen skilja dessa accentueringstyper jfr redan LARSEN i Festskrift TORP
1913 s41.
Enstaka avvikelser från den normala accentueringen hos sammansättningar med samma förled kan naturligtvis ofta bero på en mer eller mindre
1 Jfr

WALLSTRÖM 1943 s41 not 1.
Denna egenskap hos kvantitetsmotsättningen i förleden ko'- o dyl att icke vara
väsentlig ur ljudsystemets synvinkel bidrar till att kortheten kan förbises också
av infödda upptecknare. Jfr KALLSTENTIJS' liknande iakttagelse i Värmlands
Bergslag, SoSt 3 (1903) s66. Mot den bakgrunden har jag inte ansett det försvarligt
att kartlägga den här behandlade kvantitetsföreteelsen på grundval av det oenhetliga materialet i ULMA. Jfr vidare BORGSTRÖM 1947 s 44 och 48, och nedan s 80.
5 — 599116 K.-H. Dahlstedt
2
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tillfällig emfas, i synnerhet på motsättningsframhävning.1 Efter min äldste
sagesman i Vm-Fatm, HL HANSSON i Grundfors (jfr del 1 syn), upptecknade
jag sålunda bara accentueringen ii
i sjöfågel, sjöfågelskjut och sjöstrand
men upprepade gånger .2_ J_ i sjöström. Ide tre första orden låg inte särskild
vikt på förleden. I det sista mer ovanliga ordet betonades däremot, att
strömmen var av ett särskilt och sällsynt slag, eftersom den fanns i en sjö
och inte i en å. Efter en sagesman från Stornäs i Vm-Fatrn (den förres son)
upptecknade jag skobotten dels med •.9 .3_ och dels med
I det senare
fallet framhöll den talande bottnen till skillnad från andra delar av kängskon.
L i sammansättningar på sjö- och
Accent- och kvantitetstypen
snö- har — som tabellen visar — främst belagts i ÅsLappm och i Rag i
öJämtl. Därtill kommer ett ströbelägg från Rams i nvÅng. En jämförelse
mellan tabellerna 3 och 2 visar vidare att akut accentuering överhuvud
taget är mycket ovanligare vid förlederna sjö- och snö- än vid ko- och
sko-. Sådan accentuering saknas som synes helt i tabell 3 i uttalsformerna
från vb-nö-sÅng och cJämtl. Uttalen med efterleds- eller gravisaccentuering dominerar däremot i denna tabell överallt utom i Rams. En
likadan fördelning av accent- och kvantitetstyper mellan sammansättningar med de nämnda förlederna föreligger i WALLSTRÖMS tabeller
(858-61). Med det ovan s64 anförda materialet kan vidare jämföras
sAplg i PiLappm: (Gullön KHD) jö`dre'v 'snödrev på sjön vintertid',
I fii`vra'k 'drivved o dyl', (LS) I fOgries,
v Ajaur i PiLappm:
IfOgries ,--,I fölgrä's, b sg I fölla'nna, b sg
—
I fnlödri'va, b pi I sniöltra'mpen f 'trygor'; Jämtl: Mörsil(HG) I ngleft f
'snösmältning om våren', Ofdal 'snö' feInn f 'snödriva', Åre(HG) I fö'gra's,
I fii`vilk, men också I fö'bhtuit ,,,j fö`bkault, l fö'ralk n 'drivved o dyl',
I fönö' f 'sjönöd', samt 'snö' fainn, 'snehe'Åt, 'snö`seilkk m fl på snö- med
gravis.2

Inom det redovisade norrländska området iakttar vi alltså en tydlig
motsättning ifråga om accentueringen av sammansättningar på ko- och
sko- resp sjö- och snö-. De förra, som vi här kallar typ 1, har normalt
1 Om motsättningsaccent jfr redan LINDGREN (efter BERAGIIEL) i SvLm XIL1
839f, och vidare NOREEN VSpr 2 s177f, jfr 110f och 449f, CIIRISTIANSEN Maal og
Minne 1943 s17f och Norske dialekter 1946- 830f, LAGMAN 1958 8140f och 144-146
passim. — En framhävande betoning innebär inte alltid större intensitet, högre
ton eller längre kvantitet än normalt, utan själva avvikelsen från det normala,
tex gravis för väntad akut, oväntat låg röst o dyl, kan också avse och verka framhävning.
2 Beläggen från Ajaur och delvis Aplg upptecknade av LEIF SJÖBERG, från Ofdal
av Nus SmoNssoN.
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de senare, typ 2, däremot i_ LJ_
accentueringen iA_
Det
viktigaste
undantaget
från denna regel utgör förekomsten av
—
Li 2
i
typ
1 (varom ovan s65 och nedan s 69).
efterledsaccentuering
WALLSTRÖM har först uppmärksammat dessa två accentueringstyper, hos
honom symboliserade av typorden kokalv och sjögräs, men han har inte
närmare undersökt efter vilken princip materialet är fördelat på de
bägge typerna.1 För att om möjligt finna regler för denna fördelning har
jag i tabell 4 givit en översikt över accent och kvantitet i vissa enstaviga
förleder på slutljudande vokal i ett antal norrländska dialekter och i vissa
folkmål i Dalarne, Värml och öb, som erbjuder särskilt intresse för den
här behandlade sammansättningskategorien.
Anm. I tabell 4 redovisas enbart sammansättningar med bevarad sammansättningskaraktär (jfr nedan s 76), tex fäbod men inte fähus (föjs, fjös
o dyl, jfr ZETTERHOLM 1940 s 34f, karta 1 och passira), enbart sådana med
enkla efterleder, tex fäbod men inte fäbodstinta, och enbart förleder med
gammal slutljudande vokal, tex bro- men inte bo(d)- och lo(d)-. I tabellen
har vidare utelämnats alla belägg för lånorden morot och åbrodd och de i
norrl dial rspr-påverkade orden trä(d)gård och träull.
Materialet är valt ur större representativa samlingar gjorda av fonetiskt
pålitliga upptecknare, men man måste ändå räkna med att olika upptecknare
följt olika beteckningsprinciper. Inom varje kolumn torde däremot beteckningen vara enhetlig. Mot 0 P PETTERSSONS uttalsformer med starkt bitryck
på lång första sammansättningsled i kolumn 6 svarar sålunda i regel huvudtryck med gravis och längd i mina egna uppteckningar i kolumnerna 7 och 8;
jfr om svävande accentuering ovan s 60. Man måste också räkna med att
L av upptecknare vid somliga tillfällen
den säregna accentueringstypen
dvs att röd båge kan stå för rött akuttecken i tabellen. Jfr
betecknats ...i
vidare anm till tabell 2 ovan s 63f.
Materialet består av appellativ, utom för Nederluleå och Ragunda (1 och
10). Från dessa socknar föreligger utförliga och fonetiskt pålitliga uppteckningar av naturnamn i SOA. Materialet ur dem har redovisats tillsammans
med appellativiskt material från samma socknar i resp kolumner. Någon
påfallande motsättning mellan dessa ortnamns- och appellativmaterial med
avseende på accentuering och kvantitet föreligger inte. Också ortnamnsmaterialet från överluleå i SOA, upptecknat av GUNNAR PELL1JEFF, som ej
redovisas i tabellen, stämmer med Nluleå. Jfr likväl om hö- nedan s 84.
Inom det appellativa materialet är de olika förlederna rätt jämnt fördelade.
Inom ortnamnsmaterialet är däremot somliga förleder — av lätt insedda
skäl — rikt företrädda, medan andra, tex sko-, knä- och lie-, saknas.

i Jfr WALLSTRÖM s4lf 49f 56f och särskilt 63, där denne i anslutning till KOCK
räknar med ljudlagsenlig akut accent vid alla förleder på vokal som går tillbaka på
äldre tvåstaviga hiatusförbindelser, tex ko- <*koa-, och därefter analogisk övergång
till gravis vid tex fä-, sjö- och snö-.
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De röda kolumnsiffrorna i tabellhuvudet markerar folkmål med bevarad
kortstavighet i enkla ord; om Nluleå, jfr dock ovan 855 anm. Materialet
till de enskilda kolumnerna har hämtats från: 1 ALGOT LUNDBERG
ULMA 8026 (1925-38) och EDVIN BRÄNNSTRÖM SOA, 2 J V LINDGREN
SvLm XII.1 s35f och Bmträskordboken, 3 HELGE NORGREN och SVEN
SÖDERSTRÖM ULMA 19600 (1948-55), 4 TORSTEN BUCHT och HA SÖDERBERG
ULMA 1091 1286 mfl (1920-30), 5 TORSTEN Buoirr ULMA 389 476 och
1016 (1918-22), 6 0 P PETTERSSON ULMA 884 mil (1923-24 = OPPOrdb), 7
egna uppteckningar och från Vm-Dik dessutom uppteckningar för min räkning av RUNE VÄSTERLIIND, 8 egna uppteckningar, 9 VIDAR REINHAMMAR
ULMA 20355 (1949-51), 10 BERTIL FLEMSTRÖM ULMA 19730 (1935-48) och
samme upptecknare i SOA, 11 Las LEVANDER ULMA 272 365 och 396
(1916-18) och SvLm IV.3, 12 RICHARD BROBERG muntliga uttalsuppgifter
till förf, 13 ALVAR ENBERG FMK 142 (1939-, Korsnäs) och ESKIL HUMMELSTEDT muntliga uttalsuppgifter till förf (Närpes).
Förlederna i tabell 4 har som synes ordnats efter vokalism. Om denna
gäller följande: Mot allmänt å ( < å) svarar 'a i n Norr! (kolumnerna 1-2). I
små- har ångermanländska folkmål 'o (4-8), utom Vm-Dik, som ofta har 'å
(jfr ONB s255). Mot o svarar i Nluleå diftongen 'do eller kort 'å. I bro- har
Ström och Älvdalen västnordisk u-vokalism (jfr LEVANDER Dalm I 8182). I
ko- möter sådan u-vokalism i Ström och Rag (9-10), och Älvdalen har omljudd y-vokal med bevarat r ffr vokal i efterleden, t ex 'tfy'kå'ty ni 'kokalv'
och 'tjy'raki m 'kosvans, »kyrhale»' (ej redovisade i tabellen). I sko- har Älvdalen diftong 'uti (kort el lång, jfr Dalm I 5155). Orden med ö tillhör som
synes historiskt sett två klart skilda grupper. I hö- bevaras den gamla diftongen som diftong med skiftande uttal i Nluleå, Burtr, Ström och Närpes
(1-2,9 och 13), medan den har givit 'y i Ostmark. I sjö- och snö- har Nluleå
'y-vokalism, och Älvdalen kort 'u resp 'uå (jfr Dalm I s 184ff o 300f not 10).
Orden med å har allmänt 'e-vokalism i Norrl. I fä- har Ström långt i. 1 knähar Älvdalen kort i <å och i trä- diftongen ai (<i, jfr Dalm I s132 o 269
not 14). Förleden ii- (lie-) har sekundär diftong tyi i Nluleå. Västnordisk
hiatusutveckling > (l)j4- möter i Ström i beläggen med akut accent och i
Älvdalen. Långt y i by- och ny- motsvaras liksom ii Ii- av en diftong iyi,
(AL) - 'öy (EB) i Nluleå (jfr ONB 8202).
Om de enskilda f örlederna gäller vidare: Ordklassbeteclmingen avser
förledens egen ordklass som simplex. Av sammansättningar på rå- redovisas
t ex bara dem som innehåller adj rå 'okokt, fuktig; grov(huggen)', i motsats
till rå 'rågång' och rå 'övernaturligt väsen'. Belägget med grav accent för
grå- i Rag hänför sig till ortnamnet 'grå`la'e, upptecknat för tre olika lokaliteter i skilda byar i socknen, alltid vid sidan av 'rö'/s'e. Accentueringen
beror här tydligen på motsättningsframhävning. Vid sidan av OPP's många
'små-' i VmMalg
belägg med starkt bitryck och lång vokal i förleden
har förf i såväl Vm-Malg som Vm-LatRås upptecknat flera belägg med
trycksvagt '.mo-, liksom i Vm-DikFatin (kolumn 7). Från Vm-Fatm föreligger likväl två belägg med långt 'Q i tydlig emfas: 'smo'jä'ssen ä sumrö'jjen
..., men sto'rjäissen ä stor jusssm tjä'cl,ara, och: 'då va int na smo`kaira 'det
var inga små karlar'. Det norska stadsnamnet Mosjöen uttalas i Vm-Fatm
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ofta 'möljöin (med kort el halvlångt o och halvlångt ö) och i Vm-Dik 'mollfön;
jfr sTärna imer,sötn, övFrostv 'åt mo'mlö'a (WALTMAN SvLm B.39 s170),
Vefsn 'åt mossya 'till Mosjöen' (Ross NB XI s71), Imo'ssyen (NG 16 874),
imo'ssyn <Mös- genitiv (RIKsEtmm 1924 s 222). Likaså Vm-Fatm sTärna
och Tärna 'le foity, 'Lofoten', men övFrostv l io'foitljt, 'at lo' foital; jfr Salta
'på tö' fota (SKIN-Lump 1933 s63). Av sammansättningar på fit- finns i Älvdalen vid sidan av fjus 'fähus' bara 'flra4 'boskap, »fälad»' med synkoperad
förledsvokal (ej redovisat, jfr Dalm I s 220 o 268f not 3). Luckorna i tabellen
vid by - beror på att ordet by i sammansättningar ofta antar förlederna bysseller bya- (jfr nedan s98).

Av tabell 4 framgår tydligt den huvudregeln att typ 1 med akut
accent i Norr! (kolumnerna 1-10) i det redovisade materialet
uppträder vid förleder på å och o och typ 2 med gravis- eller efterledsaccentuering vid förleder på ö, ä, i och y.2 Motsättningen mellan akut
och gravis framträder mest entydigt i de östliga och nordliga folkmål
som har enbart långvokaliska förleder (2, 4 och 5). Vid kortvokaliska
förleder föreligger ibland vacklan mellan akut huvudtryck på kortvokalisk förled och efterledstryck. Denna vacklan torde utgå från typ 1,
där uttalet med akut huvudtryck på kortstavig förled särskilt vid tunga
efterleder var säreget i kvantitetssystemet och därför fonetiskt svårt att
upprätthålla. Från typ 1 kan uttal med akut huvudtryck därefter ha
spritt sig till typ 2 genom ett slags falsk återgång. Vid förleden sjö- är
den akuta accenten likväl så vanlig i områdets västra del (6-10), även
vid vokallängd, att man måste tala om ett undantag från huvudregeln.
Ett allmänt undantag utgör också små-. Av alla i tabellen upptagna
förleder visar adj små den största benägenheten att bilda sammansättningar med efterledsaccentuering, i påfallande motsats till de övriga
förlederna på å. Anledningen till dess särställning är uppenbarligen att
små- i regel, t ex i små pojkar, småjäntor, småsjöar, småabborre, har funktionen av ett slags diminutivt och pejorativt prefix.3 Ett tredje undantag
från huvudregeln utgör slutligen Ström i nJämtl (9), i synnerhet vid
sammansättningar med förleder på å. Vid de adjektiviska blå-, grå- och
rå- möter här gravis i stor utsträckning. Fördelningen mellan akut och
gravis tycks i detta fall äga samband med ordklassen hos sammansätt1 Nybyggarna i övFrostv, Vm-DikFatm och Tärna tog under andra hälften av
1800-talet ofta vinterarbete i Lofotfisket; jfr WALTMAN a a s232 ff och del 1 s 114.
2 Också förlederna klo- och lo- 'log-' har akut accent i Norrl. De har uteslutits ur
tabellen av utrymmesskäl och därför att de är alltför glest belagda. Detsamma
gäller om förleden ö (y)-, som har gravis i Ström men oftast akut i Rag och Nluleå.
3 Jfr NusvOrdb 6 sp 864, NOREEN VSpr 5 s384, HASSELROT NysvSt 33 s 147 f och
150f.
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ningen: adjektiv och verb har enbart gravis men substantiven vacklar
utan skönjbar regel.' .
En likadan fördelning mellan typ 1 och typ 2 efter vokalismen i för.
leden föreligger i materialet i WALLSTRöMS tabeller (s58-61), när hänsyn
endast tas till förleder med sedan gammalt slutljudande vokal (bråd-,
lod- m fl lämnas ur räkningen), och i Multråmålet i sÅng enligt materialet
i JOHAN NORDLANDERS ordbok. I Torpmålet i Medpd har sammansättningar med bi-, by-, hö- och sjö- (förutom bro-, sko-, å- m fl) däremot akut
accentuering.2
Utanför Norrl visar Älvdalen i Ovan-Siljan och östmark i övre
Fryksdalen (11 och 12) en liknande regelbundenhet som de norrl folkmålen ifråga om grav accent vid förleder på ö och ä, medan materialet i
övrigt är mer splittrat. I Älvdalen — närmast Norrl — föreligger en
bättre överensstämmelse med den norrländska accentfördelningen mellan
typ 1 och typ 2 än tabell 4 vid första ögonkastet ger vid handen. Förlederna blå-, grå-, rå-, å- och sko- (om små- se ovan) i kolumn 11 företer
som synes en säregen ambivalens mellan huvudtryck med gravis på
kortvokalisk förled och huvudtryck med akut på långvokalisk. I /jå- har
enbart akut och lång vokal belagts. I förledema på ö, ä och y saknas
däremot exempel på akut accentuering. Fördelningen svarar alltså direkt
mot den norrländska. Akutorden har i Älvdalsmålet vid kortvokalisk
förled antagit grav jämviktsaccent, av Lias LEVANDER tecknad " , i
tabellen betecknad med symbolen för gravis. Vid akut accent i enkla
ord och i enstavingar har däremot gammal kort stavelse normalt förlängts i dialekten.3
I litteraturen om svenska och norska dialekter anförs i regel inte ett så
fylligt material för accentueringen av den här behandlade sammansättningskategorien, att det räcker till en något så när fullständig jämförelse
med den norrländska accentfördelningen enl tabell 4. Många författare
nöjer sig med att meddela några exempel på akut accent vid sammansättningar med enstaviga förleder på vokal. Andra exemplifierar en antagen
historisk accentlag utan att anföra ett systematiskt material. I den mån
1 Jfr

förhållandena i Sunnmöre enl KOPPERSTAD Maal og Minne 1932 s37f.
Enl BOGREN 1921 s 18f. Exempel för by-, fä-, snö- mfl saknas. I SOVn 1 (sÅng)
är materialet för den här behandlade sammansättningskategorien alltför litet för
att kunna sammanställas med min tabell. Påfallande är likväl att de talrika ortnamnen på Ny- genomgående har gravis eller (i två fall) starkt bitryck på förleden.
8 Se Dalm 1 s52 med not 12 på s241, s64 med not 12 på s244, samt s61 och 74.
Jfr också MEYER 1937 s233ff och 184ff, särskilt kurvorna för kyrumpa och skomakarar s196f o 202f.
2
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de meddelade beläggen för akut huvudsakligen innehåller förleder på å
och o ( u), och inte alls eller endast i liten mån sådana på ö ( öy) och
ä ( e), är det likväl inte osannolikt att vi har att göra med en accentfördelning liknande den norrländska ifråga om förleder som slutar på
någon av dessa fyra vokaler. Så är fallet i Selbu och Röros i STrönd,
i Vågå i Gudbrandsdalen, i Tinn i Telemark (stort material), i Västergötland och Värmland, i viss mån också i Sunnmöre. Däremot råder klart
skilda accentueringsförhållanden i s Halland?.
Till den allmänna iakttagelsen att akut accent i olika nordiska språk
och dialekter ofta påträffas i sammansättningar med enstavig förled på
slutljudande vokal har hittills inte givits någon allmänt godtagen förklaring. I Sverige har AXEL KOCK hävdat att ord med hiatus ljudlags.
enligt hade akut accentuering (accent 1) i de nordiska fornspråken och
att denna accentuering lever kvar i sådana sammansättningar, som förr
hade tvåstaviga förleder med hiatus men vilkas bindevokal senare har
synkoperats.2 Till denna hypotes har ADOLF NOREEN i huvudsak anslutit
sig (VSpr 2 s257 o 264f), likaså SIGVARD WALLsntöm (1943 s 62f).
KOCKS antagande att ord med hiatusförbindelser hade accent 1 har
däremot kategoriskt avvisats av BENGT HESSELMAN (1948-53 s66), som
likväl inte lämnar något bidrag till förklaringen av akut accentuering
vid sammansättningar med förleder på slutljudande vokal.
I Norge framställde AMIIND B LARSEN för Solörmålet (1894 s44f)
den hypotesen, att akut accentuering (enstavelsestonelag) uppkom i
samband med att en äldre hiatusförbindelse, som »i regelen» har förelegat
i första sammansättningsleden, kontraherades. Men han erkänner att
orsakssammanhanget mellan dessa bägge företeelser återstår att klarNorvegia 2 s19, REITAN 1932 s53, HORNE 1917 s 10f o 20,
1922 s149f o 238-242, GöTLIND & LANDTMANSON Vg folkmål 3 s91,
K AT LsTENrus SvLm XXI.1 853f, KOPPERSTAD Maal og Minne 1932 s31-44,
WIGFORSS SvLm B.13 s539f o 569-576. — Jfr accentueringen i värmlänningen
ApoLP NOREENS eget språk enl VSpr 2 s 264f med not 3. Jfr också LINDBERG Skee
1906 8145f, LARSEN Solör 1894 s 44f, HOPF Skjetve 1946 834 och Numedal 1949 s12,
REITAN Vemdal 1930 s28, men SKÅNLIIND Salta 1933 s23 och ENVALL DalaBergslagsmålet SvLm B.47 s60 helt utanför de norrl reglerna. Inte heller folkmålsuttalen av ortnamnen i Värmland visar en sådan fördelning av accent och
kvantitet i enstaviga förleder på vokal som de norrl dial (SOV 2-14 genomgångna).
2 Se KOCK ANF 14 8213ff, 1901 s59ff o 149, och Sv ljudh 5 1929 s 73. I Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent, 2, 1884-85, s149-151, hade Kocir
framställt en avvikande hypotes, akut accentuering vid hiatus i typen koöga och
därefter analogiskt i kofot mfl, vilken han likväl övergav i ANF 14 s215.
1 Källor: LARSEN

SKULERITD
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lägga. LARSENS hypotes har i Norge vunnit anslutning av en rad forskare.'
Själv upprepade han den för Selbumålet (Norvegia 2 s 15f o 19) men uttalade sig i uppsatsen om apokopen i Tröndelag (1914 s 7f) under hänvisning till KOCK mer försiktigt. Uppenbart är i varje fall att både
KOCKS och LARSENS hypoteser kräver en invecklad överbyggnad av
analogiska accentbyten el dyl för att stämma med det nunordiska
materialet — om det fornnordiska vet vi ingenting genom direkt iakttagelse — och att de inte tar hänsyn till den fördelning efter förledernas
vokalism som jag har iakttagit i mitt norrl materia1.2
Så länge en hållbar och allmänt godtagen teori om uppkomsten av
accent 1 och accent 2 överhuvudtaget i de nordiska språken inte föreliggers, ställer det sig naturligtvis omöjligt att restlöst utreda bakgrunden till de båda accenttypernas förekomst i den här behandlade sammansättningskategorien. Därtill kommer att vid valet mellan akut och gravis
en mängd olika faktorer av historisk-fonetisk, morfologisk och semologisk
art kan ha spelat in: förledens resp efterledens stavelseantal och kvantitet,
förekomsten av hiatus, ljuden vid sammansättningsfogen, sammansättning(styp)ens ålder och art, ordklass hos sammansättningen, emfas,
betydelsekategori osv.
I mitt norrl material (tabellerna 2-4) har jag knappast kunnat iaktta
något påtagligt samband mellan accentart och efterledens uddljud eller
stavelseantal (vid enledade efterleder).4 Däremot har jag skönjt ord1 Ho= 1917 s20f, SICULERIID 1922 8238, jfr 52421, KOPPERSTAD Mani og
Minne 1932 836, REITAN 1930 s28 och 1932 s52f, HoFF 1946 8341 och 1949 812.
2 KOCK stöder i väsentlig mån sin tes på den nysv accentmotsättningen trä'dgård:
trä' fat, trå' skål etc, vilken skulle gå tillbaka på en fsv motsättning mellan förlederna
trea- och trw-; jfr ANF 14 8215, 1901 s149, Sv ljudh 5 s73. Mot denna instans har
NOREEN gjort invändningar av ljudhistorisk art i VSpr 2 s265 not 1. Det är vidare
uppenbart att den akuta accentueringen i trå' (d)gård (trä'ggård) äger samband med
efterleden: la'gård, gä'rsgård och kö'rgård ( = ky'rkogård) och alternativt brå'(d)gård,
he'rrgård och ve'(d)gård har akut i uppsy och norrl rikstalspråk enl min språkkänsla, vidare t ex skå'rgårn 'skärgården' och Dju'rgårn i stockholmskt uttal,
hu'nngård 'kennel' och prd ssgård 'prästgård' i Uppsala, bo'nnoilr, kry'ggåk
'kryddgård, täppa' i Äng (JN s9 o 63), och ski'ggåk o dyl 'gärdsgård' i Värml;
jfr VSpr 2 s3001 och LINDBERG 1906 s148.
3 Jfr senast EKBLOM 1954 s37-78.
4 1 Nluleå och öluleå, avviker nyår och ortnamn av typen Nyåkern och Nyånget
med kortvokalisk och bitryekig förled (ffr efterled med uddljudande vokal) från
övriga sammansättningar på ny-. Jfr ett liknande förhållande i Sunnmöre enl
KOPPERSTAD Maal og Minne 1932 s38. Om efterledens uddljud jfr vidare ovan
s71 not 2 och nedan s 77. Om efterledens stavelseantal se BECKMAN ANF 15
886f, LARSEN i Festskr TORP 1913 845, SKULERIID 1922 s 157f, KOPPERSTAD a a
037f passim, CHRISTIANSEN 1946— s197.
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klasstillhörighetens och betydelsens roll för accentarten (ovan s 66 o
68 f). Men framför allt föreligger ett klart samband mellan förledens
vokalism och mina accenttyper 1 och 2 (ovan s 66 f). Denna överensstämmelse kan antingen vara rent fonetiskt betingad eller också ha vuxit
fram genom en historisk utveckling, varvid accentueringen har likriktats
efter förledsvokalismen genom analogier. Men även i det senare fallet
tyder den klara accentmotsättningen mellan förleder på å och o resp ö
och ä i nordsvenska dialekter på en bakomliggande ljudhistorisk orsak.
(Till förleder på i och y, som är mindre väl företrädda i mitt material,
tas i fortsättningen inte hänsyn, såvida detta inte uttryckligen anges).
I anslutning till LINDGREN och WALLSTRÖM antar jag att i min acJ_ huvudtrycket med akut på första leden är
centtyp 1 _L
•••, _L
L överallt i de behandlade
gammalt', medan typ 2
norrl dialekterna och sannolikt även i Älvdalsmålet i första hand har
dvs efterledsaccentuering.2
utvecklats ur den sista växelformen
Det är nämligen rimligt att i ett äldre skede anta en mer enhetlig accentuering i Norrl också för typ 2, och det är inte sannolikt att denna var
gravis eller svävande accentuering, eftersom nysvenskan visar en allmän
tendens till accentframflyttning, och inte omvänt. Särskilt bör framhållas att enkla ord med gravis (eller jämviktsaccent), gammal eller
sekundär kort rotstavelse och långstavig (tung) ändelsestavelse i norrl
dialekter inte har undergått en tänkbar förskjutning till efterledstryck,
utan behåller huvudtrycket på rotstavelsen.3 Efterledstryck vid förleder på ö och ä möter vidare i nutida norrl dialekter i främsta rummet i
folkmål med bevarad kortstavighet (tabell 4), vilka ju i huvudsak måste
anses företräda ett ålderdomligare kvantitets- och accentsystem än
övriga dialekter.4 Mina accenttyper 1 och 2 låter sig alltså i första hand
historiskt reduceras till en motsättning mellan förledstryck med akut
och efterledstryck. Frågan om hur denna motsättning i sin tur bör
l Till växlingen mellan lång och kort vokal i förleden tas tv ingen hänsyn.
2 LINDGREN SvLm XII.1 s39f, WALLSTRÖM 1943 s68ff. Jfr Kocie 1901 s142f
o 241f, NOREEN VSpr 2 s295ff, SMIDERI:ID 1922 8182 o 185, CHRISTIANSEN 1946s197, EKRE 1960 s 23 f, och ovan 61.
3 Jfr DAHLSTEDT Norrb 1956 s14-17 o 26f. — I öMora i Dalarne har däremot
såväl kortstaviga enkla ord som sammansättningar med kortstavig förled ändelseresp efterledstryck; jfr VSpr 2 8425, Dalm 1 855f, MEYER 1937 8169 o 240. Jfr
också förhållandena i Tinnsmålet i Telemark enl SKITLERUD 1922 s133ff o 141.
4 Se även WALLSTRÖM s57ff. — I vissa fall måste man räkna med kvantitetseller accentnovationer också i kortstavighetsdialekterna.
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förklaras kommer att behandlas i ett sammanhang med förkortningen av
förledsvokalen (nedan s 83).
Av tabell 4 framgår tydligt att kort vokal i huvudtryckig förled i
Norrl som regel endast uppträder vid akut accentuering; jfr likväl
snö' - i Nmal (tabell 3). Mest utbredd är vokalförkortningen vid förleder
på o, särskilt ko- och sko-, men i Nluleå och Nmal också vid bro-. Från
Nluleå föreligger dessutom ett belägg med kortvokalisk förled av klo-,
medan både Nluleå och Nmal har lång vokal i lo- 'log-' (jfr ovan s69
not 2). Vid å-vokalism i förleden har kort vokal likaledes bara belagts
från kortstavighetsdialektema Nluleå och Nmal, i blå-, grå- och hå-,
men inte lika genomgående som vid ko- och sko- utan i huvudsak som
det mindre vanliga alternativet vid sidan av långvokaliska former av
samma förleder. Att förleden å- enbart har belagts med lång vokal, också
i Värml och söb (kolumnerna 12 och 13), sammanhänger med att vokalen
här står i uddljud. Av WALLSTRÖMS tabell (s58) synes framgå att kort
vokal är lika vanlig vid blå- som vid ko- och sko-, men han redovisar
inte hela materialet för varje förled utan tydligen i första hand endast
beläggen med kort vokal. Kännetecknande är att just blåbär visar stor
benägenhet till kortvokalisk förled. I Norrfj (ej i tabellen), Nmal och
Östmark har ingen annan sammansättning än denna belagts med kort
vokal i blå-.1
Utanför Norrl möter i Östmark i Värml kort vokal vid akut efter
samma regler som i det norr! materialet. Vid grå- har bara gråben 'varg'
kort vokal i förleden. För Älvdalen i Dalarne och Korsnäs och Närpes
i söb gäller följande: Motsättningen mellan typ 1, 2_
.1, och
typ 2, k..) 2_, i norrl kortstavighetsdialekter har upphävts och kort vokal
i huvudtryckig förled möter såväl vid å och o som vid ö och ä (e, i), varvid Älvdalen har genomfört, grav accent (ovan s 70) men de sydösterbottniska dialekterna akut. Den finlandssvenska accentutjämningen uppfattas väl i allmänhet ha drabbat en motsättning mellan gravis och akut,
men måste rimligtvis i sammansättningar med äldre efterledsaccentuering ofta också ha träffat en motsättning mellan efterledstryck och
förledstryck med akut.2 (Detsamma gäller om nyisländskan.)
1 Jfr nedan s 77, beläggen från Pitemålsområdet i DARLSTEDT Norrb 1956 s17,
samt blerbbär 'blåbär' i Härj och blabär 'blåbär; odon' i Hills enl del 1 a75 o 55.
2 De östsv dial överensstämmer med andra ord med finskan inte bara däruti att
de i allmänhet har förlorat distinktionen mellan akut och gravis utan också i sin
motvilja mot efterledsaccentuering. Jfr NOREEN VSpr 2 8419f o 427, Vra. sxxv
(oklart), HULTMA.N 1939 s65, AHLBÄCK 1956 s 14f, och för Närpes FREUDENTRAL
1878 s57.
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I litteraturen omtalas kort vokal i förled på slutljudande vokal med
akut och huvudtryck inom det svenska språkområdet framför allt från
Värml, öb och Estland. I det värmländska bergslagsmålet är denna
förledsförkortning i KALLSTENIITS' material vanlig vid å och o. Därjämte
förekommer den vid en del andra vokaler, men vid ö eller ä endast i det
treledade ordet sjöskumspipa (SvLm XXI.1 s53f, jfr ibidem 2 s 129). I
öb är samma förledsförkortning vanlig i söder men påträffas också
längre norrut. Ur VENDELLS och WESSMANS östsvenska dialektordböcker
har jag från st% och ibland även möb antecknat kortvokaliska förleder
i sammansättningar på blå-, grå-, små-, klo-, ko-, sko-, sjö-, snö-, fä-,
knä- och trä-, däremot lång vokal vid förledema rå- (adj, få belägg), å-,
lo(g)-, hö-, li(e)-, by- och ny-. Materialet stämmer som synes rätt väl med
kolumn 13 i tabell 4. I öb och Estland är kortstavig förled vanlig också
vid andra enstaviga förleder än dem som slutar på vokal.'
Vid sammansättningar med såväl akut som gravis omtalas förledsförkortning från Sörmland, Västergötland, Bohuslän och s Halland, och
vid enbart gravis från s Småland.2
I Norge synes förkortning av förled på slutljudande vokal vara mindre
vanlig, åtminstone i appellativ. Den omtalas från Salta i Nordland
(mest vid gravis) och uppträder enstaka gånger också i Tinn i Telemark.3
Den fonetiska och historiska bakgrunden till förkortningen av förleder
på slutljudande vokal i nysv dialekter har mest ingående diskuterats av
SIGVARD WALLsrritöm och EDVIN LAGMAN (1943 s63-68 resp 1958
s167-170). Med utgångspunkt från de nutida folkmålens egna kriterier
håller jag för mycket sannolikt att denna förledsförkortning i princip är
gammal i norrl mål. För detta antagande talar dels den dialektgeografiska
utbredningsbilden: kort vokal möter i ett splittrat och långsträckt om1 Belägg för bro- och mo- saknas. Jfr vidare för Öb VENDELL 1892 s8, HAGFORS
SvLm XII.2 s16 (skomakare), WESSMAN Folkmålsstudier 4 s421 och WN
och för Estland DANELL SvLm B.33 8214f, TIBERG i SvLm 1957 s13, LAGMAN 1958
s 150f 155f o 163. Jfr också SOLSTRAND 1924 s10
2 Se EnicssoN SvLm B.8 s77, Göl-LIND & LANDTMANSON Vg folkmål 3 s69f,
LINDBERG 1906 s184, WIGFORSS SvLm B.13 s5391, HEDSTRÖM 1932 s88f 114
180 o 198f.
3 Se SIDINLIIND 1933 836f, SKuLEnun 1922 s149f; jfr LAGMAN 1958 8166. —
I nydanskan (rspr) är kort vokal i förleder som slutar på vokal mycket vanlig, men
eftersom motsättningen mellan lång och kort vokal i detta fall på samma gång
innebär en motsättning mellan »stöd» och frånvaro av *stöd» låter sig det danska
materialet — liksom överhuvudtaget det nyda kvantitetssystemet — inte utan
vidare jämföras med de nysv och nyno förhållandena. Jfr HANsNN 1943 s 73f o 78f,
DIDERICHSEN Danske Studier 1957 s57.
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råde med förankringar i de gamla kortstavighetsdialekterna (öJämtl,
vbÅng, s och mNb), medan lång vokal möter i de centrala och tongivande
folkmålen (kärnområdena) i Jämtl, Aug och Vb. I anslutning till resonemanget ovan (s 73, jfr WALLSTRÖM 872) finner jag det vidare sannolikt
att accenttypen J_ inte i sen tid har utvecklats ur någon av de tänkbara typerna _i_ 1_, i i eller
L. Den första av dem är ju allmän i
de nutida dialekterna (
_.1), och det vore svårt att fatta varför en
sen övergång i_
>
A_ nästan enbart skulle drabba sammansättningar med vissa förleder på slutljudande vokal. Växlingen J_
_L
är vidare sällsynt i mitt material. Den andra accenttypen har onekligen
vid enstaka tillfällen övergått >
L, men den motsatta övergången
>
är vanligare (ovan s 69). När trycket förskjuts framåt i
ord med efterledsaccentuering är den vanliga utvecklingen
>
> J_ 2_ (ovan 873 med not 2). Återstår möjligheten
_L > 1/4.9L. I
dialekter med bevarad kortstaxighet är väl en sådan sen övergång
tänkbar, trots att också dessa dialekter ofta har förlängt rotvokalen i
akut accentuerade enkla ord. Den vore i så fall att uppfatta som en sen
sekundär kortvokalisk uttalsform, betingad av förledens relativa korthet
i förhållande till den ofta långa (tunga) efterleden, ett slags »ordlängdsbalans» (jfr SARLGREN NoB 1930 869 passim och ANF 72 s91 f). Men
i övriga dialekter med
åtminstone i sammansättningar på kooch sko- förefaller det ytterst osannolikt att en sådan sekundär förkortning av förledsvokalen (utan samtidig förlängning av efterledens följande
initiala konsonant) skulle ha inträtt ungefär samtidigt som kortstavigheten för övrigt avlägsnades ur deras kvantitetssystem. Därtill kommer
frågan varför en sen övergång
> _L i så fall bara har drabbat ett
begränsat antal sammansättningar med förleder på slutljudande å och o.
Många skäl talar alltså för att accent- och kvantitetstypen ' L är
relativt gammal i norrl dialekter, och att den måste förklaras i ett större
nordiskt sammanhang. Jag ämnar i det följande något skärskåda problemkomplexet ur dess vidare synvinkel.
Anm. I det redovisade norrl materialet är ordens sammansättningskaraktär helt bevarad. Förleden skö' - i Vm associeras med det enkla ordet sko
lika självklart som övriga förleder. Och detsamma syns vara förhållandet i
andra dialekter med motsvarande vokalförkortning Den här behandlade
förledsförkortningen får alltså inte likställas med vokalförkortning i gammal
förled i samband med att en sammansättning övergår till enkelt ord, även
om den senare företeelsen ofta kan äga samband med den förra. Jfr däremot
NOREEN och KOCK i ANF 6 s328 resp 7 s350, som enbart räknar med
en vokalförkortning vid trycklös efterstavelse, samt WESSEN 1958 s 50f.
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Om »sammansättningskaraktär» se KOCK 1901 8126 och DAHL STE DT 1955
s9 f.
Däremot är det uppenbart att en förledsvokal ofta är lång när förledens
betydelse, dvs samhörigheten med motsvarande enkla ord, särskilt framhävs
(jfr t ex ovan s65 f). Det är sannolikt att ett sådant inflytande från det
enkla ordet gör sig mer gällande vid mer ovanliga sammansättningar och
sammansättningstyper än vid dem som har större frekvens. Jfr LAGMANS
iakttagelse (1958 8159) att »ett ord som reduceras i egenskap av förled uppträder i flera sammansättningar än ett ord som icke reduceras». Förledsformen kan betraktas som ett slags paradigmform inom det motsvarande
enkla ordets böjning, och dess motståndskraft mot systemtvång äger samband med förledens frekvens (jfr också HANSEN 1943 s 74f, DAHL STE DT 1955
s 19f). Förledema ko- och sko- är mycket vanliga i norrl dialekter och har
hävdat en egen kvantitetstyp gentemot sina grundord, medan de sällsyntare
bro- och mo- närmare knutits till bro och mo. Vid å är blåbär så vitt bekant
den vanligaste sammansättningen med förledsförkortning i Norr! (ovan s 74).
Ordet har stor frekvens, förledens betydelse är otvetydig men alls inte framhävd; jfr de norrl bärnamnen svartblåbär, jungfrublåbär, skomakarblåbär,
glasblåbär och blankbletbär om den svarta formen av blåbär (del 1 s 75f) och
CHRISTIANSSEN Maal og Minne 1943 s178.
Från vokalförkortning i förled utan förlängning av följande uddljudande
konsonant i efterled bör isärhållas den kvantitetsförskjutning som innebär
att lång vokal + kort konsonant > kort vokal + lång konsonant. Enbart med
den senare företeelsen räknar NOREEN ANF 6 s 319ff, TORP & FALK 1898
s 35f, Kock a st, WE SS1,1- a st. Denna senare övergång, som ofta möter i
ord med förlorad sammansättningskaraktär, förutsätter väl ibland den
förra, dvs utvecklingen 27 + k > v + k > + k, men måste inte alls göra det.
I Norrland är typen i, + Te regel vid den här behandlade förledsförkortningen. När förlängning ibland har inträtt i Vm b sg 'sko' ffore (tabell 2)
och i knoffön kan det bero på att ifrågavarande konsonanter i ställning
efter vokal normalt är långa i dialektens ljudsystem. Stadsnamnets uttal är
dessutom rimligtvis inlånat från norska dialekter; jfr ovan s 68f. Från sydligare svenska dialekter uppges ofta uttalsformer med i) + k, men de är inte
alltid att lita på, utan beror uppenbarligen ibland på den vid undervisningen
om landsmålsalfabetet ofta docerade principen att kort vokal i tryckstark
stavelse utmärks med längdstreck under det närmast följande konsonanttecknet. KALL STENICIS framhåller uttryckligen att konsonanten är kort i
värmländska bergslagsmålet (SvLm XXI.1 8182, SoSt 2 s214 o 3 866f).
Jfr också MEYER i SoSt 3 s103, WIGFORSS SvLm B.13 s540, Vg folkmål 3
s 69 f, WALL STRÖM s 66f .
Vid behandlingen av förledsförkortning (med el utan efterledstryck) i
sammansättningar med enstavig förled i allmänhet är det slutligen viktigt
att hålla isär gamla kortstaviga förleder från gamla långstaviga. De förra
har av naturliga skäl i kortstavighetsdialekter ofta kunnat behålla sin korthet, och de senare kan sekundärt ha anslutit sig till de kortstavigas grupp;
jfr LEVANDER Dalin 1 s61 och 84. Likaså i Bob, Nuckö i Estland och Tinn i
Telemark har vi rätt att räkna med att den vanliga förledsförkortningen ut-
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går från eller har underlättats av gamla kortstaviga förleder; jfr WESSMAN
Folkmålsstuclier 4 s421, DANELL SvLm B.33 s214f, LAGMAN 1958 s150
155ff och 170 passim, SKULERUD 1922 s151-158 passim. Av WALLSTRÖMS
material i tabellen s 60f har laggra'nn gammal kortstavig förled, medan
tex kattö'gel anknutits till samma accenttyp; jfr s64. I Pitemålet i sNb är
gamla kortstaviga förleder mycket ofta tryeksvaga; jfr exemplen hos DAHLSTEDT 1956 815. Om de fonetiska förutsättningarna för långstaviga förleders
anknytning till de kortstaviga jfr SKULERUD 1922 s146-151.
En sådan förklaring räcker likväl inte för förkortningen i förled på slutljudande vokal vid akut huvudtryck i dialekter, tex de norrländska, där
denna ordtyp med hänsyn till accent och/eller kvantitet inte överensstämmer
med sammansättningarna med gammal kortstavig förled på slutljudande
konsonant.
Det är sedan länge känt att tvåstavingar med hiatusförbindelse och
etymologiskt lång vokal i rotstavelsen inom den fornnordiska metriken
kunde gälla lika som tvåstavingar med etymologiskt kort rotstavelse,
dvs bikt, = duga el dyl. Det har rått delade meningar om hur detta förhållande bör tolkas metriskt och ljudhistoriskt. Var vokalen i denna
ställning kort eller var endast stavelsen kort, dvs lång rotvokal i
hiatus likvärdig med kort vokal + kort konsonant? Också enstaviga ord
och förleder på slutljudande vokal har vissa forskare i metriska sammanhang räknat för kortstaviga.
Anm. SOFRES RUGGE framförde antagandet att vokalen i hiatus var
förkortad på det första nordiska filologmötet 1876 (1879 s 142f). Med lång
rotvokal trots metriskt lätt el kort stavelse räknade däremot Juisus HOPPORY 1888 s155( = 1889 s91f), BECKMAN ANF 15 (1899)887f o 90, J6HANNES
J6HANNSSON 1924 s49f, mfl. En medlande uppfattning, som innebar fakultativ förkortning av rotvokalen i hiatus, intog KOCK ANF 13 (1897) s 174ff
och 1901 s61, NOREEN AislGr s114f och GeschNordSpr 1913 s117 (med
hänv!), HUGO PIPPING 1903 si 15f. Det framgår inte alltid tydligt om
företrädarna för den sistnämnda ståndpunkten räknar med att vokalförkortningen är nödvändig för kortstavigheten (som BUGGE) eller att rotstavelsen är kort också vid bevarad vokallängd i hiatus (som PreerNo).
Om enstaviga ord och förleder på vokal se särskilt CRAIGIE ANF 16
(1900) s360ff o 370, vidare HOPP= 1888 s156 ( = 1889 594), J6HANNSSON
1924 s49f och ANF 42 8279. Annorlunda PLPPING 1903 alf. Jfr slutordet i
den sista fullraden i Skirnismål: en aia hall hy nött, där förleden sannolikt
är hg- (som i hYbyli); se BECKMAN ANF 15 s83, J6HANNESSON 1951-56
s195 med hänv.

I sitt arbete »Det isländska accenttecknet» (1952) framhåller GUSTAF
LINDBLAD (s 56ff) att accenttecken över etymologiskt lång vokal i hiatus
i den Stockholmska homilieboken (Stil, isländsk handskrift från tiden
ca 1200) är mindre vanligt än accenttecken över samma vokal, när den
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inte står i hiatus. Han tillägger: »Jag håller för min del före, att (tryckstark) lång vokal förefallit StIll:s skrivare kortare i hiatusställning än f.ö
Särskilt har detta av en eller annan anledning varit fallet med u och i»
(s58). LINDBLAD visar också att etymologiskt lång vokal i enstaviga
ord (pronomen, prepositioner o dyl) har accenttecken i inljud eller uddljud mycket oftare än i slutljud (s53f), och han antar att denna grafiska
motsättning speglar en skillnad i vokalkvantiteten hos dessa småord,
som ofta står undanhållna i satsen (s55). Särskilt tydligt framstår emellertid den motsvarande företeelsen hos enstaviga förleder i Sill och
vissa andra fisl källor (s58f och 190ff). LINDBLAD tolkar detta förhålllande så att sammansättningar med slutljudande vokal i förleden oftare
har haft huvudtryck på efterleden än andra sammansättningar med
enstavig förled, men tänker sig också, i anslutning till WALLSTRÖMS
framställning, möjligheten av en förkortning av förledens vokal under
huvudtryck (s192-195).
LUDVIG LARSSON hade tidigare lagt märke till frånvaron av accenttecken på enstavig förled i Stil och tolkat den som en grafisk symbol
för trycksvaghet. LARSSON uppmärksammade inte motsättningen mellan
förleder på konsonantiskt och vokaliskt slutljud, men hans tabell ger en
god bild av denna.1 Om man i den jämför accentbruket vid förleder på
slutljudande konsonant resp vokal, bortsett från cliftong2, visar det sig
att de förra har accenttecken på förleden i långt större utsträckning än
de senare: etst- har 10 belägg med ' och 5 utan ' på förledsvokalen,
bn'tp- 17:11, göp 10:1, his- 3:0, 11/- 3:0, lik- 4:0, mci/ 6:1, rät- 41:32 och
scir- 4:0, men med vokaliskt slutljud fri- 3:9, gci- 0:13, h¢- 26:121. Likaså
råder stor övervikt för accentlöshet hos prefixförlederna ci- och ö-.
Det här anförda materialet tolkar jag så att en fonetiskt lång vokal i
äldre fornisländska kunde växla med halvlång eller kort vokal som första
komponent i en hiatusförbindelse, i slutet av förled och i absolut slutljud.2 Sådan nästan eller helt kort vokal uppträdde både i tryckstark
ANF 9 (1893) s117-130, tabellen på s 122f. LINDBLADS not 3 på s58 saknar
täckning hos LARSSON 8128.
2 LINDBLAD 8186 hävdar gentemot EarK NOREEN 1921 s50f att accenttecken
över diftong i bla Stil torde ha samma innebörd som över långa vokaler. Det är
däremot inte helt säkert att de gamla diftongerna visade samma fonetiska benägenhet till förkortning som de långa vokalerna. Därför har denna del av materialet
inte medtagits.
3 Detta gäller oberoende av om vokalen var etymologiskt lång eller »förlängd».
NOREEN AislGr § 122, AschwGr § 87 och GeschNordSpr § 46 a, och senast KIIRYLOVICe framställningar 1948 897f och 1948-49 s38, är alltför kategoriskt formulerade. Baörmum-NIELsEN GdaGr 1, 2. Udg, 1950, s 183f uttrycker sig försiktigare.
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ställning och i samband med (sekundär) trycksvaghet, men det är troligt
att kortheten i tryckstark stavelse var mindre vanlig i absolut slutljud
än i de övriga ställningarna. Kvantitetsväxlingen var sannolikt beroende
av flera för oss delvis oåtkomliga faktorer, ordets eller förledens omgivning, frekvensförhållanden, emfas, association till närbesläktade ordformer osv. Förutsättningen för denna rent fonetiska vacklan var den
att kvantiteten hos vokaler i nämnda ställningar inte var ord- eller
betydelseskiljande, dvs inte var väsentlig ur ljudsystemets synvinkel
(jfr ovan s65), utan enbart hade stilistisk (tillfällig) innebörd. Jfr
däremot vid vanliga kortstavingar motsättningen gata : gcita, viår : vi&
osv.' Denna egenskap hos hiatusförbindelser av typen Nia gör att de
varken bör betecknas som långstaviga eller kortstaviga. De kunde därför
nyttjas på samma vis som äkta kortstavingar i den fornnordiska versen.
Med hänsyn till kvalitetens utveckling förhåller sig vokalen i de här
behandlade ställningarna i regel som om den vore lång. I nyisländskan
är den numera lång och tecknas med', dvs hör till de etymologiskt långa
vokalerna, utom vid hiatusförbindelser med accent- och kvantitetsomkastning av typen sjci 'se'.2 I färöskan har inskottskonsonanter utvecklats i gamla hiatusförbindelser och delvis också i slutljud. Rotvokalismen i och har därvid utvecklats som en etymologiskt lång
vokal med övergång till ö, tex siggja < *sea 'se', nOgjur 'ny', men
har delabialiserats >å ffr gv, tex 1c9igv 'ko'.3
Det är sannolikt att ostadigheten ifråga om kvantitet hos en vokal i
hiatus eller slutljud var samnordisk. Förkortningen av förled på slutljudande vokal har i nysv blaggarn, fattig och nabo enligt gängse uppfattning gått före övergången å > å (jfr tex TAMM 1887 s54, KOCK Sv
ljudhist 1 s355 o 359, HQ s77a 203b o 687b), och uttal med kort vokal
i tryckstark ställning lika väl som i trycksvag förklarar a-vokalismen i
nynord adv ja (Kom a a s360, jfr LARSEN 1926 s90). Men i regel har
förledsvokalismen i appellativ utvecklats som etymologiskt lång vokal
och förledens association med motsvarande enkla ord eller närbesläktade
1 Frånvaron av betydelseskiljande funktion hos vokalkvantiteten kan också ha
lett till mindre noggrannhet vid utsättande av grafiskt längdtecken (accent) i dessa
ställningar i fisl handskrifter, såsom JÖHANnssoN riktigt påpekar 1924 s51. Betecknande är att somliga författare vid redogörelsen för de nordiska fornspråkens olika
fall av stavelsekvantitet inte redovisar typen (lång) vokal i slutljud; jfr SELE' 1955
s 108f, WESSEN SV språkh 1958 879. Annorlunda IVERSEN 1955 s21.
a Jfr tex STEFAN EINARSSON 1956 s4, krm HÖDVARSSON 1953 s95f.
8 Jfr tex KR= 1940 814 o 23, LOCKWOOD 1955 s 10ff, HESSELMAN 1948-53
858f.
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ordformer bevarats (jfr WALLSTRÖM s66). I Ovan-Siljan och Nb uteblir
likväl ofta diftongeringen av gamla långvokaler i denna ställning, t ex
Älvdalen tbriedjarål v 'bygga bro', Iny‘kilttnad part adj 'som nyss kalvat'
(liksom i de enkla orden Ibru och Inyr!), men 'skikt jakålk adj 'som nöter
mycket skor, »skoelak»', Nluleå, 'skctba't n 'skoband'; jfr LEVANDER
Dalm 1 s182 och 198, HESSELMAN 1948-53 s62, och ovan s 68.
Anm. Från Revs i cJämtl anför WALLSTRÖM s52b sg iskähe'lla
he'lla 'hylla för skor'. Det är inte sannolikt att detta ord innehåller förleden
sko-. Jfr 1700- och 1800-taLsbeläggen skelhälla 'stället nedom spjället på

spisen' (SUNDBERG A—N 1729 s63), 'spiselkrans' (Inan 1766 s 148b), 'en häll
i muren' (HeLPHERS 1775 s253), 'en häll i muren inåt rummet över spisen,
där rökfånget börjar' (Rz s612b). För belägget från Revs (TB) anges på
sedeslappen 'kanten, hyllan på murkåpan; användes att sätta skor på till
torkning'. I nutida jämtmål är ordet glest belagt och synes vara i utdöende.
Ingenstans utanför Revs anknyts dess betydelse till sko: Alven 1 .9kciihe'll,
övFrostv 'skri/tyll, Lit 'skeneill, Åre iska'he'll. För förleden jfr skå f 'kant
på bräder' (del 1 5130) och adj 81cå 'sned'. Jfr också nyno skjerhella skarhella skarhyll' f 'en flad steen med skarpe kanter' (i Nordmöre, AA s676b,
Ross s 655b), och fvn skQr f 'kant, rand; trappsteg' (WromAnK 1959 s 132f).

Fonetiskt kort vokal i absolut slutljud i enstaviga ord och tryckstark
ställning är känd från nysvenskan, t ex i sydsvenskt och finlandssvenskt
uttal (INGERs 1957 s26, AHLBÄCK 1956 s38 o 42), från Bohuslän (LINDBERG 1906 s127) och från nynorskan i övre Namdalen och n Gudbrandsdalen (REITAN 1922 s 36f, HORNE 1917 s26); jfr också det i nysv och nyno
på många håll förekommande uttalet på-dde 'på dig', på-mme 'på mig'
o dyl, t ex i Solör (LA.usEN 1894 s47) och i Delsbo i Håls (Rz s516b).1
I norrl dialekter böjs i Ång, Vb och Ås- och LyLappm'r enstaviga
starka maskuliner och femininer av typen by, ho, hå, bro, å (men ej sko,
-bo) i plur ofta som motsvarande kortstavingar, dag, dal, väg, får 'fåra'
osv, alltså med -ar resp -a i oh pl och -an, -an, -ana el dyl i b pl, i stället
för -er el -a resp bortfall el dyl i oh pi och -a im och -en, - en ifi b pl. Den
fakultativa böjningen efter de kortstavigas paradigm är vanligare im än
i f, likaså oftare förekommande i b pi än i ob pi och mer allmän i s och
nöÅng, nVb och ÅsLappm än i övriga delar av det nämnda området.
Rotvokalen uppträder med hänsyn till både kvantitet och kvalitet
i regel som motsvarande etymologiskt långa vokaler i andra ställningar.
I Nmal i vbÅng har likväl oh pi Ih,ci'der, b pi Ilddena, till hå 'årtull',
antagit böjning efter svaga kortst samt kort rotvokal och d-inskott; jfr
1 Om kort vokal i slutljud i danskan se HANSEN 1956 s 86f och ovan s75 not 3.
Jfr också i allmänt nysv rspr vd? 'vad sade du?' m fl enl NOREEN VSpr 2
s 112f.
6 — 599116 K.-H. Dahl-stedt
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också b sg dativ I sjö' no (med nasalerade vokaler) i Älvsby i sNb (DAHLSTEDT Norrb 1956 s17). Motsvarigheter till dessa särutvecklingar i böjningen av enstaviga substantiv på slutljudande vokal föreligger i dalmålet (Dalm 1 s64, 2 s139 passim). Därvid uteblir ofta den för etymologiskt långa vokaler vanliga diftongeringen i Ovan-Siljan i denna ordtyp
(jfr ovan s 81). I de former där rotvokalen nu inte är kort är det likväl
inte självklart att ändelsens utveckling förutsätter äldre kortvokaliska
former. Den kan — åtminstone delvis — också bero på andra särutvecklingar i hiatus och på analogiska formutvecklingar efter de kortstavigas paradigm.'
Mot bakgrunden av vad som anförts håller jag det för sannolikt att
vokalförkortningen såväl vid akut huvudtryck i förleder på å och o som
vid efterledstryck i förleder på ö och ä (e) i Norrl i sina huvuddrag kan
föras tillbaka på samnordiska kvantitetsföreteelser. Detsamma gäller
antagligen i princip om motsvarande vokalförkortningar i andra nysv
dialekter, fastän analogien från gamla kortstaviga, förleder på somliga
håll kan ha spelat en större roll än i Norrl (jfr ovan s 77 f). Särskilt gynnades den korta vokalismen av hiatus vid förleder till sena genitivsammansättningar (juxtapositioner), t ex gen sg *koaR- ( ,-,*kyR-), gen pi
*skoa-, gen sg *leaR- osv. I tre- och flerstaviga ordsammanställningar synkoperades hiatusförbindelsens andra vokal i dessa förleder antagligen redan i förlitterär tid, men rotvokalen kan ha behållit
sitt korta uttal även efter synkopen.2 Så länge de enkla orden bevarade
eller nybildade genitivformer med hiatus, t ex fsv frea(r), kunde dessa
komma till användning i sammansättningar (juxtapositioner), men
också dessa förleder drabbades snart av hiatusreduktion eller allmän
synkope av bindevokalen. överhuvudtaget måste vi vidare räkna med
att förlederna i de i tabell 4 redovisade vanliga sammansättningstyperna
i alla tider har nära associerats med motsvarande enkla ord och att ljudlagsenliga motsättningar mellan dessa två kategorier avlägsnades på
grund av systemtvång så snart de hänförde sig till för ljudsystemet
Jfr VALTER JANSSON 1951 s366. Företeelsen har inte uppmärksammats av
SETH LanssoN, som däremot iakttagit att b pi -an(a) i Vb stundom uppträder hos
längst m i allmänhet (1929 8114f). Detsamma gäller enl min erfarenhet om Äng,
tax b pi 'sko gan, fastän mindre ofta (jfr SL s19). Jag har kartlagt pluralformer av
dag, väg, by, ho (no) mil inom mitt undersökningsområde och hoppas få tillfälle att
återkomma till dessa typer. Jfr också ÖNB s243 246 o 249. — Om fsv vokalbalans
vid hiatus jfr KOCK 1886 s380 och ANF 13 s174.
2 HESSELMAN 1948-53 s65f o 60-62. Jfr HuizmaN 1908 s178, till vilken NOREEN
ansluter sig i VSpr 2 8265; jfr också AschwGr s 141f, KOCK Sv ljudh 5 s68 o 73.
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väsentliga kvalitets- eller kvantitetsskillnader. Vid förleder på å kan vi
inte lika ofta som vid o, e m fl anta gammal vokalförkortning i hiatus,
eftersom å (el a) + a kontraherades till långt ä (jfr LINDBLAD 1952 s57,
FIESSELMAN 1948-53 s60). Detta förhållande torde ha bidragit till att
kortvokalisk förled är betydligt mindre vanlig vid å än vid o (jfr tabell
4). Dessutom har den från svenskans kvantitetsutveckling välkända
fonetiskt betingade förlängningstendensen hos a också spelat in.
Den motsättning ifråga om a c c entu ering en av sammansättningar
med förleder på å och o resp ö och ä i nordsvenska dialekter, som tidigare
omtalats (tabell 4 och s 73), måste ses mot bakgrunden av den fornvästnordiska hiatusutvecklingen och den allmänna tendens som SAHL GREN kallar »ordlängdsbalans» (ovan s 76). I sammansättningar med
korta förleder fanns en benägenhet att förskjuta ordets tyngdpunkt
ifråga om accent och/eller kvantitet till efterleden, och den benägenheten
hade särskilt goda förutsättningar att göra sig gällande vid de lätta och
oskyddade förlederna på slutljudande vokal. Därvid hade likväl velara
och mörka vokaler större möjlighet att hävda förledens huvudtryck (och
delvis vokallängd) än främre och ljusare.
Eftersom många av de här ifrågakommande sammansättningarna är
gamla genitivkomposita, bör vi räkna med att dessa i ett äldre fornspråkligt (ofta förlitterärt) skede var juxtapositioner av typen ko(a) R hu.
Så länge hiatusförbindelsen bevarades i förleden (varom ovan s 82 med
not 2) och juxtapositionen hade kvar sin tvåordsaccent (jfr KOCK 1901
s175) reglerades förledens accent (och kvantitet) efter liknande regler
som vid hiatus i fornvästnordiskan och delvis fornsvenskan. Så snart
ordsammanställningen gick över till en mer fast sammansättning med
enordsaccent kan denna accentdifferentiering ha gjort sig gällande på
så vis, att förled med bakre rotvokal bevarade huvudtrycket, medan
förled med främre rotvokal och redan försvagad accent på rotstavelsen
förlorade huvudtrycket, som i stället bevarades på efterleden.
En ljudhistorisk utveckling i vissa sammansättningar och en allmän
fonetisk tendens, som varit levande långt fram i tiden, har sålunda tillsammans förorsakat den iakttagna accentmotsättningen vid förleder
på slutljudande vokal i nordsvenska dialekter.
Anm. Varför sammansättningar av denna typ med förledstryck antog
accent 1 (akut) är en fråga, som jag tills vidare måste lämna därhän (jfr
ovan 8 72). Jag är inte benägen att med KOCK räkna med ljudlagsenlig
akut accent i hiatusförbindelser. Snarare torde lösningen vara att söka i det
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förhållandet att de ifrågakommande förlederna med äldre hiatus i juxtapositioner redan förlitterärt genom kontraktion eller hiatussynkope fick enstavig form, varvid sammansättningarna vid övergången från tvåords- till
enordsaccent i detta tidiga skede antog accent 1, i likhet med substantivens
bestämda former, genitivsammansättningar på -8 o dyl. Jfr Kocir ANF 7
s358 och 1901 8147 o 248, NOREEN VSpr 2 s253.
Verkningarna av den ljudhistoriska bakgrunden till förkortningen av
slutljudande vokal i förleder resp fördelningen av förleds- och efterledstryck
i sammansättningar med sådana förleder har, såsom ovan ofta framhållits,
kunnat förstärkas eller förhindras av skilda tendenser av ljudhistorisk och
analogisk art, både i äldre tid och under senare skeden. Vid gammal diftongisk
förled har korthet och/eller efterledstryck rimligtvis haft svårare att göra
sig gällande än vid monoftongisk. I Nluleå har vid förleden hö(y)- (tabell 4
kolumn 1) uttalsformerna med förledstryek och långdiftong i förleden belagts i det appellativa materialet, men oftast efterledstryck och diftongförkortning (delvis monoftongering) i ortnamnsformerna, t ex
f 'höbörda' men ilbobe'kken 'Höbäcken (torp o bäck i Avan)' och shoitre' ske
'Höträsket (sjö i Gäddvik)'. Vid sjö- och snö- förelåg urnordisk diftong. Den
invecklade ljudutvecklingen i dessa förleder innebär att de ur ljudhistorisk
synvinkel varken kan jämställas med ko- och sko- eller fä- och knä-; jfr
undantaget för sjö- ovan s 69. Vid by- och ny- stod ett f-ljud mellan vokalerna i tvåstaviga former, t ex gen sg byiar (jfr AschwGr s 293f). Många av de
t ex Nluleå in,öy'gro'nn,e'Nygrundet'
redovisade sammansättningarna på
är säkert sena utvecklingar < ny(i)a + subst.

Sammanfattning: Kort vokal i vissa förleder på slutljudande vokal
med akut huvudtryck, främst i ko- och sko- men i somliga dialekter också
i förleder som slutar på å och i andra i sjö- m fl, utan förlängning av
efterledens uddljudande konsonant uppträder i ett västligt-nordligt i
stort sett sammanhängande norrländskt område, som sträcker sig från
öJämtl över bl a itsLappm till mNb. Inom samma område möter ofta
efterledsaccentuering hos sammansättningar med förleder som slutar på
ö och ä, mindre ofta på y och i. Dessa företeelsers dialektgeografiska utbredningsbild och allmänna accenthistoriska överväganden talar för att
de är rätt gamla och tidigare har haft en större utbredning inom norrl
dialekter. Utanför Norrland förekommer i nysvenska folkmål och delvis
även i nynorska kort vokal i förleder under samma eller liknande omständigheter som i Norrland. Vissa egenheter i fornnordisk metrik och skrivningar utan accenttecken i vissa äldre fisl handskrifter tyder på att den
fakultativa förkortningen av slutljudande vokal i förleder i nynordiska
dialekter i sina huvuddrag har samnordiskt ursprung, eller åtmintone
samnordiska förutsättningar. Företeelsen hänger ytterst samman med
det nordiska ljudsystemets tolerans ifråga om vokalkvantiteten i slut-
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ljud och i hiatus. Därtill kom att ordlängdsbalans hade särskilt goda
möjligheter att göra sig gällande i sammansättningar med sådana lätta
förleder som slutar på vokal. Därvid kunde förledsvokalerna å och o
bättre hävda förledens tryckstyrka än främre och ljusare vokaler.
I nybyggarmålen i Vm och övriga ÅsLappm torde kort vokal i denna
förledstyp vara ursprunglig, dvs från tiden för den första kolonisationen.
Det ser ut som om den har inkommit från nvÅng och i andra hand vbÅng,
men eftersom företeelsen ännu vid slutet av 1600-talet kan ha varit
vanlig också i nöÅng kan inte heller den bygden uteslutas. En jämförelse
av fördelningen mellan lång och kort vokal och mellan de olika accentueringstyperna hos de enskilda orden i tabellerna 1-4 talar likväl mest
för det västliga alternativet.
Äldre ä framför nd och mb.
Äldre å ffr nd i slutljud eller före vokal har i regel förlängts i nöÅng,
liksom också i vbÅng och sVb utom Bygdeå och — mindre regelbundet
— i LyLappm. I ÅsLappm, s och nvÅng förblir däremot vokalen kort
(utom i b sg m); likaså i nVb och Jämtl. Motsättningen ifråga om kvantiteten framträder inom ångermanländska mål klarast hos femininer och
neutra. Därför har kartlagts typorden:
Band n och hand f, karta 23: ÅsL Vm-Dik 'bann, -Fatm b sg
Iskirbainne, b sg l ha'nna, -Lat b pi lba'nna, b sg 'h,a'nna, -Malg 'bann,
'hann, -Rås b sg Iha'nna; — se vidare kartan.
Anm. Med grov beteckning har på kartan skrivits in uttalen av ordet
band i de olika bygderna. Ifråga om kvantiteten har inga motsättningar
mellan hand och band påträffats. Däremot heter det i Jämtl 'hann (men
'bann el dyl, utom i öster)', i Hortlax i sNb 'hann men b sg 'ha'nda (iNorrfj
'hand), samt iHärj 'Und och i Vik i Helg 'hiinni med u-omljud (jfr WIDMARIC
1959 s63 och karta 8).
Ej kartlagda, sannolikt riksspråkliga ströformer med kort vokal föreligger
från Asjö och Skorped i nöÅng, Nmal i vbÅng och Umeå i sVb. Möjligen bör
de dock sammanställas med de kortvokaliska formerna i nvÅng resp LyLappm. Beläggen b sg 1ba'nne och 'ha'nn,a vid sidan av lba'ne och 'ha'na i
A-Solb(KHD) är däremot en klar gränsföreteelse. Detsamma torde gälla
om Bjholm ob sg skir ba'n, b pi 'ba'na, b sg ha'na, mfl, vid sidan av b pi
tba'n,na och b sg ha'nna.
Karta 23 ligger till grund för linje 3 a bann : bän på karta 6 i ÖNB s253,
1 Från Ström i nJämtl uppges 'hmw, av CL, men kategoriskt enbart 'hann av
VR.
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men tyvärr har den linjen i sin sydligaste sträckning genom ett förbiseende
lagts fel i ÖNB. Den skall inte följa linje 1 a ut till Ångermanlandskusten
utan gå norr om Ngrå, Ullånger och Vibyggerå och gå ut i havet vid nöÅng's
sydgräns (Skuleskogen och Ulvön). Från Nätra saknas likväl belägg.

Andra exempel på förlängning av å ffr nd — utom i maskuliner — är
i nö och vbÅng: Asjö Trsjö 'an f 'and' (men Ssjö Skorped 'ann m!),
Asjö Ssjö Skorped Trsjö och Nmal I ran f 'rand', Asjö Grunds Mo Ssjö
Skorped Trsjö och Nmal I stran f 'strand', Ssjö Skorped Trsjö I bbt‘ne och
Nmal 'ban v 'blanda' och f 'vassla el dyl', Asjö Gideå Grunds b sg
'ba'na f; och i sVb: Holmön 'an, I ran, I stran„ Umeå I bbin v och f, Iran,
men 'ann; jfr också ÅsTRöm Lj s99 och SL s85 o 72f. I LyLappm har
lång vokal i motsättning till kartans former belagts i Lycks Örtr
Lycks Ly-Björks Stens Tärna Örtr I ran, Lycks I stran, strann, Örtr
'stran, men Sors(OPP) 'ann, 'rann. I det norska undersökningsområdet
möter likaså lång vokal ibland i Helg, varvid det följande n-et icke är
palataliserat: Brönnöy 'an, Iran, Istran mfl (OLssEN 1958 s19 o 63),
Vefsn 'an, b sg 'a'na ,- Ia'nna, men 'rann, strann (RiKsHEnvi 815 o 52).
Anm. Undantag från förlängningen utgör 'lann n 'land' i Asjö Ssjö
Skorped Trsjö i nöÅng, Nmal i vbÅng och Holmön Umeå i sVb; men regelbundet 'lån i Dfors (? Lj s52, jfr SL s90 och FU sv") och 'länd i söb. Samma
undantag möter i Solörmålet (LAusEN 852) samt ifråga om oassimilerat nd
i vissa vä,stgötamål och beträffande övergången a >4 eller a >a i västgötskan och flera andra sydliga svenska dialekter (se GöTlawn NoB 1935
s89, Vg folkmål 1 s 99 och 2 s72, LINDROTH SoS 1938 s37, WIDMARK 1959
864f med hänv). Jfr PrEa. 1924 s127 not 8.
I pret 'bann 'band' har a inte förlängts i Asjö (även svagt 'bi'gta 'band')
Arnäs Mo Ssjö Skorped i nöÅng, Bjholm Nmal (även 'bnnn) i vbÅng, Dfors
(F 853) Umeå Vännäs i sVb. Denna form beror uppenbarligen på systemtvång i 3. avljudsklassen. En äldre form möter i nVb 'bant (jfr NOREEN
AschwGr s434). I dialekter där nd inte har assimilerats > nn och vokalförlängning inträffat också i någon annan temaform har däremot vokallängden kunnat hävda sig: sydvästra delen av möb pret 'bänd, Nkalix 'bat
(med nasalt a), ökalix 'bånd (med nasal avslutning på ä) (HuLntx 1957
897, RITTBERG Svian B.28 s161, jfr s132, Ena, 1924 s128 och 1948 s9).
Äldre å ffr nn förlängs inte: Asjö i nöÅng b sg 'Alu'ttainna f 'slåtter', b sg
Ita'nngå'n m 'tandvallen', 'grann adj 'fin, späd', Ssjö i nöÅng
'grann, Trsjö i nöÅng 'ann f 'tid för sådd, slåtter, skörd el dyl', 'tann f 'tand',
'grann adj, Nmal i vbÅng 'nnn, itnnn, Dfors i sVb 'ann, 'tann, 'grann mfl
(Lj s14), Holmön i sVb 'Aleetta'nn, 'tann (jfr också SL s61 o 85), Lycks i
LyLappm 'ann, 'tann, Stens b sg rtn'nna; jfr b sg rta'nna i Norrfj i sNb och
likaså 'tann 'tand' i söb.
. Andra vokaler än å förlängs inte i nöÅng ffr nd: Asjö b pl iro`teiln,na m
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'rotände', b pi Wicskreinnen f 'färdskrinda', 'tunn m 'lund', Ssjö 'änne m
'ände', Isänne f 'brynsten', 'grinn f 'grind', 'sunn n 'sund', istronn 'stann
f 'stund', 'sönn f 'synd', Trsjö 'bänn n 'linknippe', 'stinne, 'stann, 'sönn. För
vokalismen i stund jfr KS skinn, Multrå(JN) istynn, Rams Res 'skinn och
Vm 'mann. För vbÅng och sVb se SL s52 61 72 90 o 99.

Exempel på förlängning i ob sg av maskuliner från nä och vbÅng,
m '(eld)brand',
sVb och LyLappm: Asjö Trsjö Nmal Holmön
Arnäs
Ssjö Lycks
Iran
'brann,
men
Skorped
I
braina!,
bran,
b
sg
Umeå I
Asjö
Arnäs
Grunds
Trsjö
Nmal
'brann, jfr Mo b pi I brana 'stockgiller';
Holmön Umeå Lycks So-Gargnäs Örtr 'san m 'sand', men Skorped
'san 'sann, Ssjö 'sann. Att å i detta fall förblir kort i Ssjö och delvis
Arnäs och Skorped sammanhänger med att förlängningen av å ffr äldre
nd i ob sg av maskuliner inom nöÅng i viss mån kommit att stå i motsättning till en annan förlängningsföreteelse med morfologisk funktion:
Maskuliner med kort vokal ffr nn, ( < nd el nn) har i b sg i regel förlängt
stamvokalen i ångermanländska mål: Asjö b sg 'sån, Arnäs Ssjö Skorped
b sg I bran 'branden', 'san 'sanden', Vm-Malg = (ovan s 12), Multrå(JN)
ob sg 'brann, 'sann, b sg I brå'n, så'n1 —'san sann, Nora(TB) ob sg
Edsele 'brann, b sg Iran, Juns(HG) b sg 'sen,
'brann, b sg
Iran, Isa'902„ men Rams(HG)
Res(HG) ob sg 'brann, 'sann, b sg
ob & b sg l e'llbrann; vidare Arnäs Res Vm-Malg ob sg 'spann, b sg
Ispan 'spå?), m 'matsäcksskrin', Nmal (? FU) b sg spa'-en; Bjärtrå Nora
m 'sorkarter, Arvicola terrestris el Microtus
ob sg 'gvann, b sg
agrestis', Ngrå b sg Igvan, Skorped ob sg I gvann, b sg I gvan, Vm-MalgRås
ob sg 'vann (-Rås även 'van), b sg 'van, men Asjö D-Risb ob & b sg
'vann, Nmal ob & b sg I gynnn, Mo Trsjö (och KS s45) ob & b sg Igvann2;
Arnäs Bjärtrå Boteå Ed Graninge Juns Ngrå Rams Res Trsjö Ullånger
Viksjö Vm-DikFatmLatMalgRås Åsele ob sg 'granne -a -a, b sg 'gran
m 'granne', Nmal ob sg I grnnn, b sg I grim;
'grek 'grå??
Arnäs Bjärtrå Fjsjö Juns Multrå Nora Rams Res Ssjö Sjvad Skorped
o dyl, likaså
Vm-FatmMalg ob sg 'hunn m 'hund', b sg
Gideå Soll Vm-Lat b sg 'h,un, och som svordom i Dor Fjsjö Tåsjö Vm'hu'n, o dyl, men Asjö A-Solb Bodum Tåsjö D-Risb Vm-Dik
Fatm
1 Om apostrofen avser cirkumflektiskt uttal av föregående vokal eller sonantiskt
n, eller bara markerar den bortfallna artikelvokalen är osäkert. Jfr JN
2 Detta ord visar i Äng och Vb en uttalsform som synes < *hvann- i fornspråket;
jfr ÅSTRÖM Lj s15, LINDGREN SvEna XII.1 s109. Uttalsformerna i andra nord dial
synes åter <*vand- el *vQncl, Se TORP s873a, PniL 1924 s128, WIDMARK 1959
s230f. En urnordisk dubblett *hwanfiu-:*wandu- är likväl inte sannolik, utan de
dialektgeografiska motsättningarna torde återgå på senare ombildningar.
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b sg 'hunn (— Ihånn), Nmal ob & b sg Uni; Asjö ob sg penne -a 'pinne',
b sg 'p&
o dyl, Bjärtrå Fjsjö Res Ssjö Sjvad Vm-FatmMalgRås
ob sg 'pinne -a, b sg
'pran o dyl (Fjsjö även b sg Ipinn), likaså
Bodum Grunds Juns Långs Ngrå b sg 'pin
o dyl, men Nmal
ob & b sg pinn; jfr också KS s14 och JN s x.
Samma förlängning hade också inträtt i b sg dativ femininum, fastän
dativen nu har föråldrats; jfr Asjö(KHD) »gammalt sa dom I pan,
I grOtpan» = '(gröt)pannan', Res(HG) b sg 9.1åttanna f
Alåttan (föråldrat), Ngrå(TB) Istra'nna f Istra'zz, ,,,I strakin, b sg Iha'zt 'handen',
b sg
'skördeanden', b sg
'tunnan', där de till synes maskulina
formerna, såsom också upptecknarna antyder, egentligen är gamla
feminina dativformer i b sg, samt Asjö(E0) Arnäs(E0) b sg 'pa'nna
'pannan' men b sg dat t pcin '(i) pannan'.
I ett sammanhang med det ångermanländska utbredningsområdet
uppträder förlängningen i b sg m också i öJämtl, t ex Rag ob sg 'sann,
'granne, 'hunn, 'pinne, b sg 'san, 'grån, 'ht" 'pin,
'pinnen), Borgv
ob sg 'hunn, 'pinne, b sg 'hunn (äldre) 'hun (som svordom 'han å),
'pin, och i Liden i Medpd (VESTL1TND SvLm B.48 s33), däremot i regel
inte längre in i Jämtl: övFrostv Lit Mattmar ob & b sg 'brann; övFrostv
Ström Åre ob & b sg 'sann; Ström ob & b sg symn„ Åre ob & b sg
'spann; Hmdal Ström ob & b sg 'grann, övFrostv Ofdal Åre ob & b sg
'grann, Hackås och Oviken i sJämtl ob sg 'granne, b sg 'grann; Lit Revs
Ström Åre2 ob & b sg 'hunn, som svordom i Ström 'hann, 'hin sällsynt);
övFrostv Ofdal Revs Ström ob & b sg 'pinn el dy1.3 I Vb och LyLappm
saknas den likaledes, t ex Holmön ob & b sg 'spann, 'vann, 'grann,
'hunn, I pinn, Umeå ob & b sg 'grann, 'vann, 'hunn,' pinn„ Lycks ob & b sg
'brann, 'spann, 'wann, 'grann, 'hunn, pinn. Se vidare JVL, ÅSTRÖM F
s14, SL s114, LARSSON 1927 8131f. — Inom den norska delen av undersökningsområdet är förlängningen däremot känd, bl a från Vefsn b sg
I grdniv,1 (RIKsilEnvi s16), men Hattfj(KHD) b sg 'grann', och från
Jfr HOFIP 1946 s52: »Når somme maskuliner har lengde foran nd, kunne det
skriva seg fra bestemt ental.» Likaså CHRISTIANSEN 1933 872f. — SL s30 anför
'hunn från Nmal. Det förefaller som kvantitetsmotsättningen mellan ob och b sg i
denna ordtyp numera i regel har utjämnats i Nmal, oftast till förmån för former med
kort vokal i överensstämmelse med bruket i Vb och rspr. SL s 6f o 114 har förbigått
detta problem.
2 Jfr GEIJER SvLm B.18 s19.
3 För Ofdal uppges bet 'penis; sällan: pinne', och för Åre(HG) ob sg 'pinn '1.
pinne; 2. membrum virile'. Denna obscena innebörd har sannolikt bidragit till att
ordet är klent belagt i uppteckningar från Jämtl.
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NTrönd (Ross NB 9 s49), men Snåsa(JVL) b sg I grdnn9. Norr och söder
om undersökningsområdet förekommer den som bekant allmänt i
västliga mål.'
Äldr e å ffr mb i slutljud eller före vokal har inom undersökningsområdet i huvudsak förlängts i samma bygder som äldre å ffr ncl (ovan
s85 f). I LyLappm är förlängningen likväl mer allmän ffr mb än ffr nd.
Typord:
m, karta 24: ÅsL Vm-Dik (Matsdal m fl)
Lamm n m
'lamm n, (Skansnäs) 'kim n, -Fatm b sg I drekkeslaimme n 'lamm som
uppföds med flaska', -Lat 'lamm n, -Malg (OPP o KHD) 'lamm m, b sg
'la'mmen, -Rås 'lamm m, b sg -'en; — se vidare kartan.
Anm. På kartan står former med vokal- och konsonantlängd vid sidan
av varandra i Vm-Dik i ÅsLappm (se ovan), i Stens och Tärna i LyLappm,
där 'lam tillhör äldre dialekt, i Ly-Björks i LyLappm, där 'lam uppges för
Vindelgransele men 'lamm upptecknats i Björksele (av KHD), samt i Vefsn
i Helg (se HIKSICEIM s42). Från A-Solb i nöÅng har jag bara upptecknat
'lam, men mina sagesmän uppgav att vissa byar har uttalet 'lamm.
I nvÅng med grannsocknen Ed i sÅng, n och cJämtl uppträder i sg en
svag maskulinform 'lamme resp 1 /åmm, b sg -`en. Denna motsvaras i södra
delarna av ÅsLappm av en stark maskulinform 'lamm, b sg -'en, sannolikt
en dialektgeografiskt betingad mellanform mellan det tvåstaviga 'lamme
m och det enstaviga 'lamm n. Från gränsbygden Sörli i NTrönd uppges (av
Per Dahl i NMA) 'en lamm, b sg 'la'mmen; jfr också Vanm f, b sg -'a, vid
sidan av 'lamm n, i Snåsa i NTrönd. Kännetecknande för alla dessa ickeneutrala former är att de först och främst möter i ental, mer sällan i flertal.
Enbart flertalsformer av neutral typ, ob pi
( •••., ila'mlma), b pi
har belagts från Dor D-Risb Vm-MalgRås Åsele i ÅsLappm, Edsele Juris
Rams Ålid i nvÅng, Laxsjö Lit i eJämtl, och Snåsa Sörli i NTrönd, enbart
flertalsformer av maskulin typ, dvs tvåstaviga med gravis (el i ob pl med
apokope och cirkumflex), har däremot bara belagts från Ilmdal Ofdal Revs
i Jämtl. Bägge alternativen i flertal föreligger slutligen från Ed i sÅng,
Bodum. Fjsjö Res Tåsjö i nvÅng, och Ström i nJämtl. Det är uppenbart att
de icke-neutrala formerna främst nyttjas med individualiserande och delvis
hypokoristisk innebörd; jfr Lit: »I sing. ersättes ordet [lamm vanl. av det
maskulina *lamme» (A GUDMUNDSSON ULMA 14806), Juris: »Det är mer
känsla i la`mmen än i la'mme» (KHD). Maskulina former i stället för lamm

i Jfr HESSELMAN 1948-53 8125, vidare IVERSEN Senjen 1913 s28, CICRISTIANSEN
Gimsöy 1933 s59 o 73, SKINLuxu Salta 1933 s32f, RErraN Ålen 1906 s9, Vemdal
1930 s24, Röros 1932 s44, LARSEN Selbu Norvegia 2 s21, Solör 1894 s53, HOFF
Skjetve mfl 1946 s52, LEVANDER Dalin 1 s79, KALT STENIUS Värml SvLm =.2
s144ff o 127 med hänv, GöTLIND & LANDTMANSON Vg folkmål 4 s27, TönNizvisr
sv östergl 1953 s50 o 118, JANZÅN Bohuslän 1936 s103 108f o 137.
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n finns också i dalmål (Rz s 390 a, LEVANDER Dalin 1 s 10 o 225, 2 si 580 109).
Vi har tydligen att göra med en i nordsv dial uppträdande ombildning av det
äldre lamm n med samma dirninutiva-hypokoristiska funktion som den
längre söderut i svenska dial allmänna sammansättningen lammunge (Dal
Räls Uppl Got! ögl Vgl m fl enl ULMA's samlingar); jfr också norska dial
ilammogge -9 i östfold (Hmw 1946 s115, MYHRE 1952 s45). Jfr vidare
NOREEN VSpr 5 s 384f, HASSELROT NysySt 33 s151, ZETTERHOLM 1940 s74.
På samma vis förklaras limb m 'lamm, får' med sk diminutiviskt »avljud» i
Maxmo Petalax Replot i öb, varifrån belägg för lamb saknas på karta 24
(se VLL s551, jfr IDEFORSS ANF 47 s45, HQ s 558a).

Andra exempel på å ffr mb från nö och vbÅng, sVb och LyLappm:
Asjö Grunds Nmal Dfors (Lj s14) Holmön Umeå (1956 o PS 1804)
Lycks Stens So-Gargnäs sTärna 'kam m 'kam' (jfr SL s28), likaså
sTärne, mfl 'kam, pret Ikame, 'kamma', men Gideå Ssjö Skorped Trsjö
Sors Ikamm m; Asjö Mo Ssjö Skorped Trsjö Holmön 'våm f 'våm',
Grunds 'vara I gvam, Gideå Nmal Igvam, Dfors (Lj s15) Iwam (jfr SL
s60), Lycks Iwam 'mim, Stens b sg kö'valma 'gungfly, eg »kovåmmen»',
men So-Gargnäs levåmm; Ssjö Skorped Nmal 'dam n 'damm, stoft', Asjö
b sg Ida'me 'dimma', Ssjö b sg kcelldalme 'dimma som stiger upp över
ett vattendrag'', men Holmön Dfors Umeå Lycks 'damm (rspr-påverkan?,
jfr ÅSTRÖM Lj s15 och SL s88) och Grunds l kdlldaImm n; Asjö Ssjö
Skorped Trsjö 'dam m '(god) lukt, doft', men Grunds Trsjö (alternativt)
liksom Edsele Multrå(JN) Ngrå D-Risb Vm-FatmMalg 'damm; samt
Asjö A-Solb Mo Ssjö Sjvad Skorped 'dame v 'lukta (gott), dofta', KS:
damä, Nmal 'dam, men Arnäs Grunds Trsjö liksom Edsele Gudmundrå
Multrå(JN) Res ldamme, Bodum D-Risb Fjsjö Vm-FatmMalgRås
'damm; jfr Ång 1600 damber 'luktar' (BuREus Sumlen s204). — De båda
sistnämnda orden, som så vitt bekant inte har belagts i dial utanför
Ång och ÅsLappm, bör, såsom BITCHT (1950 s8) och 1600-talsbelägget
antyder, sammanställas med fsv damb n? 'ånga' resp damba 'ryka, ånga,
vara fuktig' (SwALE, även suppl) och äldre nysv damb dam(m) n — m [!]
'(bl a) dunst, gas, > lukt' (SAOB D 261 bet 1 b), resp damba — damma
'(bla) lukta, dofta, »ånga»' (SAOB D 272 bet I c oc)2, och — av formella
skäl — inte gärna med fvn dårar m 'smak', nyno dåm m 'smak, eftersmak; lukt; utseende mm', dåma 'lukta' och dåm adj 'dunkel' (TORP
s58), Åre i vJämtl Våm m '(ofrisk) lukt', Ström i nJämtl b sg Idå'men
1 Jfr 'damm n 'dimma' i Rag i öJämtl, enl FLEMSTRÖM 1946 831 med not 33,
samt Rz s88b.
2 Jfr betydelseutvecklingen i ty riechen och it perfumare, fr parfumer, och numera COLLINDER 1959 s 112.
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'svagt ljud hört på långt håll (tex av skällor)', Edsele i nvÅng b sg
'då'mmen 'ds' (jfr Rz s 86a o 89f och VLL s160a, bla i öb).
Anm. Också ffr mm har å förlängts i damm n 'fördämning' i nöÅng:
Arnäs Ssjö Skorped 'dam, Asjö(E0) b sg ida'me (med halvlångt a), däremot
inte i vbÅng, sVb och LyLappm: Bygdeå Dfors Nmal Sävar Umeå Vännäs
'damm, Sors 'damm — 'damm, Lycks idnmm. Om kvaliteten av äldre å ffr
mm till skillnad från å ffr mb i Vb och Nb se ÅSTRÖM Lj s15, LINDGREN
s 108f, PIHL 1924 s117 o 127. Vokalförlängningen i nöÅng 'dam 'fördämning'
torde bero på naboopposition till s och nvÅng 'damm n 'ds', framkallad av
sådana ljudhistoriskt regelbundna motsättningar som 'han: 'hann, 'lam:
'lamm och framför allt 'dam: 'damm, n 'pulvis' och 'dam : 'damm m 'doft'.
Osannolikt är att ång 'dam n < damb n, ombildat ur fsv damber m med binskott. Ordet damm 'fördämning' visar på flera håll i Norden oregelbundenheter, som tyder på att det är ett i många dial sent inkommet lånord. Jfr
i ÖB (FMK) Esse 'dam m, Kvevlax 'dam f, Korsnäs 'dåmb m och Pörtorn
'claimb n 'fördämning', samt vidare LARSEN Norvegia 2 s21, LEVANDER
Dalin 1 8247, SAOB D 250, HQ s133b, TORP s55b.

Förlängning av äldre å ffr nd och mb har inträtt på många håll utanför
undersökningsområdet. Mitt över Bottenhavet från nöÅng räknat möter
den i söla och delar av möb ffr ännu kvarstående nd och mb, och även
ffr ng. I dessa ställningar har här ibland också ( > e) och ( > å) förlängts.1 I m och nNb (Lule- och Kalixmål) har å förlängts ffr slutljudande
eller antevokaliskt nd, mb och ng, och it' och 91 ffr nd, i samband med
(bevarad eller åter avlägsnad) nasalering (RUTBERG s68 46 o 71, PIHL
1924 s127ff 139ff o 178f, ÖNB s262f o karta 6). Dialekterna i m och
nNb visar i detta fall liksom ofta överensstämmelse med (delar av) öb,
men det föreligger inga säkra vittnesbörd för att de mellanliggande
bygderna i m och nöb, än mindre nVb och sNb, en tid också har haft
långt å ffr ,id och mb (jfr HULTMAN 1894 s220 och 1939 s116, NOREEN
AschwGr s122, LINDGREN s 130f).
På längre avstånd från vårt undersökningsområde möter förlängning
av a ffr nd och/eller mh också i sydligare östsvenska och — mindre regelbundet — i många östnorska och därtill gränsande västsvenska folkmål.2
Förlängningen av å ffr nd och mb i Ång-Vb-LyLappm och öb bör av
den nutida vokalkvaliteten att döma vara yngre än övergången ä > å.
1 WESSMAN Folkmålsstudier 4 8364 o 419 med hänv. Jfr HESSELMAN 1905 s25,
och JANSSONS iakttagelse i SvLm 1942 s66ff.
2 Se FluiTMAN 1894 al5lf 175 o 279f, och 1939 s9lf o 115f, LARSEN Solör 1894
51f, Selbu Norvegia 2 821, KOLSRUD 1944 s21 o 37, HoFF Östfold 1946 s53 med
hänv.
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Motsvarande gäller också om Lule- och Kalixmålen i Nb, där d > lmalf
a, a, co el dyl. I nVb stämmer däremot vokalismen (också ffr ng), lmalf
a, a el co, i Ajaur i PiLappm ibland tom 'et, med ett förkortat äldre ä.'
Denna överensstämmelse bevisar emellertid inte att å ffr nd, mb och ng
en tid har varit långt och förlängts så tidigt att det följde med äldre ä
vid den kvalitativa differentieringen mellan ä och å. Också å ffr a i kort
stavelse har här sammanfallit med ä! (Jfr LINDGREN s229 mfl och HULTMAN 1939 81014 På grund av framför allt förhållandena i de omgivande
dialekterna (Umemål, Pitemål osv) måste man för nVb i stället räkna
med en kvalitativ särutveckling av å ffr vissa vanliga nasalförbindelser,
sannolikt i ett äldre skede förbunden med nasalering av vokalen (jfr
ÖNB s258, DAHLSTEDT Norrb 1956 s 18f).
På den andra sidan måste det långa a-et i det ångermanländskavästerbottniska förlängningsområdet vara äldre än assimilationerna
nd > nn och mb > mm efter tryckstark vokal. Den förra av dessa kan i
intervokalisk ställning i bynamn i sÅng dateras till senast andra hälften
av 1500-talet2: strrnne 'Strinne i Bjärtrå sn', skrivet Strincle 1489
1542-1550 1644, Sttrijndhe 1535, Strind(h)a 1557-1570, men Strijnne
1559, Strinne redan 1556 1557 och från 1580, Strine 1644; I sv`nne 'Sunne
i Stigsjö sn', skrivet Sund(h) 1535-1627, Svnde 1542-1544, Sund(h)e
1545-1609, Sunda 1570 1571, men Sunne 1580-1627 och från 1639;
'sa'nna 'Sanna i Hemsö sn', skrivet Sand(h)a 1542-1639, Sands 1575, men
Sanne först 1637 och 1678, Sannö 1690-1723, Sanna 1637 och från 1795.
I nöÅng har assimilation av intervokaliskt nd i bynamn belagts först
från slutet av 1600-talet3: I ls'nne 'Lunne i Arnäs sn', skrivet Luncl(h)e
Se LINDGREN SvLm XII.1 s108 o 130f, jfr ÅsTreöm Lj s 51 f. —1 Ajaur ersätts
Skelleftemålets 'a ( <ä) med ett å -haltigare uttal dess mer man reser norrut. Företeelsen är betingad av inflytanden från Pitemålet och rspr. Därav i nAjaur ibland
'bånn 'band' o dyl, liksom 'båt etc, men också 'bann: 'båt etc i överensstämmelse
med Pitemålets och rspr's fördelning av de bägge vokalerna. Liknande förhållanden gäller vid den äldre förbindelsen ång, i vilken å-vokalismen har slagit igenom
också i LyLappm; jfr ÖNB s256. (På karta 5 s252 i ONB är linje ib alltför
kategoriskt dragen längs sockengränsen mot Ajaur.) — Uttalen med a i 'lamm i
nVb (karta 24) härrör ur äldre typl från Lövånger och Nysätra (i söder), och
beror troligast på uppteelmarslarv enl den alltför enkla regeln rspr a = dial a. Jfr
att ännu grannbygden Bygdeå i sVb har '/GYMM med »nordlig» kvantitet och
vokalism.
2 Materialet ur SOVn 1 s 10 63 o 14, för Strinne dessutom MODIN 1923 s3 o 6,
NORDLANDER Norrl saml 10 s107 110 114 mil, och för Sanna ibidem s41. Formerna
från 1535 är »inte mycket att lita på» enl Buclur (muntligt).
8 Materialet för nöÅng har genom benäget tillmötesgående av TORSTEN RETORT
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1535-1555 1599 1628-1640 1690 1714, Lundde 1643, Lund(h)a 1550-1641,
men Lunne först 1723 och senare; 'strå= (äldre) I stra`nne (yngre)
'Stranne i Arnäs sn', skrivet Strande o dyl 1543-1555, Stranncle 1627,
Strand(h)a 1559-1609 1639, men Stranne först 1690 och senare.
Assimilationen av mb i intervokalisk ställning belyses av skrivformerna för två bynamn, det första i n delen av sÅng och det andra i s
delen av nöÅng: I va‘mme 'Vamme i Vibyggerå sn', skrivet Vambe 1544
1545, Wamban 1549, men Wamme 1768-1795, Wamne 1825 1879';
drö‘mme 'Drömme i Sidensjö sn', skrivet Drumbe 1542 1543 1545,
Drömbe 1546-49 1555, Drömbee 1559, men Drömme redan 1535 1550 och
från 1638, Dröme 1570-1627.2
Det är kännetecknande att stavning med nn resp mm (el m) först
uppträder i de ogenomskinliga namnen Strinne och Drömme, för vilka
de äldre skrivformerna saknade stöd i den traditionella stavningen av
motsvarande appellativ. Det är alltså rimligt att 1600-talsskrivningarna
med nd i namnen Sanna, Lunne och Stranne inte speglar den tidens
folkmålsuttal utan beror på traditionell skrivning i anslutning till sand,
lund och strand. Att skrivarassociationerna till sådana appellativ överhuvudtaget har brutits beror på de tvåstaviga nam nformerna (fördunklade dativ- el pluralformer). I enstaviga bynamn av typen Sund,
Sand, Nyland osv är nd-stavning ännu regel i Ång. Det genuina uttalet
med långt a i I stra'ne speglas inte i någon känd skrivform. Jfr vidare
BUREITS i Sumlen 1600 Ång pres damber 'luktar' (s204), där mb kan vara
uppländsk stavning, men ä// 'eld' (s195), och NOREEN AschwGr (8225f).
Vi har alltså goda skäl att räkna med att assimilationen av såväl nd
som mb i nöÅng i intervokalisk ställning hade inträtt senast vid slutet
av 1500-talet. I slutljud assimileras dessa konsonantförbindelser i regel
tidigare — i varje fall inte senare — än mellan vokaler (jfr t ex HESSELMAN 1905 89 o 53, REITAN 1930 s65).
Oassimilerade uttal av nd i nutida dialekter påträffas varken i Ång
till en väsentlig del kunnat hämtas ur dennes excerperingar för kommande delar
av SOVn. Dessutom härrör det för Lunne från NORDLANDER Norrl saml 4 s187
och 10 sl 10 102 mfl, och för Stranne från Norrl saml 4 s188.
1 Materialet ur SOVn 1 s95. Tyvärr föreligger i jordeböckernas namnformer en
lucka på drygt 200 år. Om de wamum 1345 original (SD 5 s430) avser denna by är
mycket ovisst. Eftersom diplomet rör en pantsättning av jord i Jumkils sn är det
troligare att Andras de wamum bodde i Up!.
2 Materialet ur BITCHTS excerperingar för SOVn och ur NORDLANDER Norrl saml
4 s191 och 10 843 67 118 o 119. Bynamnet innehåller sannolikt drumb- 'något
tjockt och klumpigt' (jfr HQ s156b, TORP s74).
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eller Vb utan först i Aplg i PiLappm, Nb, Öb och Härj (karta 23), och
av mb (i lamm) enbart i Nb och öb inom det kartlagda området (karta
24), men omedelbart söder därom i sydligare delar av Härj.1 Härmed kan
sammanställas stavningen i yngre nysv: band, hand, men lamm lam
( —lamb), vilken i varje fall torde ha haft betydelse för Aplg.
Sammanfattning: Förlängning av äldre å ffr nd och mb i slutljud
eller före vokal har inom undersökningsområdet inträtt i ett sammanhängande område, som omfattar nö och vbÅng, sVb — utom Bygdeå —
och i viss mån LyLappm.2 Vid ÅsLappm's första svenska kolonisation i
slutet av 1600-talet var denna förlängning genomförd i nö och vbÅng
och sVb. I Vm och övriga ÅsLappm vann förlängningen inte fotfäste.
Detta förklaras enklast så att det i mNorrl's dialekter allmännare och
dessutom riksspråkliga kortvokaliska uttalet tog hem spelet. Av samma
orsaker har vbÅng's och sVb's a-förlängning bara i somliga ord vunnit
insteg och hållit sig kvar i LyLappm. Med hänsyn till Vm's i andra
sammanhang dokumenterade ångermanländska karaktär, och framför
allt till det förhållandet att Vm i likhet med hela Ång men i motsättning till nJämtl, Vb och LyLappm har förlängt äldre kort vokal ffr
nd och lin i b sg m, har vi emellertid rätt att ta fasta på Vm's bevarade
å ffr nd och mb såsom i första rummet en för ÅsLappm ursprunglig
överensstämmelse med s och nvÅng.
1 REITAN 1930 s65, jfr JESSEN 1872 sll 27 o 29, för Trönd LARSEN 1886 869f,
och allmänt JANSSON SvLm 1942 s61 med hänv.
2 Att förlängningen skulle vara vanligare i Vb än i Ang, SOM GEIJER tycks mena
(SvVI s693), håller knappast streck.

APOKOPE

Apokopen i Vilhelminamålet.
sitt grundläggande arbete om »Nytröndsk ordforkortning og betoning» (1922) skiljer JÖRGEN REITAN mellan dynamisk och analogisk
apokope (s48 passim).' Med dynamisk apokope avser denne forskare
bortfall av slutvokal som äger samband med tryckets fördelning i satsen
(s 44f ). Analogisk apokope kallar han ett sådant utbyte av en ordform
med bevarad slutvokal mot en motsvarande ordform utan slutvokal,
som måste antas bero på analogi efter sedan gammalt ändelse(vokals)lösa
paradigmformer, t ex infinitiv efter imperativ och adjektivets predikativa plural efter dess singular (s 47f o 70, jfr CHRISTIANSEN 1946— s194).
Åtskillnaden mellan dynamisk och analogisk apokope är inte alltid
självklar. Den senare företeelsen utgör emellertid ett led i böjningssystemets förenkling av i princip samma art som t ex kasusböjningens
upplösning eller avlägsnandet av verbens numerusböjning och bör
därför inte hänföras till apokope i allmänt vedertagen mening. Den
förra företeelsen, som i det följande benämns med den enkla termen
»apokope» eller stundom förtydligande »apokope i egentlig mening», är
visserligen till sitt ursprung »dynamisk», dvs beroende av tryckfördelningen i (ordet och) satsen, och hör sålunda hemma i ljudläran, men
den är samtidigt till en viss del analogisk, eftersom ordformer med
bevarad slutvokal ibland har bytts ut mot ordformer med bortfallen
slutvokal, som uppkommit i en för apokopen gynnsam ställning i satsen
(11EssEuvrAN 1948-53 s43). Härmed sammanhänger att särskilt ovillkorlig (normaliserad) apokope är reglerad av det morfologiska systemet och
att en undersökning av denna företeelse i viss utsträckning får karaktären av en studie i ordböjningslära. I ord som inte böjs och som inte
i I avsnittet om apokope avser hänvisningar utan årtal till REITAN det nämnda
arbetet. Likaså hänvisas till GEIJER, Några bidrag till frågan om tilljämningens
ock apokopens utbredningsvägar, SvLm B.18, 1921, och till AuLsÄcK, Apokopen
i de finlandssvenska folkmålen, Studier i nordisk filologi, 31-32: 7, 1945, med
enbart författarnamn.
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heller associeras med någon viss böjningsform, bl a egennamn som går
tillbaka på en gammal obestämd form, har apokopen friare spelrum.
Med hänsyn till bortfall av slutvokal intar det svenska Vilhelminamålet en mellanställning mellan på den ena sidan de utpräglade apokopemålen i Jämtl, Vb, Nb och anslutande lappmarker och på den andra
målen i större delen av Aug och sydligare norrländska landskap, som
bara i undantagsfall företer ovillkorlig apokope i tvåstaviga ord. Vokalbortfall och vokalförsvagning i ändelsestavelser är i Vm liksom i hela den
svenska delen av undersökningsområdet reglerad av vokalbalans (jfr
GEIJER s52).
Tvåstaviga su b st antivl apokoperas i regel inte i Vm. Undantag
utgör vissa ord med icke nasala likvidaförbindelser, dvs en icke assimilerad konsonant + /, k el r, ffr ändelsevokalen. Slutvokalen bevaras
också i senare leden av sammansättningar. Däremot faller den med
ytterst få undantag hos långstaviga förleder, dvs bindevokalen synkoperas. Tre- och flerstaviga substantiv har normalt apokope. Exempelord
från Vm-Malg:
Tvåstaviga maskuliner: (långst) Ibonne 'bonde', 'frse 'frodighet'
(< fraua-, jfr BUCHT SvLm B.22 s 9f ), 'lene 'ene, en(buske)', Igsbbe
'gubbe', Ikavke 'tupp', 'lie 'lie', Lnarlle 'frön ur åkerogräs', I pappe 'far',
'pinne 'pinne', isksgge 'skugga', 'stabbe 'stabbe, stolpe', Itätte 'tätämne
(som tillsättes mjölk)', Ivvlle 'gräs som växer upp på slagen äng' ( = nyvälle), likaså 'im jke 'pojke' (Vm-Fatm =), men lh,ansk 'handske', Ikapp
'spannmålsmått' (jfr HÖFLER ANF 48 s239, DMILSTEDT 1955 s31 med
not 3), 'lo 'golv i tröskloge' på grund av hiatus; likaså bevarad slutvokal
i 'fram 'fräkenarter, Equisetum', men 'kimma. 'humle, Humulus
Lupulus', ilaivek 'kavle, rulle', Incevelr 'navle', lbeekker 'gumse' vid icke
nasala likvidaförbindelser; — (kortst) 'clrvpa 'droppe', 'frva 'fradga'
(BucHr a a s67), 'kara 'hare', Injava 'näve', I fläa 'släde', 'stega 'stege',
Iska`e 'skada' (se ovan s8).
— femininer: (långst) fä22e 'hängsle, bärrem', I föe 'föda', 'hälft
'hässja', 9tinte 'jänta', Ilchrkke 'klocka', Itjärke 'kyrka', Itjälle 'källa',
Ilyttie 'lycka, ögla', I panne 'panna', 'sie 'kruståtel, Deschampsia flexuosa'2,
'sie 'sida', Ismeije 'smedja', Isylle 'syssla', Itroe 'stång i hässja el gärds1 Här behandlas substantivens grundformer (ob sg). Övriga former bör undersökas i samband med substantivböjningen.
2 Eller liknande finbladiga gräsarter. Jfr LILJEFORS i NysvSt 29 sllf passim.
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gård'; likaså I jävke 'stylta', r homIre 'humla', I tjikkre ;mjölklimp i gröt
el välling', I kullre 'rulle av kardad ull', I lessme 'tunn träflisa som lossnar
från ett trästycke', I läksne 'läxa', I passme m1 'pasma', I sinnre 'glödande
flaga av järn' (jfr WALLSTRÖM 1943 s91f), skakkre 'smällglim, Silene
Cucubalus', smillre 'smal ribba, flisa', I spillre 'lösbruten flisa', 'tav1re
'tavla', tostre 'eldgnista', I tyllre 'nätflöte i form av näverrulle', men
också 'bä' ge 'buckla' ,
kkek 'häckla för lin och skohö', Itjtekkel, b sg
-1k-cc, 'holkyxa' (1 fel för k?), löga- 'uggla' och 1 1ccittöl gek 'kattuggla',
/fel, b sg -la, 'våffla', med apokope och akut accent vid icke nasala
likvidaförbindelser; — (kortst) fine 'fluga', lx — -a m2 'lada', 'nisse m2
'vassla', ',make 'smula', I tjäre m2 'tjära', I trse 'trampa (i spinnrock el
svarvstol)'.
— neutrer: 'bägge 'bygge', 'dike ditje 'dike', I mägde 'dåligt folk,
pack', I marke martje 'märke', I smie 'smidda saker', I styttje 'stycke';
likaså 'bränfle 'bränsle, ved', I remfle 'remtyg (i sele el trygor)', 'nå vre
'näver (koll bet)', 'vittne 'vittne', 'ämne 'ämne (att göra ngt av)', men
också y' ster 'linblånor med vilka man rengör bössan' vid icke nasal
likvidaförbindelse; iatie 'hjärta', 'yge 'öga', 'öre 'öra'.
Tvåstaviga egennamn: (hypokorismer) abbe = a'bralmm 'Abraham',
jakke = ja'koa pp ',Jakob', kebbe = l lee'ftol pp 'Kristoffer', 'basse = 'lcks
'kv 'Lars' , l pälle = 'pär 'Per'; l abbe ' Apollonia (jfr GB 3 s224), l avice =
'an» 'Anna', I brögge = bri'ta 'Britta'; — (ortnamn3) 'timme 'Ume(å)'4,
prte 'Pite(å)',
'Lule(å)' (OPPOrdb s702); vidare med akut accent
svä'rje 'Sverige' (enl OPPOrdb och KHD) och i nv'rje 'Norge' (OPPOrdb
och KHD i Vm-Fatm), men också Vm-Malg I nvrj (KHD och ULMA
1 Med

övergång till genus m.
Med övergång till genus m; se ovan s43. Uppdelningen på skilda genus i detta
och följande avsnitt är historisk. Bara vid ord med genusövergång i Vm (enl
OPPOrdb) sätts genus ut. Växelformen med -ai 'lya är knappast en gammal nominativ utan beror på hiatusutveekling l ive > *ta/ > 'lya; jfr ovan s 8 not 3.
3 På grund av den sena svenska bebyggelsen och den bestämda formens dominans bland de rent svenska ortnamnen i Vin erbjuder socknens egna ortnamn i
detta sammanhang inget exempel av intresse. Jfr anm s 101 nedan.
4 Kort ft i Vm är sekundärt enl ovan s13. Formen har också upptecknats av
KHD i Vm-MalgRås; jfr Dor 'u'mme. Men den ersätts numera oftast av långvokahaka uttal: lu'Ine och 'u'me. Äldre ft i detta ortnamn — liksom i verbet 'umme,
'4711 o dyl i norrl folkmål — beror i sin tur sannolikt på tidig uddljudsförlängning
i *tima -u av samma slag som i *gia -u 'krubba' enl ovan s38. Jfr vidare WrirLuND
NoB 1914 s 108f, ÖNB s122 o 133, samt — delvis annorlunda — Holm NoB
1955 s96ff och OUÅ 1958 s24.
2
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pl 321B) med apokope, vilket syns vara en genuin ångermanländsk
form: Dor(KHD) I nvrj, Bodum(KHD) I ncorj — Inårj, Edsele Res Sol!
I nårj, men Nora I nå'rja ,,I nv'rja (jfr REITAN s68 och SEIP Norge 1923
s68-71 passim).
Tvåstaviga förleder, maskulina: (längst) l bo'nnfv`kk n 'folk av bonden 'lieorv',
stånd', I gsIbbsts'bbe m 'gubbe (skämtsamt)',
m
'humlegård',
I
nalvekstrei'vv
m 'navelm 'mångård', I hdmmekgeilk
sträng'; men Imålnefe'n n 'månsken', I målneto'mt f 'om dagen synlig
måne' m fl till 'måne, b sg -en, ob & b pi -ena, m 'måne; månad', alltså
månad-; vidare I katrabs'Ire f 'karlbörda', I kairakcir m 'karlakarl' m fl
på 'kara- i anslutning till kortst st maskulina förleder på motsvarande
vis som stundom det enkla 'kar m 'karl' (jfr DAIILSTEDT 1956 817 o 28),
medan 'by'ala'g n 'byalag' och I biasko'g m 'en bys skog' väl ursprung
ligen var kamerala skriftspråksord som har funnit stöd hos dialektens
kortst förleder på -a1 (däremot l by'ssfnikk n 'en bys invånare' m fl);
— (kortst sv) I drvI parä'nne f 'takränna', I halramä'kkre f 'harens lockläte
om våren', I njaIvagrö't m 'slags gröt', b pl fltealks'tra n 'tvärslåar under
slädbotten'; — (kortst st) 'lealö's adj 'svag i lederna', I lelmmalö's adj
'svag och uttröttad i kroppen', I rbevadyn n 'agn i rävgiller', I viegafe'l
n 'vägskäl'.
— feminina: (längst) l iti'ntsny'te f 'okvädingsord åt flicka', i hteffve'Atje
n 'virke till en hässja', I tjö'rkvi'n n 'nattvardsvin', I lyIttiknu't m 'knut
som knytes i ögla', I sebrä'nne f 'nyligen avbränd trakt, där kruståtel
(sia) växer frodig', I smel jistä' n 'städ', l holmmekmjö' m 'humlehonung';
men I ms'reka's f 'myrstack', I mslrevä'g m 'myrväg' till Imsre, b sg -a,
ob & b pl -en, f 'myra' genom anslutning till kortst sv femininer, i synnerhet 'fine- 'flug-', på grund av stamvokalismen (jfr DADISTEDT 1955
s48f), samt I paissmetrå' m 'pasmetråd', Vm-Rås I pa'ssmetalk n 'antal
pasmor (mått för bredd på väv)', även Asjö I pa'smebaIn 'pasmetråd',
antagligen av fonetiska orsaker (jfr REITAN 1932 8120); — (kortst sv)
fkeigesmä'lle f 'flugsmälla', lWags'kv n ladugolv' (! jfr ovan s 97 not
2), I meiseli'l n 'torr riven mesost inrörd i grädde', I tgrero't f 'rot som
är rik på tjära', men 'k./2'0dr n 'tranbär, Vaccinium Oxycoccos' (se del
1 s85); — (kortst st) I dö'ratrössgear m '(dörr)tröskel', I seinadra'g n 'sendrag' (till 'sen f 'sena').
adj 'hjärtlös', l ylgl v'kk n 'ögonlock',
— neutrala: (längst) I
1 Jfr TAMDI 1900 8132, NOREEN VSpr 7 s420, SAOB B 4630ff. Om oregelbundet
bevarad bindevokal vid långstaviga förleder jfr GEIJER s50 med hänv.
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y'vbry' n f 'ögonbryn', l ylvniti'vne m 'ögonfägnad', tölrsne'pa m 'örsnibb',
ertgå't n 'örngott'; men 'evnablee'lck n 'ögonblick' som tydligen är ett
gammalt skriftspråksord', Vm-Rås b pl
nabeena hiennej 'hennes
barnbarn' (ej i OPPOrdb), likaså Hortlax b pi 'bd nabalna (DAHLSTEDT
1955 s21), Bygdeå beinabåtn (enl JVL), Asjö Ssjö 'bä naber it, Lit
'bd «kin, Ström tbaInaba'n2, sannolikt efter typen Vm-Malg IsnInasn'n
m 'sonson' och I sninaclo'ter f 'sondotter' med regelrätt bindevokal vid
kortstavig förled, under påverkan av äldre skriftspråk (Bibeln) barnabarn (SAOB B 365 o 401).
Tvåstaviga egennamn som förleder: (hypokorismer) pä'll-pä' oj, 'Pelle
Persson'; — (ortnamn) Vm-Rås I u‘mmstain 'staden Ume(å)'.
Tvåstaviga efterleder, maskulina: (längst) vdba'kk,e 'ställe på gård
där man hugger veden', Ihttisbo'nne 'husbonde', IlaInnbo'nne 'arrendator',
ivilsgs'bbe 'man med visionär förmåga', Iseilapi'nne 'selpinne', Igritnnsta'bbe 'grindstolpe'; — (kortst) Irteddhilga 'räddhåga, rädsla', 'Minmil sa 'torkad vitmossa som lades under spädbarn i vaggor', I a`prilpil sa
'säck med gåvor på första april', Idy'vvilli'a 'gödselsläde'.
feminina: (längst) I
'storhässja för säd', Igalmmjä'nte
'äldre ogift kvinna', I gulkbenka'nne 'kaffe och sprit som en pojke bestod
första gången han besökte en marknad', Iclatkakkilkke 'moraklocka';
— (kortst) fölrrmnrifstu'ge m 'födorådsstuga', Irnikktrv' e 'spinnrockstrampa'.
neutrala: IWnnbonnbö'gge 'dåligt utfört arbete (om byggnad,
snickrad sak el dyl)', grekkä'e 'förkläde', I julsmi'nne 'köpskål (jfr del 1
s 170), Itaittarmä'gde 'tattarpack', lbreennma'rke 'inbränt märke', 'balksty'ttje 'bakdel i väst'; Inå'ky'ge 'nålsöga'.
Tvåstaviga egennamn som efterleder: (hypokorismer) gaImmia'kke
'gammel-Jacke (om Jakob Persson i Marsvik, även kallad »påven»)',
IluIspla' see — 81 a 'me 'öknamn på en nybyggare Lars Larsson från Luspen vid Storuman'.
Efterleden -back(a) möter i några namn på byar och torp från mitten
av 1800-talet: i kaillsbatick
'Karlsbacka' och Irenimbalkk

1 Alternativt ännu hos DALIN 1853 s756a och TA! D& 1900 s116. Jfr vidare
GVB öghnableck, DAHLGREN 1914-16 21037, NOREEN VSpr 7 8450.
2 Ordet är klent belagt i ULMA's samlingar från mNorrl. Övriga ssgar på barnsaknar i regel bindevokal, t ex Vm-Malg b pl 'bålnå'ra n 'tidiga barnåren', l b'etInnin' sa
m 'torkad vitmossa (använd i vaggan som senare tiders cellstoff)', Ssjö 'bä nhat ki
f 'helg (söndag) då byns barn bjöds till fäbodarna'.
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'Rembacka', ii/balkk
'Idbacka', men 'bdrjbaikka
'Bergbacka' (se DAHLSTEDT 1955 s27f).
Tre- eller flerstaviga substantiv som ej uppfattas som sammansattal,
maskuliner: Iv'bbar 'abborre', liran 'fiende', Ima‘riclar 'mjölnare',
ö skra`cldar 'skräddare' m fl på -are.
femininer: Ihö'sik m 'hyska', Itii'bik m 'liten åkskrinda, kibitka',
m '(krydd)nejlika' (om genusövergången se del 1 s188), Imtennif
'människa', Ila'ppejk n[!] 'lapska (språket)' (men 'svd nske f 'svenska'),
I sö'mme,sk 'sömmerska' m fl på -erska, Ima'sul jk (halvlångt a), jfr nysv
masurska (ENvALLssoN 1785) 'masurka' (men 'p'easke 'polska'), Iba'kels
'smörbröd till kaffe', Iha'ppels 'gammal nästan vidskeplig föreställning'
(i Vm-Rås 'rykte av osäker sanningshalt', väl till kappa v 'härma, apa
efter', JN, JVL o Rz s243 b, jfr TORP s 199a) m fl på
m 'torkSvLm
XV.6).
bastu', 1 /12‘,9te m 'farstu' (jfr HELLQUIST
neutrer: Itembelt 'tjänst, yrke', Iheilbä'rj (första ä halvlångt) 'härbre,
visthusbod', 'hy'bbel 'tillfälligt skyddande tillflyktsort i regn el snöväder', Ivv'ke m 'matstrupe', 'dr» 'ärende', men Ile'vene 'yttring av
livslust, leverne' tydligen rspr-påverkat.
Tre- eller flerstaviga egennamn: (personnamn) 'kåren 'Karin', I keften
(u a) 'Kerstin', 'målen 'Malin'; — (ortnamn) Isriket (yngre Isälrel fta
med halvlångt å) 'Sollefteå' (jfr BUCHT NoB 1945 s99ff).
Av ord med äldre tvåstaviga efterleder som har osäker sammansättningskaraktär apokoperas i Vm-Malg ofta de som har långstaviga
maskulina och neutrala efterleder medan de övriga vanligen bevarar
slutvokalen2:
maskulina: IvIllmo'ge 'allmoge' (sannolikt rspr-lån); l ättrvria 'sädesstrån som växer upp efteråt' med bevarat -a i kortst efterled (jfr DAHLSTEDT 1955 s45f); men l bru'go'mm 'brudgum(me)' med apokope.
feminina: Icenö'rje 'skidspår' m fl; men 'IrceIttjelsme'ss n[!] 'mickelsmässa (stor kyrkhelg på Volgsjöplatsen, d v s Vm kyrkplats, första
söndagen i oktober, numera vanligen kallad 'rnikaeli,)', 'd,sme'ss n
'olsmässa (förr kyrkhelg)', vnllbvrmus (u a) m[!] 'första maj', tydligen en
hyperlatinism till I vvllbnrmes(s), jfr Vm Ima'rkes 'Markus', Fjsjö 'vå'llbå'rmes, Grunds l vvllermäss 'valborgsmässa' och Valbormesso lön 1544
(i Ång kronoräkenskaper, utg av NORDLANDER Norrl saml 4 s216),
< fsv valburga me<ssa el dyl (SwALL, jfr också Rz s788b).
1 Om dessas kännetecken se DAHLSTEDT 1955 s9f.
2 OM denna kategori jfr DAHLSTEDT 1955 s 10f och 29, där fler belägg från

Vm-Malg anförs.
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— neutrala: l ennreie 'innanrede (i ett hus)'; men I baInnre"bindsle
av vidjor el järn åt kreatur' och I ål kre' "åk-redskap", dvs 'sele, släde
och skaklar tillsammans'', I vIltnte'ttj 'mjölke, Chamaenerion an.gustifolium' (jfr LY 8529, TORP s428f och SAOB [A] 1128 med hänv), 'bu'rgli 'osäker och skrymmande inrättning' (väl < -fälle n).
Anm. Lapska tvåstaviga efterleder i ortnamn uppträder i Vm-sy i
apokoperad form i ' fdtm,omaikk 'Fatmomakk(e) (kapellplats)' < Vm-lp
*-muehkkie (jfr del 1 8205 och GB 2 8209f), 'aVnantja'kk 'Ainantjakk (fjälltopp på Marsfjällen)' < Vm-lp ainan-tjaohka, men bevaras ibland som tvåstaviga i tex I li'llainnevaire 'a'nevalre 'Lilla Anevare (gårdar ny Bäsksjö
by)' < Vm-lp 'unna Cma-war, ibi'elitte 'Bielite (sjö)' < Vm-lp bijja-lihre".
Någon gång har Vm-sy lagt bestämd slutartikel till den lp efterleden, t ex
ia'kkantjaikkan 'Akantjakk (fjälltopp på Gittsfjällen)' < Vm-lp ahkantjaohka, och mycket ofta är efterleden översatt, t ex ia'tjofön 'Autiojaur
(sjö s om Kultsjön)' < Vm-lp autio-ilivre". (Uttalen efter KHD och SOA;
den lp ljudbeteckningen enl del 1 s155f.)

Adj ektiv intar på grund av sin funktion ofta en framhållen och
tryckstark ställning i satsen och borde därför i särskilt hög grad vara
skyddade mot apokope (REITAN s103 och HESSELMAN 1948-53 s43f).
Slutvokalen saknas trots detta i Vm i vissa kategorier av äldre tvåstaviga adjektivformer, framför allt plurala predikativer och komparativer på -re. Exempel från Vm-Malg för positiver och superlativer:
Attributiv ställning, ob pi: kvi'kk-e hd sta m 'kvicka hästar', I ju's-e
levdlla å nä'ttren m och f 'ljusa kvällar och nätter', 'grå' -e valmmajkIrd a n
'grå vadmalskläder'; jfr ob sg: 1 sto-i1 sva'tt-n häst m 'en stor svart häst',
'la' nv-en strtekke f 'lång sträcka', I kt-e fvkk n 'rikt folk'. — Såsom den
akuta accenten och parallellismen med de singulara formerna — även
neutrum! — visar, kan vokalen -e i pi inte utan förbehåll härledas från
adjektivets gamla pluraländelser. För språkkänslan framstår den liksom
motsvarande singulara former närmast som ett slags obestämd artikel.
En likadan behandling av adjektiv i obestämd attributiv ställning föreligger i folkmålen i Norrl från Medpd och Härj till Vb2.
1 Likaså < *åk(u)-reiöi i Vb (SL s99 med hänv) men i Ång < *åku-reiöi, t ex
Multrå(JN) vIcere', Asjö(KHD) '8' kkereil
el dyl n 'körgrejor både vinter
och sommar (vagn resp släde och allt som hör till åkdonet)'; jfr MARKSTRÖM 1954
822. Den västerbottniska formen, med uddljudsförlängning och bevarad anknytning till verbet 'åk 'åka', har alltså segrat i Vm-Malg.
2 Jfr härom KS s15, JN SXi, ÅsTnöm F s26f och 61, JESSEN 1872 s22 och 34
m fl, REITAN 1930 s86, BOGREN 1921 8141, DAHLSTEDT 1956 s36f, ÖNB s269f.
- GEIJER har från Res i nvÅng antecknat: »'na rik » bö'nnar. Om a mellan rik och
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Attributiv ställning, b sg och b pi: — typ A) I svallthä'sty m 'den svarta
hästen', ',stor ötvervillls darkasä'kken m 'den överväldigande stora dalkarlssäcken', föltstga'vya f 'den första gången', Ibköltskofo're n 'det våta
skohöet', ida`nse på balrfö'ttren, m pi 'dansade med bara fötter', 'svalt&
vammafkkä'a n pi 'de svarta vadmalskläderna'; — typ B) I 10 gte !kemi
m 'den första släden', 'på fliette bökken m 'på släta marken', 'på rtette
vä'gen, Idä är fäll inte h£'le va'ka tell å ... 'det är väl inte hela världen
att ...', 'rene tjilveri'e n 'ren(a) stöld(en)', '16' se ä'gga n pi '(de) löskokta
ägg(en)',
gånakeste tin m 'i den allra äldsta tiden', jfr I fn`kve
gulle n 'rent guld', Vm-Fatm Idä ä elakt å mjilkk, då då ven ks,sva'tte
na'tta 'det är svårt att mjölka, när det blir kolsvart natt'.
Om typ A gäller, att gränsen mellan sådana sammanställningar av
norrländsk typ och fasta sammansättningar av den i norrl dialekter
likaledes vanliga typen Igalmmjä'nte f 'äldre ogift kvinna' och IliUdrä'vv
m 'minderårig dräng' är flytande. Det synes inte stöta språkkänslan att
tämligen tillfälliga ordfogningar nyttjas som sammansättningar också i
obestämd form, t ex 192, gaImmbjärkbrä'nne f 'ett för länge sedan avbränt,
numera med björk bevuxet skogsområde', 'n ts'kken gömmstyggsibb m
'en sådan gammal ful gubbe', men denna bildningstyp är här inte
den normala.i Vokalbortfallet (synkopen) i typ A är av i princip samma
slag som hos övriga sammansättningar med tvåstavig förled (jfr ovan
s 98f och LINDGREN s29 o 149). Typ A hör i regel hemma — och torde
ha uppkommit — vid sådant adjektivattribut som undanhålles med
avseende på det följande substantivet. Antingen är adjektivet nyss
nämnt och framhållet: 'Då /denne nä, dä grän hanf vatt dö'ssfulk, å D
Hi'nnrillek gatt fynn sä å tjör ätte prä'sty, åt 9. Män då han kömme
te'llba'ka fu`ssenes vä prä'sty, å to på kömma mot hi'mme, där fulkmänni'fa låg ... Likaså: 'Men då to y, sto-n sva'tt-y, häst, ssm i'vven ågd häll
tjänt tell, på spravy från ene gå tell cennen. Då vatthera rädd å flu‘te
opp å sup, å då syntes int svaItth,ä'sty„ tell na mer. Eller också förutsätts det
bönner är pluraländelse torde vara mycket tvivelaktigt. Frm [HG's bäste sagesman]
går ej in på det» (ULMA 64: 20 s114). Likaså Emu. Mourbr från Grunds i nöÅng
om sin egen dialekt: »Dessa e, n och a [i pl] kunna betraktas såsom obestämda
artiklar ...» (ULMA 21820 85). Det är likväl sannolikt att denna för rikssvensk
språkkänsla pleonastiska artikel har utbildats ur adjektivets starka böjningsändelser. Ett äldre stadium i denna utveckling synes föreligga i Håls och öb;
se t ex LANDGREN 1870 s 27f resp FRErinErrrHAL 1878 s139f, Vr.r. s xxxvr m fl.
Se vidare VALTER JANSSON 1952 s179, 190 och 193.
1 Jfr däremot i Nb enl RUTBERG SvLrn B.28 s141, och mindre utpräglat i Vb
enl ÅSTRÖM F s27.
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som redan tidigare bekant: 'Då vi såg en Dallra-ok-Fä' ,9n ko` mma kanes
yIstanä'tt vä'gen, vä stor ölvervn'lls dalkasä'kken på rö'ggen ... 'När vi såg
dalkarlen Olof Persson komma gåendes med sakta steg österifrån längs
vägen med den överväldigande stora dalkarlssäcken på ryggen ...'. När
adjektivet karakteriserar en art — och inte en enstaka företeelse — har
gränsen till de fasta sammansättningarna i regel överskridits: på barföttren 'barfota', svartkläa 'högtidskläder(na)'. Ibland kan emellertid omvänt substantivet vara undanhållet i förhållande till sitt attribut, t ex
Iörstganga. Förutsättningen för vokalbortfallet torde från början ha varit
att adjektiv och substantiv sammanhölls till en språktakt, men den
förkortade normalformen har sedan också införts i mer komplicerade
takttyper: stor övervålds dalasticken,. Jfr vidare HESSELMAN 1948-53 s40,
BERGMAN 1952 s 19ff med hänv, och förhållandena i Nordmöre enl
REITAN s70 och 72 anm.
I typ B är både attribut och huvudord framhållna. Adjektivet kan
beteckna en s k naturlig egenskap av typen ljusa dagen (jfr AASEN
1864 s290), men konstruktionen nyttjas också annars när attributet
behöver framhållas, bl a vid superlativer, sådana adjektiv som rätt, hel
och ren och pronomenet själv, vidare vid komparativer och ordningstal
(nedan). Denna omfattande användning av icke-apokoperat adjektivattribut i bestämd (svag) form möter också i apokopemål i Norrl,
Trönd och nordligaste Öb.'
Anm. I självständig ställning har adjektivets bestämda former ett slags
enklitisk artikel i Vm: 'stön m 'den store', 'sto'ra f, 'sto're n, 1 ,9ne^n 'den
m
Snöde (svordom)', 'grelnken pl 'de gamla', 'emcien pl 'de små';
1
5‘vsta
f,
,
m
'den
yngste',
49tti
pi;
1
n,
I
ti'llren
f,
l
ä'llre
I
tellra
'den äldre',
1 5'v8te n; likaså ordningstal: 'cennen m 'den andre', ia`nnra f, ia`nnre n,
icennren pl, itre'fien, -a, -e, 'fibin, Vdmitt, Vä'ttta„ Vu'entrj,, Yettentr, 'ni`ent9y,,
itn'tto 'den tolfte', ife`ttantn, "--. 188`ttantv, 'den sjuttonde', itju:genttb 'den
(yngre) — Yellaftv,
tjugonde' osv med genusböjning, jfr Vm-Rås 'ä'2
(äldre) 'den elfte', samt 'sö'ttantn (i äldre språk) 'den sjuttonde'. — Denna
bildningstyp är allmän i en rad norrl och no dialekter. Jfr t ex JN s
RUTBERG aa s139f, ÅSTRÖM F s25f, BOGREN s141f, REITAN s7lf med hänv.

Predikativ ställning, pl: Ibteggetivå, vår ks1 kbi'kkenes svalt, men bit gge
vår råkt go tell å dta (om 'gröt m och 'paInnka'ke m); 'döm va-fä stor å
i Jfr RUTBERG a at, LINDGREN 8 149, ÅSTRÖM F s28 (»relativ positiv»), Mo 1915
828, REITAN s71 med hänv, och för öb HAGFORS SvLm X11.2 s95, men ej hos
AELBÄDK s 4f. — För en slutgiltig uppfattning om fördelningen av typ A och typ B
hos adjektiv i attributiv ställning vid bestämt huvudord (svag böjning) fordras
omfattande exeerperingar av autentiska inspelade folkmålstexter.
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ton (om björnjärn n); 'vi var int a`nne van; I pv`jka syp nö brä dlactit å
vall dr8‘ttjen å höl gju'di; likaså med oböjt particip: IböVesen va fiinnbefle'ge 'byxorna var påsydda med skinn'. — Det predikativa adjektivet
står nästan alltid tryckstarkt och oftast i satsslut, dvs i en ställning som
bör vara särskilt motståndskraftig mot ändelsebortfall. Det är därför
uppenbart att den ändelselösa pluralen av så väl långstaviga som
kor t st aviga adj i predikativ ställning inte bör uppfattas som apokope
i egentlig mening utan i första rummet är av morfologisk natur. I fornspråken saknades som känt ändelse i nominativ och ackusativ n pl. Företeelsen möter förutom i ÅsLappm i hela m och sNorrl, i Trönd (utom
Oppdal) och Nord-Norge, i öb och Satakunda och på Runö, alltså dels
i mål som normalt inte har apokope hos tvåstaviga ord och dels i apokopemål. För vissa av de senare, nämligen stora delar av Jämtl, Trönd
och Nord-Norge, gäller att enstavigt predikativt adjektiv med pluralt
huvudord saknar den vid regelbundet apokoperade former vanliga
cirkumflexen., medan det i andra apokopemål, vbÅng, LyLappm
(utom Malå), Aplg i PiLappm, öb och Satakunda, ter sig som en regelbundet apokoperad, cirkumflexlös form. Jfr vidare för Ång KS s15 och
JN sxl", Jämtl JESSEN 1872 s34 passim och GEIJER s18, Medpd BOGREN
s 140 f och STENBOM SvLm 1915 s58, Härj (med vissa undantag) JESSEN
s22 passim och REITAN 1930 s86, Häls LANDGREN 1870 827, Gästr
LINDKVIST 1942 878, Trönd (med vissa undantag i sö) REITAN s70,
Nord-Norge CHRISTIANSEN 1946— s187 noten, Finl och Runö Vrj
sxxxvin och AIILBÄCK s4 o s27f. Bygdemålen i Vb, Nb och delvis
Lappl har däremot cirkumflex eller — vid kortstaviga — bevarad
ändelsevokal. Jfr ÅSTRÖM F s24f, LINDGREN s152, RUTBERG s136ff,
DAIILSTEDT 1956 s36'.
K omp ar ativer i attributiv och predikativ ställning: (tvåstaviga)
l idger 'vackrare, fagrare', 'lä'vver 'längre', 'mi'nner 'mindre', Ivi'ller
'bättre', 'ö'ver 'yngre' m fl vid likvidaförbindelser, men vid rr 'stö'rre,
I va'rre, vid grav accent med tidsbetydelse l grre och med rumsbetydelse
I hrtre, 'Yttre, Idrstre, l u‘nnre 'undre', 'ö'vre, ö'vre massa 'berusad',
frtemre 'som är framför' men Iirdmmer 'som är längre fram', jfr Vm-Dik
I hi‘tre de'llz, men Vm-Fatm 'hrter si`a 'hitre sidan', 'vd ster by'n 'västra
delen ak byn'; som förled '8Innersi'e f 'undersida' m fl dyl; — (tre- el
flerstaviga) Ibrdttene ,,,'breittare 'brantare', Illry‘tene -are 'snabbare,
1 I regionalt rspr böjs det predikativa adjektivet enl uppgift av studenter heller
inte i nNorrl. Jfr vidare BERGMAN 1952 s25 och ÖNB s267f.
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raskare', I ga‘narene - -are 'äldre', I ju‘tene -are 'fulare (om människor)',
Isrndlene •-•,-are 'smalare', fdttiene '-'-are 'fattigare' m fl; Vm-Rås
Igångrare gu‘bben 'den äldre gubben'.
Om de i nordiska dialekter vida utbredda tvåstaviga komparativerna
utan slutvokal beror på apokope i egentlig mening är ovisst. Den akuta
accenten, som kännetecknar dem, kan antingen vara ursprunglig eller
troligare lånad från motsvarande adverbs komparativer på -r. Det är
rimligt att accenten liksom likvidaförbindelsen har gynnat apokope,
men om accenten är sekundär förefaller det också möjligt att adjektivkomparativernas kortform i sin helhet övertagits från adverben. Komparativer med temporal och främst lokal betydelse, som redan i fornsvenskan antog böjning efter positiverna, har däremot bevarat gravis
och ofta -e. Se NOREEN AschwGr s352f, LINDGREN s150, HESSELMAN
1948-53 s 84f med hänv och s172, VALTER JANSSON 1951 s281 med hänv.
Hur de tre- och flerstaviga komparativerna med slutvokal tom i
apokopemålen i Vb och delvis Nb — men inte i Jämtl och Härj — bör
förklaras språkhistoriskt är också ovisst. Jfr ÅSTRöM Lj s75 och F s29 f,
LINDGREN s149f, NORDSTRÖM 1925 sl8f, ABLBICII s28, HESSELMAN
1948-53 844 och 171f, samt RUTBERG s142f, JESSEN s36 och 23, REITAN
1930 s60 och 86.
Anm. Komparativändelsen - ene, som i gammalt Vm-mål var vanligare
än -are (OPPOrdb 815), tycks förr ha varit allmän i ångermanländska mål
(UNANDER 1857 syn, SIDENBLADH 1867 s15, BLOMBERG 1877 s17, SvVI
s 475). »De ursprungliga komparativ- och superlativändelserna äro -ene,
-est, men hava nu till stor del kommit ur bruk», skriver JOHAN NORDLANDER
om Multråmålet i sÅng (ULMA 538:1 s34, jfr JN t ex under gammal s33).
Om komparativer på -ene, -ane el dyl utanför Ing se WIDMARK 1863 s16,
NORDSTRÖM 1925 s19, RUTBERG s 142f, LARsSON 1927 s132, HULTmAN 1894
s142 och 154f, AHLBÄCK s28, HESSELMAN 1905 s 21 f och 1948-53 s172,
samt NOBEEN AschwGr s356.

Av räkneorden apokoperas inte tvåstaviga grundtal i Vm: 'bre,
åtte, 'nie, 'älva (väl nyare rspr-lån i st f *ällav el dyl), I tju'ge, jfr VmDikFatm I nge, 'tik, men Vm-Fatm också I... ni å ti sns‘ren ti ha'ge
åt fjä‘llryl pa '(vi brukade sätta) nio å tio snaror i varje risstängsel för
fjällripan'. — Ordningstalen behandlas som adj i bestämd form: (attributivt) l annre, 'trejje, 'Hake, lättene, Iälfte
'a' tante 'adertonde',
itjtigene, l'u'ttiene 'sjuttionde', l hu‘nnrente 'hundrade'; (som förled)
b sg I tr Iejjda'n 'tredjedagen', I tjulgenda'n 'tjugon(de)dagen', tjvålende'l
'en halv'. Se även anm ovan s 103.
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Vissa pronomen har, tydligen i analogi med de predikativa adjektiven, i självständig obestämd form genomfört enstaviga pluraler ( = m
gate å jirmre 'alla grät och jämrade', 'män int var-e
och f sg) i Vm:
vll, sem hadd rå ... 'men inte var det alla, som hade råd ...', jti minns int
he're maj de var 'jag minns inte hur många det var', 'dem jo-91 fvkv
'de gjorde den själva'; jfr i förenad ställning: Iv'll-esms'ga n pi 'alla smygbjö‘na m pi 'många björnar', I fv`lrve hiellve'te 'själva
hål(en)',
helvetet', men i vissa vanliga ordfogningar Vm-Fatm 'vit tri 'alla tre',
I mavy gaj v 'många gånger', Vm-Dik 'all tri, Imåvv gåvv. — Däremot
'bä'gge (men 'bci 'både' konj), Ina'gri -e 'några' (förenat ofta 'nå, t ex
'nå &ner 'några få'), och de plurala possessiverna Imrne, Icli`ne, Isrne,
'jrre.
Tvåstaviga adverb bevarar i regel ändelsevokalen i Vm: Ihimme
'hemma', 'botte 'borta', 'inne, 'ute, 'nu 'nere' m fl, men 'inte
'aldrig' (jfr HESSELMAN 1948-53 s85).
Verb apokoperas i stor utsträckning i Vm. En äldre oskyddad ändelsevokal har fallit i tvåstaviga verbformer med äldre lång rotstavelse
och i tre- och flerstaviga verbformer. Infinitiver på äldre -ja efter kort
stavelse har också apokoperats. Presens har genomgående r-bortfall
och apokoperas på samma vis som ursprungligen r-lösa former. Undantag från dessa allmänna apokoperegler utgör pret konj av starka och
vissa svaga verb samt inf och pres av verb med den inlånade avledningsändelsen -era. Verb med prefix i upptakt av typen betala och efterleder i
sammansättningar behandlas som motsvarande tvåstaviga verb.1
Exempelord från Vm-Malg:2
Infinitiv: (långst, 1. konj) 'kal 'kalla', 'kast 'kasta', 'kut 'springa',
'nvpp 'plocka', l ha2A. 'skära bort ytterbarken av tall', 'bro 'lägga risel kavelbro över sumpigt ställe', Ibkrster 'vissla', Idrn'ttn 'drunkna',
'segar 'segla'; (2. konj) 'jet 'gåta, valla', 'jvkp 'hjälpa', Itjöp 'köpa',
1 Detta gäller alltså Vm. HESSELDIAN 1948-53 s145 har en alltför allmän regel
för prefixförsedda verb; jfr DAFILSTEDT 1955 s9 35ff och 45ff.
2 Verbens indelning i konjugationer och starka verb avser de nuvarande förhållandena i Vm; jfr paradigmen i PETTERSSON 1945 s 221f. Den gamla ä-konjugationen har i Vm dels gått upp i 1. konj (vaka och delvis spara) och dels oftare i 2.
konj. I det senare fallet har pres alltid och inf stundom fått ändelselös form i överensstämmelse med övriga verb inom samma konj (gamla ja- och ia-verb). Jfr
härom nedan s142, LARSEN Om vokalharmoni 1913 sllf, REITAN 1932 s118,
KoLsBun 1944 879.
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I tjör 'köra', 'lys 'lysa', I bögg 'bygga', I fän 'fälla', 'hän 'hänga (tr)',
I smöjj 'fläta strump- el skoband', Itävk 'tänka', t tykt 'tycka'; (st) 'bit
'bita', 'lut 'skjuta', I väks 'växa', 'fäll 'falla', 'hän 'hänga (intr)', men
I li'gge 'ligga', i ks'itna 'kunna'; — (inf på -ja efter kort stavelse, 1. konj)
I börj 'börja', I kkövj 'klövja', I vittj 'tigga ihärdigt och påpassligt', 'vitt
'vittja'; (2. konj) 'sälj 'sälja', I tämm 'tämja', 'milj 'välja', men 'serge
'säga'; (st) 'svär 'svärja', men i si`tte 'sitta'; — (kortst, 1 konj) 'lya 'genljuda, eka' (jfr BUCHT SvLm B22 s68), '/92a 'lada (köra in hö)', 'skya
'skåda', I mvka 'skotta', I gvka 'blåsa smått' (jfr a a s78)1, 'deka 'gå med
sakta steg', 'taka 'tala', 'vaka 'vaka', lbeta'ka 'betala', 'lem/0'a 'visa rätta
vägen'; (2. konj) jöra 'göra', 'leva 'leva', 'spara 'spara', men 'duga 'dug
'duga' och I tuka 'tsk 'tåla'; (st) 'väva 'väva', 'läsa 'läsa', 'fara 'fara',
'gara 'gala' mfl, men Isämm 'simma', 'jett 'nödgas', 'je 'giva', 'ta (VmFatmRås ,,, 'tv) 'taga', I skä 'sky 'skola'; — (verb på -era, 1. konj)
'alkodä'ra 'överlägga, överenskomma', I si'dälra 'göra konkurs, förlora',
doImmendä'ra 'domdera', I fa'lltera 'fattas', fu`ndälra 'tänka över,
ndre 'fundera', jfr nedan
överlägga (med andra)' (även I frendra, pret
s 172) m fl; (2 konj) t re' jälra 'brottas och stimma'.
Presens och imperativ: (längst, 1. och 2. konj) 'kast, 'bi'ster, Itjöp
osv; — (kortst, 1. konj) skva, Itaka osv; — (verb på -era, 1. konj)
I alkoclä'ra osv. — Jfr (långst st) 'bit, I fut, Iväks osv; — (verb med inf på
-ja, 2. konj) 'sälj osv, även 'säg; (st) 'ligg, 'sitt; — (kortst, 2. konj)
jör, 'lev, 'spar, 'dug, 'tv; (st) 'väv, far, 'gak osv.
Preteritum indikativ: (tre- el flerstaviga, 1. konj) kaste 'kastade',
'broe, Ibkistre, Idrvttne osv; I kkövje, Ivittje, Ivitte; 'lya, 'taka, 'vaka osv;
*doImmendä'ra osv; — (tvåstaviga, 2. konj) 'jett 'gätade, vallade',
'Patt 'hjälpte', I tjöft 'köpte', i tjek 'körde', l /gst 'lyste', I bögd 'byggde',
'flik 'fällde', 'hävt 'hän.gde (tr)', 1 smöjd 'flätade' , Ittivt 'tänkte', 1 tykt
'tyckte'; 'såld 'sålde', 'tämt 'tämde', l vvc/c/ 'valde', 'sa 'sade'; ' jok 'gjorde',
I lgvd 'levde', I spcul4 'sparade' (men sup 'spara), I diigd 'dugde', 'tv«
'tålde', 'vist 'visste' (men sup 'vetta); Ire`joik 'stimmade'; (3. konj)
l diidd 'dog', 'lydd till inf 'ly 'svagt värma upp', 'lydd till inf 'ly 'lyda,
lyssna', 'rodd 'rodde', 'trodd 'trodde' m fl.
Preteritum konjunktiv: (2. och 3. konj) 'viste, 'trodde; (st) I sprs une
1 Däremot Vm-Fatm 'geka »gulbena», dvs 'med initialriter välkomna (nykomling till helgplatsen Fatmomakke)' med 'y, i st f '12 som i 'gvIkafu'ke f 'gulsot',
efter 'pk adj (jfr Bucwr s16), som likväl numera heter guk i Vm-DikFatmMalg.
Formen 'gutt ni ÖNB s25 och 135 är troligen felskrivning av vanligt slag i OPPOrdb
s80 för I gat 'gott'. Om gulbening jfr H DAIELSTEDT 1955 och ovan s99.
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'sprunge', såge, 'låge, 'såte 'sutte', 'åte, 'vore, I fore, lmoke 'malde', I skoke
'skakade', "loge, 'stoge 'stode', 'toge, I vroke 'vräkte', I voge 'vägde',
'vove 'vävde'.'
Presens particip: (1. konj) I ltu‘ten — ku‘tenes, 'segen -enes; 'kkövjen —
-enes; 'dekan — -anes; (2. konj) tjören -enes, 'Vinken -enes; I säljen
-enes; 'sägen — -enes; Ilevanes (participiellt adj) 'levande'; (3. konj)
'rd en ,,, -enes; (st) l juten -enes; 'liggen -enes; 'gen -enes, 'ta' en
-enes; 'läsan -anes (participiellt adj) 'som går att läsa', faran -anes.
Den förekomst respektive frånvaro av apokope i Vm, som här har
redovisats, överensstämmer i flera fall med i ångermanländska mål
(utom vbÅng) allmänna företeelser. Detta gäller om adjektiv, räkneord,
adverb och med vissa reservationer pronomen, vilka ordgrupper i fortsättningen lämnas utanför vår undersökning. Av substantiven ägnar
sig däremot de med likvidaförbindelser och de med tvåstaviga efterleder
och av verben alla de gamla tvåstaviga formerna och de på -era att
närmare belysa Vm's dialektgeografiska ställning. I det följande kommer
därför substantiv- och verbapokopen att mer ingående behandlas med
särskild hänsyn tagen till de nämnda formkategorierna.

Vilhelminamålets apokope i dialektgeografisk belysning.
Substantivens grundformer.
Äldre tvåstaviga substantiv med lång rotstavelse och slutljudande
vokal, dvs i främsta rummet svaga substantiv och ja-stammar, bevarar
slutvokalen som lmalf -a, -ce, -a el -a i huvuddelen av Aug och i ÅsLappm.
I vbÅng och LyLappm apokoperas däremot sådana substantiv i anslutning till Vb. I ett område som i huvudsak omfattar hela nöÅng och de
tre socknarna längs Ångermanälven i nvÅng (Res Ålid Juns) faller likväl
slutvokalen regelbundet, dels när substantivet står som efterled i en
sammansättning, och dels när den föregås av en icke assimilerad konsonant + 1, k el r. Den förra företeelsen, som innebär bortfall av slutvokalen
i efterleder fastän denna har bevarats i motsvarande enkla ord, kallas i
fortsättningen ef t erle ds ap ok o p e. Den senare, som skiljer sig från
1 OPPOrdb redovisar särskild form för pret konj av svaga verb bara i undantagsfall och av starka verb i regel endast när den inte sammanfaller med supinum.
KHD's egna belägg från Vm anförs nedan s 149 och 153.
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motsvarande företeelse på en del andra håll i Skandinavien däruti
att apokope vanligen inte har inträtt efter konsonant + nasal likvidal
utan bara efter icke nasala likvidaförbindelser, benämns ångermanländsk likvidaapokope. Denna påträffas hos maskuliner och i
mindre utsträckning hos femininer och neutrer också i andra delar av
Ång än de ovan nämnda och i ÅsLappm.
Efterledsapokopen har behandlats i mitt arbete »Efterledsapokope i
nordsvenska dialekter. En morfo-fonologisk studie» (1955). I anslutning
till de där publicerade kartorna anförs här följande belägg från Vm:
Gubbe (enkelt ord) och -gubbe (efterled) m (karta 1 i »Efterledsapokope»): ÅsL Vm-DikLatMalgRås 'gebbe, -DikMalg(KHD) get' mmg8Ibbe,
-Lat (Ulvoberg, jfr del 1 s15) gå mmelrolbbe, -Lat (Järvsjö) la ppgsibbe,
-Lat (Bäsksjö) l pv`sagsubbe 'luffare', -Malg(OPP) 'pnIsagn'bbe 'vägvandrande tiggare från en främmande trakt', -Malg(KHD) (Heligfjäll)
sto' rgsIbbe, gcemmfjällgaIbbe, men: 'int kan döm lues på-n ta'kken ga‘mmstyggsIbb 'inte kan de brås på en sådan gammal ful gubbe' (jfr också
ovan s99).
Jänta (enkelt ord) och -jänta (efterled) f (karta 2 i »Efterledsapokope»): Vm-DikFatmMalg 'lånte, -Malg(OPP) galmmjd nte 'äldre ogift
kvinna', -Malg(KHD) (Heligfjäll) gce mmekitilnte 'ds' (jfr också ovan
s99).
Från Vm- Dik föreligger, tydligen i anslutning till de apokoperande
målen i Stens och Tärna enstaka belägg för enstaviga former av tvåstaviga substantiv: l bonn (—lon«) m 'bonde', '<gnejs, b sg 'sne` isa (med
gravis!), f 'kornstör (med 13 band)'.2 Men för övrigt behåller Vm konsekvent slutvokalerna i gamla tvåstaviga substantiv, frånsett vissa ord
med icke nasala likvidaförbindelser. Om närheten till apokoperande mål
och — möjligen — om en viss osäkerhet med hänsyn till ändelsevokalen
i ett äldre språkskede vittnar Vm's sekundära slutvokaler i ett fåtal
tidigare enstaviga femininer.3 En särskild företeelse är apokopen hos
maskulina lånord med akut accentuerin.g.4
För att uppnå en så fullständig kartbild som möjligt av ångermanländsk likvidaapokope har jag på karta 25 medtagit flera typord för
svaga femininer utan respektive med icke nasal likvidaförbindelse:
Jfr tex HESSELMAN 1948-53 s39 80 och 83ff.
—Vm-Mak 'me'« med sekundärt -e; jfr DAHLSTEDT 1955 831,
1943 s133 med karta 14.
3 Se DAHLSTEDT 1955 830f.
4 Se aa 831 och ovan s 97 f om Norge.
2
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Typerna klocka f och tavla f, karta 25, representeras på kartan av
grubba 'grop, sänka (i marken)", klocka, råtta och jänta med synonymerna flicka, gröbba och storsa, respektive humla, kiekra '(mjöl)klimp i gröt el välling'2, klingra 'rund trissa, ngt runt; kringla'3, kringla
'kringla', tavla och tostra 'gnista'4: ÅsL Dor sFredr Vm-DikMalg
Åsele Igrubbe, Vm-Dik även Igråbbe; D-Risb Iklrcokke, Vm-Dik laåkke,
-Fatm kkåkke, äldre -n-, -LatMalgRås IkIrnkke, Åsele (Torvsjö) Ikrvkke
påstås ha varit ett äldre uttal, annars b sg Ickykka, yngre Iklråkka;
(lmalf a); Dor D-Risb
D-Risb Ircotte, Vm-Malg rntte, Åsele Iråtte
Vm-DikFatmLatMalgRås Åsele jänte; — D-Risb Vm-FatmMalg(OPP o
KHD) och -Rås Ihomlf.e, Vm-Dik Iho'mmelr, men Vm-Rås (Idvattnet,
föråldrat) även b sg Ihom‘men m, Åsele(KHD o DOZ) Iltömmek, b sg
'/tömmen, m, ej kartlagda, jfr Dor bestämd form Ihöntmen kall dvIn e
dn'nnen för; D-Risb Vm-Malg(OPP o KHD) och -Rås Itjikkre, Vm-Dik
Itji'kker, -FatmLat Itjrkker; D-Risb Vm-Malg(KHD) klrivre; D-Risb
Vm-Malg(OPP o KHD) 'tanke, Dor Vm-DikFatmLatRås Åsele(KHD)
Itdvelr, Åsele(DOZ) 'låna., yngre 'tanka; D-Risb Vm-Malg(OPP o
stör, Dor Vm-DikFatm
KHD) och -Rås Åsele Itostre, Dor Vm-DikLat
men
Asjö Ihentmalr, b sg
Ihdmmek,
nöÅng5
Arnäs
Grunds
tenta' ster;
m ej kartlagda, jfr Mo b sg Iltömmen;
-all, och Ssjö Iho‘mmelr, b sg
Asjö Arnäs Skorped Trsjö Itirkker; Asjö Arnäs Ssjö Skorped Trsjö
Wi'vyer; Trsjö Ikri'vnek; A-Solb Arnäs Gideå Grunds Skorped Trsjö
Asjö Arnäs Gideå Grunds Ssjö Skorped Trsjö 'tö ster; sÅ
VM.
Gudmundrå Viksjö Ylännäs Ihomke -a, Bjärtrå(DOZ) Ihomka hommak ,,,I ho'mb b sg Ihomlra — Iho'mk, b pi Ihomlran — Iltömman, men
Nora(TB) Ihomke ,,,I ho`mmak, b sg -en --971, m, Ngrå b sg Ihcimmen, m,
Stigsjö Ihömmek (utan angivet genus), Vibyggerå Iltömmek, b sg -en,
b pl Ihomka ,:hongren, ej kartlagda; Boteå Ngrå Viksjö Itjikkre, Ed
1943 584f och karta 1.
Ordet är svagt inom undersökningsområdet; jfr SL 583. Rz s318a anför det
som starkt, sannolikt på grund av missuppfattning av den apokoperade formen;
likaså Ross s 389a från Trönd. Jfr IRRE 1766 s88a, TORP 5 26619, LINDGREN SvLm
XII.1 s56.
3 Jfr NATAN LINDQVIST 1949 s67-77.
4 Vid sidan av tostra f förekommer tistra f i samma betydelse, tex Trsjö i nöÅng
Itister, Berg i sJämtl ' tistre; jfr Rz 5736a och SL s83.
3 I fortsättningen redovisas här belägg för typorden med likvidaförbindelser
från Ång (utom vbÅng) och öJämtl, dvs det med ÅsLappm närmast sammanhängande område, som normalt bevarar slutvokalen i tvåstaviga femininer, samt
från sJämtl.
1 Jfr WALLSTRÖM
2
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Vibyggerå I tiikkpre, Vibyggerå även Itirkker; Nora Ngrå Sånga Säbrå
Ullånger Viksjö Ylännäs I ldrivre -a; Ed Långs Nora Ngrå Ullånger
Vibyggerå Viksjö Ylännäs i tavIre -a; Boteå Gudmundrå Långs Multrå
Ngrå Säbrå Vibyggerå Viksjö Ylännäs I tostre, Ed ItelltoIstre; nvÅ
Edsele Fjsjö l hondre ,,,lho'mmek, b sg -'La -1-a; Edsele Fsjö I tiikkre,
Edsele även 'tji' kker 'tji' kker, Res 1 tjrkker; Rams 1 1drivra,Res kb vvar;
Edsele 9criuke — Ilcri`vvelt, Rams 'kria; Bodum Itavlre, Rams I tavka,
Edsele Fjsjö
Juns Res Ålid I ta`vek -alt; Rams Itostra,
ster, Edsele även 'to' ster, Bodum Juns Res Ålid
Edsele Fjsjö I tostre
ster; jfr toster, pi tosträn, 'eldgnistra' i Aug före 17661; öJ Borgv
I tie' Icker; Rag I humke; kriyke; tavke; sJ Berg I lannke, Klövsjö
b sg =, ob pi I hånikur — -er, b pi 'håmkan; Hackås Oviken I lcrivlre;
Oviken I tavke, Hackås Klövsjö 'tavlre ltd vek -Or; Berg jfr I tistre
'gnista'; — se vidare kartan.
Anm. De ofyllda svarta ringarna på karta 25 visar bortfall av slutvokalen
i typen klocka, dvs längst svaga femininer i allmänhet, med eller utan
cirkumflektering av rotstavelsen. De helt eller nästan fyllda ringarna betecknar bevarad slutvokal i samma kategori. På områden där slutvokalen
bevarats har belägg sökts också för typen tavla, dvs svaga femininer med
icke nasala likvidaförbindelser, vilka har kartlagts med ofyllda respektive
fyllda röda trianglar under de svarta ringarna. En ofylld triangel under
en fylld ring innebär sålunda ångermanländsk likvidaapokope. Alternativa
belägg utan och med likvidaapokope har utmärkts med dubbla trianglar.
Den bevarade slutvokalens kvalitet har summariskt skrivits in med landsmålsalfabet på kartan. I Helg has lmalf a, Storms lydskrift ä, kartlagts med
symbolen för a-vokal i ändelsen, men i Ång har lmalf a kartlagts med symbolen för e-vokal. I det senare landskapet, t ex i Rams i nvÅng, står nämligen
a som allmän försvagningsvokal < a, i u el svarabhakti. Jfr DAHLSTEDT
1955 s14 nederst., GEIJER SVVI s473.
Växlingen mellan former med och utan cirkumflex i Sors i LyLappm
äger samband med upptecknarnas ursprung: BERTIL NYGREN från Norsjö
i riVb har cirkumflex i 'grabb 'grabb —
men SIGVARD WALLSTRÖM
från Aplg i PiLappm uppger 'gråbb, och 0 P PETTERSSON från Vm 'Itlråkk,
'rått och Vänt. Jfr vidare WALLSTRÖM 1943 s86, ONB s244 med karta 3 och
nedan s 155.
Om de olika kartlagda orden gäller för övrigt: grubba has inom det kastlagda området i Norge bara påträffats i NTrönd och i Finland bara i nOb;
råtta uppges för Revs(TB) i cJämtl vara ett »senare inkommet ord» för
mus (sv råtta är lån från mlty); om jänta och dess synonymer se DAHLSTEDT
1955 s14 not 3; beläggen för kunde m 'humla' (varom nedan s 129) redovisas inte på kartan.
1 Enl manuskript i UUB Ihre 98:5 852. IncaE 17668 184b uppger töster, som torde
bero på avskrivnings- el tryckfel.
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Typen klocka på karta 25 är inom den svenska delen av undersökningsområdet representativ för tvåstaviga substantiv med gammal lång
stamstavelse och slutljudande vokal oberoende av genus.1 För typen
tavla är materialet oenhetligt, vilket till en del beror på särutvecklingar
och kontaminationsformer. övergång till stark böjning, dvs apokoperad
form med akut accent, är inte ovanlig. I vissa fall råder också tvekan om
ordens etymologi med hänsyn till genus och stamsuffix. Följande ord
har i ULMA excerperats ur typordlistor och alla större samlingar från
ÄsLappm, Aug (utom vbÅng) och öJämt12:
Bögla 'buckla': ÅsL D-Risb Vm-DikFatmMalg(KHD)Rås bö' gelr;
nöÅ Asjö(KHD) bs‘ gal Arnäs Ssjö Sjvad Skorped Trsjö IbOgek
Grunds Ibögelr (u a), jfr böglre f hos KS 835; sÅ Vibyggerå(KHD) Viksjö
(HG) ölännäs(KHD) 'bågtre, Ngrå Ibögek, även l böytra 'buckla', Ullånger
(TB) böglre — bö‘ gak, även ibövtre; nvÅ Edsele lbö'gatr -‘ ek, Fjsjö
I bö' get., Rams(HG) l bögal (u a, tunt 1), Res I bögak
(u a); jfr också
bögla 'något inböjt på silver och kopparkäril' i Ång enl LIRE 1766
(s22b). — Ordet bögla är väl känt från nysv dial (Rz s72 b, Vis, s117b).
Från Vb uppges bö'gek f och bö'gek m 'buckla' (SL s82 o 49, JVL s26)
och från dalmålsområdet Älvdalen Mora 'bg'gel, Venjan
gira, Sol]
I bä' gel , Orsa barla, Malung Ibö‘gglra, alla f, av äldre bygla f, men Äppelbo
I ggka f (jfr Dalm 1 s192f). I andra nysv dial möter växelformerna
buggla och böngla (ovan, SAOB B 4550 f, HQ sill a) och i fsv bygla pl
bögler, bughla bogh,la o dyl (SwALL Suppl, E NOREEN 1927 s22).
Tydligen föreligger här i svenskan två parallella bildningar med -ön
resp -iön, sannolikt *bu3lön resp *bu3liön till svagstadiet i *binan
,-,*bikan 'böja sig'. Om den senare ljudutvecklingen i bygla jfr nedan s 116.
Anm. Motsvarigheten till nyisl beygla f 'buckla' är inte belagd i nyno
dialektordböcker. Den borde ha haft diftong i t ex Vb. Ett fvn bygill m
eller ett fsv böghil m ( < *böygill), varmed jämföres nyno dial böygell m,
borde i norrl dial heta *'böjjel m el dyl med förmjukning i sg. Det senare
ordet finns t ex i Vb: Burtr 'baj' jjel m 'böjning, krök' (JVL, jfr SL s 49).
Dessa ord betyder av ålder 'bygel, böjt handtag' el dyl inte 'buckla'. Jfr .
däremot LINDGREN SyLm X11.1 s 20 98 och 118, samt OLsox 1916 s 252.

Gängla 'stylta': ÅsL Vm-DikRås jä' yva. , b sg jäivka, b pl jet &ren;
nöÅ Asjö jä1 nek, b pl jtevyetren, Skorped Trsjö l jervveir -ak, jfr gänget
i Däremot inte i NTrönd och Öb. Jfr vidare DAHLSTEDT 1955 s13-15 med
kartorna.
2 Formerna från Vm-Malg(OPP) redovisas på 6 97 ovan. Genus är f och b sg
ändas på -a, om ej annat anges. Likväl har det förhållandet att belägg saknar
utsatt genus resp form för b sg lämnats oanmärkt.
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f hos KS s45; sÅ Nora ob pi jävker, jfr JN s41; nvÅ Fjsjö jävke,
Edsele jä' vvalr, b sg jä' vka, Res I jervvak, b sg jtevyka; öJ Bag jävke.
— Ordet gängla f är väl känt från nysv dial (Rz s185b, VLT., s310b,
BOGREN 1921 884, SL s82, jfr SAOB G 1610, OLsoN 1916 s244, H@
s319b, TORP s157b).
Häckla 'häckla (använd vid beredning av liii eller skohö)': ÅsL
Vm-Fatm b sg hä'kera, Vm-Malg
D-Risb Ihä'kkel (tunt 1?), b sg
, Äsele h,ä'kkak; nöÅ Asjö
(KHD) och -Rås Ihä'kkek, sko'
(Hädanberg) ha kkak, (Myckelgensjö) ihe kkek (lmalf e), b sg lie kicfka ,
Sjvad b sg 'hä'kkka; sÅ Gudmundrå
Arnäs Mo Ssjö Skorped h,ä' kkelr
Multrå(JN) Ullånger Vibyggerå Viksjö Ihä'kkek; nvÅ Edsele 'hg kkek
(äldre) Ihä'kklor, Fjsjö h,ä' kkek, Alid(HG) Ihekkak (u a, lmalf a), Bodum
Rams b sg 'hä'kkka; öJ Borgv he'kkelr. Akut accent i h,ä'kkek, b sg
-'L'a, el dyl är belagd också från övFrostv Lit Ström Åre i Jämtl (men Revs
i h,e‘kkek, lmalf a), Attmar Haverö Holm Indalsliden i Medpd (men Torp
kkka enl BOGREN s84), Bollnäs Delsbo Färila Hassela Järvsö Norrala
Ovanåker i Häls, däremot lä klra -kv el dyl i Skog i Häls och Hamrånge
Torsåker i Gästr, och liknande former med grav accent i Upl och i de
yttre dalmålen.1 Likaså uppges I M/okar f med gravis för Vb (JVL och
SL s82).
Vid sidan av äldre och yngre nysv hä(c)kla el dyl förekom i 1700talets skriftspråk formen hä(c)kel he- (SAOB H 1871, jfr HESSELMAN
1948-53 s84). Denna kan vara provinsiellt färgad. Häls och Äng var
under 1700- och 1800-talen kända för sin linindustri. Ordet häckla,
fsv hcekla (1462), med i-omljud efter kort rotstavelse i *h,akilö(n)-,
måste anses vara ett lånord (H@ s382a, TORP s207f, jfr JIRLow 1929
s229f, HEDBLOM 1958 s144 o 202). I norrl dial kännetecknas äldre och
yngre lånord bland substantiven av akut accent oftare än i rspr och
sveamål, minst likväl i svaga femininer. Det är därför möjligt att de
kkelr, b sg Jka, f o dyl delvis kan
syd- och mellannorrländska målens
ha en fonetisk förklaring (varom nedan s 133 f).
Kullra 'rulle (av kardad ull)': ÅsL D-Risb Vm-Rås I kullre, VmFatm ob pi 'kullren; nöÅ Asjö i lciaer; sÅ Nora jfr I glittkullIre 'karamell,
egentligen »gottcylinder»'; nvÅ Edsele tku'ller, b sg -'ra, b pl -‘ren, f,
men även Edsele Fjsjö Iku'ller, b sg Jen, ob & b pl 'k/allra, m 'rulle av
ull el hår, ngt som formats till cylinder; kardad ull i form av fotslång
— Substantivet
ungefär en tum tjock cylinder', Tåsjö b sg
i Det vanliga ordet i dalmål, tax i Älvdalen, är börsta f
8 — 59143011 K.-H. Dahlstedt
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kullra f är bildat till verbet kullra 'rulla' och har grundbetydelsen
'ngt rullat, ngt cylindriskt' (jfr för subst SL s83, Rz s 344a, VLL s506b,
och för verbet JN s64, JVL s82, PrEcr. 1948 s48). Om genusövergång till
m se nedan s 129 f.
Sindra '1. flisa, smula, skärva; 2. glödande flaga av järn (vid smidning), gnista' (siffrorna i materialsamlingen redovisar betydelserna):
ÅsL Vm-Malg (KHD)„ (OPP), sinnre; nöÅ Arnäs, Ssjö, Sjvadi
Skorped„ Trsjöl, 'si'nner, Grunds, i sinner (u a), jfr sinner f 'gnista;
smula' hos KS 868; sÅ Ullångerl, I nner, jfr Vibyggerå 88M e si'nner
'som ett yrväder', Ylännäs, Isilnner (genus?); nvÅ jfr Res, Isi'nnar, b sg
I si'nnara, n; öJ jfr Borgv, Isi'nner, b sg Isi'nnre, n. — Det »svaga»
femininet sindra med betydelse 1, som är känt från Nb, Vb, Lappl och
Ång ned till Ullånger i sÅng nära nöÅng men inte söder därom inom
undersökningsområdet, synes vara en formell utvidgning till det allmännordiska sinder n med betydelse 2 (jfr WALLSTRÖM 1943 s91f, PIHL
1924 s150, Rz s568a, VLL s792b, AA. s651b). Geografiskt betingade
kontaminationer mellan det nordliga Isrnner f, och Isi'nner n, föreligger
i Vm-Malg Trsjö och Ullånger. Den ensamstående formen i Vm-Malg
torde också bero på mellanläget: det nordliga 'si‘nner har antagit sekundär slutvokal efter sydligt mönster för svaga femininer med likvidaförbindelse; jfr karta 25.
Tjäckla 'holkyxa, dvs yxa med rundad tvärställd egg för urholkning
av hoar, rännor o dyl': ÅsL Vm-Rås itjä'kkek, b sg
Åsele 'tjä'kkalr;
nöÅ Asjö (Hädanberg) Itje'kkalr (lmalf e), (Järvberget) tja kkak, Arnäs
Ssjö Itjä'kkek, Mo itje'kkalr (lmalf a), Trsjö Itjtekkak; sÅ Ed Itjäkn., b sg
-n, m, Multrå(JN) 'tja'kkek; nvÅ Edsele Ititrkgr, b sg -`ka, Fjsjö Itjä'kkek,
b sg -In, Res Itjekkalr, b sg Itjekkalra (u a); jfr IHRE 103 s87 keckel 'en
yxa med twärwänd lägg som brukas till at urgröpa et tråg' i Ång; öJ
Borgv Ite'kkalr, Rag tenkelr. Akut accent är också belagd i övriga
Jämtl: övFrostv 'ta'kkelr, Laxsjö b sg Itä'kkka, Ström i tä'kkefr, Åre
I te'kkj, och i Medpd: Haverö Ittacsal, Attmar Holm Itä'knr, Indalsliden
Selånger itiekkelr.1 — Det ångermanländska tjäckla ,,,tjäckel, som motsvaras av I tje‘kkelr f (lmalf a) i Vb (JVL s 84f och SL s82) och 'tjähkkå f i
Kumlinge på Åland (VLL s521b), utgår sannolikt från ett svagt femininum med bruten form, svarande mot fvn och nyisl pexla f < *Pehs/ön'el dyl (jfr KOCK 1911-16 s295f, samt Rz s773, VLL s1019a, SAOB
1 I dalmål har ordet ersatts av skålyxa el dyl ssgar. Från Hals uppges Delsbo
täckel av LANDGREN 1870 s22, men Ljusdal itä`ksyiks (ULMA); se även Rz s773b.
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D 2546 och K 3599, TORP s777f, J6HANNESSON s434f). Om den akuta
accenten i mellannorrländska mål se nedan s 133f.
Anm. Antagandet av en bruten form bekräftas av e-vokalen i Asjö:
jfr Asjö 'bjerk 'björk', 'fjell 'fjäll, fäbod(mark)', Verpe f 'järpe', b sg Ve'rvan
'järv', b sg rjå-'11,), 'hjäll, pinne för höns' (alla med lmalf e), men utan brytningsdiftong Väsnte 'jänta', b sg ititi'vven 'kängsko', b sg 'tjteppen 'käpp'
osv.
Bortfallet av s i norr! Utdela, tjä,ekla o dyll överensstämmer med norrl
jäckel
jäckla) f 'kindtand', Vm-Malg(OPP) Ed Multrå(JN) ijä'kkek, b sg
'-fra, f, Skorped Okalix Ve'kkelr f (PIHL 1924 s194), Vb Vekkelr f (SL s82,
jfr vidare Rz s 300 a), som svarar mot nyno jaksle m, jaka f, jakle[nm, o dyl,
och mot fvn och nyisl jaxl m, < *ehsla-, *eh,slii- (jfr HQ 8742b, TORP s 246b).
Utvecklingen har varit kal > Id och därefter substitution av 2 med k, som
är det vanliga /-ljudet efter k i norrl dial; jfr Multrå(J}T) 'akk2. f 'skuldra',
Torp i Medpd 'jak». f VIckak f 'oxeltand' och 'akk2 f (BoGREN. s 85f o
120). Företeelsen uppträder på skilda håll i sv och no dial; se t ex HESSELMAN
1905 845 och 1948-53 s346, RixsaErm Vefsn. 1921 s41 och 46, OLSSEN
Brönnöy 1958 s54.

Voffla 'voffla': ÅsL D-Risb
f/el, b sg -'la, Vm-Dik 'vå' fiel, b sg
-la, -Rås 'va' /fel, b sg -'la, b pl -'len; nöÅ Asjö
f/e', Arnäs b sg 'vy' ffela,
Ssjö Skorped Trsjö mi tfe -ak; sÅ Multrå(JN) Ivnffle, Nora iva//le (a>
'a), Ngrå 'va//la -å-, Ullånger 'va//le'va'/fa; nvÅ Edsele
'de//el, Fjsjö l våffle, Res(HG) 'vi'/falf/el (sällan) 'va' /fel; öJ
Rag 'va //le. — Lånordet voffla visar i ångermanländska mål en oregelbunden växling både ifråga om vokalismen (märk särskilt Res!) och
/-ljudets kvalitet. Det är ovisst om uttalsformerna med akut beror
på likvidaapokope av ett äldre voffla (jfr da och no va/fel, LINDGREN
SvLm XII.! s75, HQ s1372b).
ögla 'uggla', vanligen i sammansättningen kattögla 'kattuggla':
ÅsL D-Risb kke, b sg -'L'a, ob & b pl -''en, f 'ö' gel', b sg -'en, ob & b
pl -'ka, m, Vm-Dik I kalttö'gar, -Fatm l bettöl gek, -Malg(KHD) ka'ttö'gek,
b sg (även kollektivt) -ö'gen, men pl -6'gken„ -Rås Ikaltt5'gke, b sg
b pl -8gken, Åsele kalttö'gek, b sg
men pi -6'gken; nöÅ Skorped
I ö‘gek, Trsjö Vpk, Asjö 'bettölgek, b form I-ölgen, ob pl -ögeke, b pi
-ögekv, Arnäs l bettölgek, b sg -ölgeka, Grunds 'kattöga'. (u a), Ssjö Trsjö
I kcettölgak, Skorped Ikcittöl gek, b sg -ögen, b pl -ögeka, jfr kattöga f hos
KS s52; sÅ Nora Iligke, Ngrå 'öga 'uggka, Ullånger(TB) 'ö'gak — Iuggke,
1 Helt avvikande är likväl ökalix tjeks n enl PINL 1924 8133. Här föreligger
sannolikt en sammanblandning med ett annat ord; jfr östsv dial käx m f n
och käxa f enl VLL s529 med hänv, WN 1 s448b.
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Viksjö 'ge — (yngre) l uggke, Ed b sg Ikaittli'gka, Långs I kalttö'gek,
Boteå(TB) Multrå(JN) Ikatteigke, Nora Ilmettöl gak, Ullånger Ilaettölgak;
nyA Edsele l ösge — lega., även y'gek
och lu'ggek — Iuggke, b sg
l å'gka.,,legka osv, Fjsjö lå`gke, b sg lå'gka, Rams lögek (u a), Res 'ögak
(u a), b sg 'öga, b pi 9kan, Bodum Edsele I ka‘ttölgek, b sg -ögka, Rams
I kalttö'gak, Res Ikalttö'gak, Ålid skaIttö'gsk — -ek; öJ Rag Ika‘ttyl gek —
-y ge. Jfr vidare: J övFrostv 1 kaltty'ggek, Lit 1 kcitt9-Igak, Mattmar Åre
I ka‘ttöl gek, Ström Ikalttö'gak; Mp Borgsjö Ikettilgke, Torp I bettilggka
(BOGREN 1921 s48), Holm Indalsliden Ljustorp Selånger Ibettglgke el dyl;
Häls Delsbo I kattgigka, Färila Järvsö Ljusdal Ikcittågka; Gästr Järbo
'ygka, Ockelbo Ika‘ttyglra, Ovansjö Iggkv, 'kalt-WO/3, men Årsunda
s u`ggka; Upl Iuggka -ka o dyl; Dl Älvdalen I irgek och motsvarande uformer i Ovan- och Nedansiljan och i Västerdalame, upp till Malung
l i'gg'a. — Det i norrländska mål genuina ordet är kattög/a.1 Av rspr
uggla påverkade former har som synes bara belagts för det enkla ögla.
Efterleden i norrl kattögla synes utgå från *yg(h)la < *yggla, som antingen
är en sekundär iön-ombildning av uggla < *uwwalön eller en parallellbildning till detta ord med annan suffixvokal: < *uwwilön. Förkortningen av gg i *yggla är sannolikt analogisk efter den vanligare gruppen
av ord med likvidaförbindelsen g(h)l; jfr fvn och nyisl ugla f 'uggla'
samt ygla v 'förvrida ansiktet' och ygla (även skrivet yggla och ygla) f
'förvridna anletsdrag' (J6HANNEssoN s13). För vokalismen jfr Vm
o dyl 'bygga' och 'mögel,- 'mögkes
l mögek 'mögla', Ång Ibögge
o dyl 'mögla(s)', men Asjö Imsgej liksom lbsgek 'buckla', samt övFrostv
'myggkes, Rag Imfigke i Jämt!, Holm Imygki 'möglig', Selånger Imygke
'mögla' i Medpd, Delsbo i miggka, Färila Järvsö Imöggka, Ljusdal 'mögka
i Häls, Imggku 'möglig' i Järbo Ovansjö i Gästr.2 Om övergång till genus
m se nedan s 129f.
Tvåstaviga neutrer av sådan art att de borde drabbas av ånger1 Beläggen från Ång för det enkla ordet är till stor del hämtade ur ULMA's
typordlistor, där uttalsformen för uggla efterfrågas. Fil kand RUNE VÄSTERLUND
från Matsdal i Vm-Dik meddelar att det enkla ordet för honom är okänt i dialekten.
För nordnorrl mål se LARSSON 1929 s83, WALLSTRÖM 1943 s60 och nästa not.
2 Rspr ögla 'lycka', som är ett särsvenskt ord, kan beläggas på sina håll i Ång
men synes inte vara allmänt i dial. Det saknas tex hos SL s 82f och ersätts såväl
i Ång som i Vb av det äldre lycka f (SL s80, jfr HQ s1456b o 599a). — Om etymologien för norrl -ögla '-uggla' jfr ÅSTRÖM Lj 846, PIECL 1924 s102, OLSON 1916 s107,
HQ s1272b.
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manländsk likvidaapokope är nävre, segle och *ystre.' Beläggen för
nävre stämmer i huvudsak med typen tavla på karta 25:
Nävre 'näver i mängd, ämnet näver'2: ÅsL D-Risb I nåvre, Vm-Fatm
b sg 'niivre, -Lat 'näver, -Malg(KHD) 'never (lmalf a), b sg -‘re, -Rås
vfre
'nåvre (imall a); nöÅ Asjö (Myckelgensjö) 'nerver, b sg 'ner vere
(lmalf a) (jfr 'en nei'ver 'ett stycke näver', b sg I lrUnei'vra 'det lilla
näverstycket'), (Hädanberg) 'nerver, b sg -a, n, Arnäs Inever, b sg -e,
även b sg I nervere (Imalf e ce), Mo 'nerver, Skorped I ne'ver (lmalf a),
b sg
vere, Trsjö 'nerver, b sg -e, jfr näver n 'näver (ämnet)' hos KS s62;
sÅ Gudmun.drå Multrå(JN) Nora Ngrå 'Vibyggerå 'name -2, Säbrå
vre; nvÅ Bodum Edsele I nlivre, b sg = (jfr
I nåvre, Ullånger Inåvre
Edsele 'nä'ver, b sg -'ra, 'ett stycke näver'). — Norrl nävre n är sannolikt
en sekundär ja-bildning till näver f.3
Segle 'liten tvärbalk av järn i överänden av den lodräta axeln i en
vattenkvarn, vilken sitter infälld i undersidan av den övre kvarnstenen
och driver denna runt': ÅsL D-Risb Vm-Malg 'se'gel', b sg 4e, sFredr b
sg se'gke; nöÅ Asjö b sg I seglre, Arnäs b sg I se'gelre, Trsjö 'se'ga; nvÅ
Bodum b sg I se' gke, Edsele se'g(e)lr, Fjsjö I se' ge4-. — Ordet segle n synes
i ångermanländska mål genomgående vara ombildat efter segel n 'segel
(i båt el under kornhässja för att samla upp spillsäd)'. Ombildningen
har sannolikt gynnats av likvidaapokope i ob sg (se vidare WADSTRÖM
1952 s221 o 233ff passim, jfr LEVANDER SvLm 1920 s22 och Dalm 2
s130 passim).
Ystre 'blånor': ÅsL D-Risb l y'ster; nöÅ Grunds Trsjö 'y'ster, jfr
vhÅ Nmal 'Yster. — Ordet ystre är bara belagt från de nordligaste
socknarna inom det ångermanländska målområdet, men allmänt inom
Vb (SL s101). Belägget från Trsjö har tillägget 'no`IrmakingstaIlre, dvs
det anses egentligen härröra från Nmal i vbÅng. Ordets etymologi är
okänd (jfr LINDGREN SvLm XII.1 s98, Pmr., 1924s155). Ordet är troligen
inte genuint i Ång, och de anförda beläggen med akut accent och slutljudande r torde bero på ombildning av Vb ster efter den i Ång allmänna
1 Om giller hör hit är osäkert. I fsv fanns gilder n vid sidan av gildra f och gildri
Jfr OLSON 1916 s272,
n, i fvn gildra f och gildri n. I Ång och Vb heter ordet
HESSELMAN 1948-53 s84. Om äpple se nedan s 135 anm.
2 Ordet existerar i dial vid sidan av näver f '(ett stycke) näver'.
3 Jfr för Vb LARSSON 1929 s101 och 67, för ökalix i Nb Pint, 1924 s220. I dalmål
möter däremot nävre f med individuell betydelse och näver n med kollektiv, enl
LEVANDER SvLm 1920 s22 och Dalm 2 s316. Märk att fvn neefr kunde ha i&
stamsböjning, enl Lmån- UUÅ 1894 868, NOREEN AislGr s271.
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neutrala typen på -'er. Det vanliga ångermanländska order för 'blånor'
är 'sky n, t ex i Vm-Malg(OPP), Multrå(JT) och nöÅng(KS).
Tvåstaviga maskuliner, som innehåller en icke-assimilerad konsonant +k el r, har i allmänhet apokoperats i Ång och ÅsLappm. Endast
i de yttre bygderna i sÅng möter ibland former med slutvokal:
Bäckre 'gumse, bagge': ÅsL Vm-Fatm jiellebiekker 'kastrerad
gumse', -Rås ibinker, samt Dor D-Risb Fredr bäcker (enl ZETTERHOLM
1940 s78)1; nöÅ Sjvad ba kker samt Asjö Arnäs Björna Gideå Grunds
Mo Nätra Ssjö Skorped Trsjö 'biekker (enl Zm a st), jfr bäkker m hos
KS s34; sÅ Ullånger(TB) 'bekker (lmalf a) »säges i Vibyggerå»; nvÅ
Bodum Edsele Juns Ibirkker, Res Ibiekkar Ibinkr, Rams b sg Ibinken,
samt Fjsjö Tåsjö 'bd/eker (enl Zm a st); jfr i sj Hackås l bjäkre ,s, -'er
(lmall a), b sg -ren, Klövsjö Vare, b sg -ren, samt Berg Oviken l båkre
och Hackås l bjäkre (enl Zm a a s78f); jfr också bäcker i Norrl och bjeckern,
el bjeker i Jämtl enl IHRE 1766 (s12a). — Ordet bäckre, fvn bekri, har
utförligt behandlats av ZETTERHOLM i hans »Dialektgeografiska undersökningar» 1940. Anmärkningsvärt är att det i nvÅng går längre ner efter
älvarna — till Edsele och Resele — än vad hans material och karta 2
visar. I sÅng används ordet bruse 'gumse' i stället för bäckre.
Havre och hagre 'havre, Avena sativa': ÅsL D-Risb(OPP) 'havre,
b sg 'håven, Vm-Malg(KHD) och -Rås 'hå ver, b sg -‘en; nöÅ Asjö
'ha'ver, Arnäs Gideå Nätra Ssjö Skorped Trsjö l ha‘ger, b sg
Skorped
(yngre) ob & b sg 'Myra f, jfr hager m hos KS 846; sÅ Multrå(JN)
'ha'ver; nvÅ Edsele Ihciger 'ha'ver, b sg -`ra, f, yngre 'ha'ver, b sg
-'er; öJ Borgv 'hoeger, b sg Ihdgren; jfr sj Berg Ihägre; Mp
(VESTLUND SvLm B.48 s96); Vb 'ha'ver m f (SL s53 o 83). — »Havre
har först på 1800-talet kommit i sparsamt bruk» i Ång (JraLow 1955
s27). Till ÅsLappm kom den antagligen ändå senare (jfr GB 4 sakregistret s 194-196); ordet havre el dyl saknas i OPPOrdb. Dessa förhållanden speglas i genus- och formväxlingen för havre och hagre i ångermanländska mål (jfr HQ s341, SAOB H 587).
Humle 'humle, Humulus Lupulus':2 ÅsL Vm-Rås Ihörnmelr; nöÅ
Arnäs Ssjö Trsjö Ihörnmek -Or, jfr Nätra b sg l ho`mmen; sÅ Nora(TB)
l homke, b sg Ihömmen, även l hommb Ngrå 'ho`mka l hommgr, Viksjö
I denna materialsamling anförs under de olika huvudbygderna först nytillkomna och därefter ZETTERHOLMS belägg. Dennes material på s 78 stämmer inte
helt med karta 2 i samma arbete. På kartan finns tecken för bäcicre från Åsele och
Juris som saknas på s 78, men saknas ett belägg från Tåsjö som nämns på s 78.
2 Om humle's etymologi se SAHLGREN SoS 1935 s60-67.
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Ullånger Vibyggerå 'ho`mmalr -ek;
l ho‘mire, Multrå(JN) I hömmel
(?);
nvÅ Edsele Fjsjö I /tömmar, Rams 'höll-mak, Res I hcimmal
öJ Rag 'h,smke, b sg 'hemmen, Borgv b sg 'hemmen; jfr sJ Berg I hemlre.
Kavle 'brödkavle, rund stock i kavelbro, mm': ÅsL D-Risb Vm-Fatm
I ka` vek, b sg -en, Vm-Malg(KHD) och -Rås I bröl ka'vek; nöÅ Arnäs
Nätra Ssjö Sjvad Trsjö I ka‘vek -at; sÅ Nora I kävke, b sg l ka`van, 'träbit
som man vid nätbindningen lindar garnet runt om', Vibyggerå I kävka,
Multrå(JN) Ullånger Viksjö 'kava., jfr Multrå 'dra hannNgrå
kavke (en lek); nvÅ Edsele 'håva' ,--, ki'vgr, äldre 'kdvb Fjsjö ka vek,
Rams I laivak, Res (HG 16:0) 'kavak (u a), (HG typl) i ka'vak; öJ Rag
I ka‘vek, b sg -en; jfr Mp i ka‘velr (VESTLUND SvLm B.48 s136); Vb
kavle) i Ång
I ka‘vek (SL s53f). — Den grava accenten visar att kavel
fvn kafli.2
är ett gammalt svagt maskulinum, som svarar mot fsv
Beläggen med akut från Edsele och Resele representerar inte ursprungliga former (jfr nedan s 134).
Vm-Malg(KHD) och -Rås b sg
Navle 'navle': ÅsL D-Risb
Multrå(JN)
I ndven; nöÅ Amäs Trsjö I na‘velr -air; sÅ Ngrå
Ullånger Viksjö 'na'vet; nvÅ Edsele Fjsjö I na‘vek -ak, Rams I ndvak, Res
pi -?ka, (HG typl) I na'valr, jfr Mp I na‘vek
(HG 16:0) 'nava. (u a), b sg
(VESTLUND SvLm B.48 s136); Vb na‘vek (SL s54). — Formen navel i
bl a Ång svarar mot fsv nalle, fvn nafli. En fsv stark form *navil, som
anförs av OLSON (1916 s250) och HELLQUIST (s693b) utan stjärna, är
av SÖDERWALL konstruerad efter b sg naffuelen i Didrikssagan (s49 o 82)
vid sidan av b sg nafflen i samma källa (s 82, handskrift från början av
1500-talet). Något gammalt starkt maskulinum navil kan det här
knappast vara fråga om. Ett sådant borde ju rimligtvis ha i-omljud.3
Ortnamn av sådan fonetisk byggnad att de borde drabbas av ångermanländsk likvidaapokope påträffas bara i de äldre bygderna inom Ång
1 Utgivarna av Multråordb har lagt till 'homme .inom klammer (varom se svn).
Denna form bekräftas av NORDLANDERS egna anteckningar i ULMA 538:1 865.
2 Den starka formen *kall är inte belagd i fsv och inte med säkerhet i fvn. Hos
FRITZNER möter den som uppslagsord »ka/li eller kall?», men saknas i CLEASBY &
VIGFUSSON och i BLÖNDALS nyisl ordbok. Det nyno kavl kan vara sekundärt;
jfr nedan s133. Se vidare NOREEN VSpr 2 s243, OLSON 1916 s254, HQ 8455a,
SAOB K 865 (kavel el dyl belagt tidigast 1746), TORP s 262f, JOHANNESSON 8327.
3 Jfr AschwGr s286. Se vidare LEVANDER SvLm 1951 s65, NOREEN VSpr 2
8243, SAOB N 252f (navel el dyl belagt från 1703), samt Gnarp i nöHäls '9uTtvka
ved'
(ULMA), Järna i Dalarne I navvka (LEVANDER Dalm 1 s92), Selbu i STrönd
med svag böjning (LAnsEN 1881 845).
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och alls ej i ÅsLappm, eftersom enbart namn med gammal obestämd
form, dvs i regel äldre bebyggelsenamn, kan komma ifråga. Det glesa
materialet av ortnamn av denna typ synes visa att apokope uteblir framför allt i de yttre bygderna i sÅng:1
nöA I kki‘vver 'Klingre, by i Arnäs sn', skrivet Klingre från 1599,
men Klijnnger 1535, Klinge 1544-1549, Klinga 1550 och 1555, Klingla
1559-1590, tydligen identiskt med appellativet klingra -u f 'ngt som är
runt' (ovan s 110), sannolikt från början om den ny om byn belägna
Klingrekläppen2; — 'fläk (äldre uttal) — Inåtra (DOZ 1928), Iniltre
(TB 1918), Inötare (lmalf a, H A SÖDERBERG 1938) 'Nätra (socken)', i
grannsocknen Ssjö i nöÅng uttalat 'ngtre (lmalf a), i Skorped Inåtere
(e,), men i Asjö Inerter ,,,'nerter och hos SIDENBLADH (1867 si) Näter
med apokope, i grannsocknen Vibyggerå i sÅng intre (a), i Nora Inåtre
och i Bjärtrå nettra (halvlångt a), i äldre tid skrivet De netru 1314 (avskr
1344), in ncetro 1316 (avskr 1344), de Ncetra 1374, apud ecclesiam Ncetro
1386, — af/ Nettre Schijplctgh 1535 (osäkra skrivningar 1542-45), Netre
Sokn, 1546, Nätre sokn 1547-49, Näätre Soknn 1550, Nätthra Sochnn
1559 och Nätra Sokn el dyl från 1570, dvs med bevarad slutvokal, under
1500-talet oftast -e, därefter mest -a, tydligen ett gammalt svagt femininum som från början sannolikt var namnet på Nätraån3;— jfr i efterled
I ldnneItar (lmalf a), yngre I förtä'tra o dyl 'Förnätra, by i Nätra sn under
prästbordet', skrivet Förnä,tre 1555 (osäkra skrivningar 1542-45), men
Fförnetter 1535, Fan(n)eter 1546 1548-49, Fan(n)äter 1547 1550, Förnätt(h)er 1559, samt Förnättra 1570 och 1590, Förnätra 1580 och från
1600-talet, tydligen < *Fornncetra -u 'Gamla Nätra'4;
sÅ Istävre 'Stavred, by i Bjärtrå sn', skrivet Sta/fra 1559 och 1560,
Sta/fre 1570-1598, Staffure 1609 osv utan apokope (Staffredh, o dyl
1 Materialet har främst hämtats ur TORSTEN BUCHTS jordeboksexcerpt i SOA,
samt för &krig ur SOVn 1. På grund av förkortningar ge många av 1500-talsbeläggen
inte säker upplysning om ändelsen är t ex -re eller -er. Sådana belägg har utelämnats. SOVn lämnar tyvärr inte upplysning om upplösta förkortningar.
2 Jfr NATAN LINDQVIST 1949 s73, samt I kki'VVen, lp(BC) klingere, kartans
Klingeri, namn på fjäll i Marsfjällen i Vm. Namnet utgår sannolikt från dialektordet larVyre f i Vm och Aug. Det är också tänkbart att det är en lp ellipsbildning ur en sammansättning med Aug adj l arnre -ri 'rund' som förled (jfr GB 2
s148). Den nutida uttalsformen med akut accent och maskulin slutartikel är antagligen en försvenskning av den lp namnformen av i trakten vanlig typ; jfr ovan
s101.
3 Jfr FLEmsTnöm 1953 s 113f med hänv i noten.
4 Om Fann- 'Forn-' jfr BUCHT i NoB 1945 s115 och SOVn 1 s56.
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första gången 1627), snarast < stafri dat sg m till stavur 'bestånd av
småväxt gran el tall' (SOVn 1 s10), jfr det yngre ortnamnet 'stavar/
(lmall a äldre a) 'Stavarn, by i Anundsjö sn', b sg av stavur med
-ur> -ari; — I drävke 'Dravle, herrgård i Hemsö sn', skrivet Dra/le 1796
och 1812, antagligen < *drafli dat sg n (jfr SOVn 1 s14); — l hamre
'Hamre, by i Stigsjö sn', skrivet Hambra 1542-1570, Hambre 1555-1795,
osv med bevarad slutvokal i dat sg m (eller pi?), men Ham(m)ar 15351545, motsvarande fvn hamarr m (SOVn 1 s61); — 'kälke 'Kavle, gårdar
i Norrgällsta by i Vibyggerå sn', skrivet %a//le 1575 och 1585, väl < ka/li
-a m (PI ?), ej ka/li dat sg m till ka/l (SOVn. 1 s93, jfr ovan s119); —
s'dtre (Imalf ce - a) 'Sätra, by i Vibyggerå sn', skrivet Setther 1535
(osäkra skrivningar 1542-45), Sätre 1550, Sattra 1544 och 1590, Setra
1547, Sätt(h)ra 1559-1690, Sätra 1543 1546-49 1555 osv med -a, väl
snarast < *sätri dat sg n till *sk' ter, vilken senare form kan ligga bakom
belägget från 1535 (jfr SOVn 1 s94)2; — lccimmer -ar 'Hamre, by i
Långsele sn', skrivet Olauo de h,ambre 1314 (orig)3, Hamb(b)re 1535
1542-59 1553, Hambra 1545 1559-1627, Hamra 1546-49, Hä,mbra - -e1559; tydligen samma namn som Hamre i Stigsjö ovan, fastän namnet i
Långs har fått likvidaapokope i det genuina dialektuttalet;
(1malf a) 'Hägel, gårdar i Forsås by i Ådalslidens sn'
nvÅ ihe`gelr
(äldre skrivningar saknas), på grund av namnets ljudskick (utan förmjukning, jfr Vängel nedan s 126) med största sannolikhet ur en äldre
form med slutljudande vokal, t ex *hceghli n, en kollektivbildning till
fsv haghl n, eller *hceghla -u f, en iön-bildning, som kan ha varit namnet
på Häxmobäcken mellan Hägel och Häxmo, efter vilken en gammal
samfärdsled till lands ginar över från socknens nuvarande kyrkbygd
till Fjällsjöälvens dalgång.
Anm 1. Det är inte otänkbart att namnet på grannbyn Häxmo, 'he'ksmo
(lmalf a), skrivet Hexmo 1542 1544, Exmo 1543 1545, Högzmo 1546-49,

1 Jfr MARKSTRÖM 1954 s49 och ovan s10. Byn Stavarn anlades 1836, enl ÖSTGREN
1926-27 s42, men ligger öde sedan 1950-talet.
2 Se vidare HEDBLOM 1945 s52 och 189. Det är möjligt att namnen Edsätter,
Tonsätter, Hånsätter och Stensätter i sÅng, vilka till skillnad från andra namn på.
-sätter i landskapet har bevarat -er i det genuina dialektuttalet, beror på (redan under 1500-talet genomförd) likvida,apokope i efterled i ett äldre -scetre; jfr aa s85f,
DAHLSTEDT 1955 s 32f. På grund av accentutjämningen i efterled och frånvaron
av medeltida skriftformer lämnar emellertid denna ortnamnstyp inga säkra kriterier för bedömningen av likvidaapokopen i Ang.
3 Det är inte helt säkert att Hamre i Långs avses, men belägget är säkert lokaliserat till Äng.
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kommer av *Hceglsmo < *Hceghlismö(r) med tidig synkope av mellanvokalen
i den gynnsamma ställningen mellan .ghl och s; jfr 'he`gairmy'ra 'Hägelmyra
1. myr på Häxmo skog, 2. liten myr på Forsås skog' (utan -8-!). — Någon
övertygande etymologi för ortnamn på Hägle-, Hägla- o dyl har veterligen
inte framställts, även om några kan förklaras som bildade till personnamn;
jfr SOÄ 14 s 122f, NG 1 s 387f, 15 8111 och 316 passim. Det kan synas djärvt
men är inte orimligt att vi här har att göra med bildningar till *hala- i en
ursprunglig betydelse '(liten) sten'; jfr Htz s 327a, TORP s 194a, JOHANNESSON
8182f.
Förleden hagel- synes ingå i ägobenämningen resp ägonamnet Hageletta
el dyl, som påträffas i Ång, t ex nöÅng: Asjö(KHD) 'opa hcegekheita 'stenigt
ej uppodlat område omedelbart norr om den numera s k Gammelgården i
Myckelgensjö' (föråldrat), S'sjö b sg 'ha`gakhe'ta 'den gemensamma betesmarken närmast gårdarna i en by, liksom en utvidgning av fätåna; från
Hagelheta i Å gick ett fätå åt vardera hållet till skogsmarken; i Drömma är
Hagelheta den öppna obebyggda platsen mitt i byn på sidan om och innefattande vägen gn byn', jfr KS s46 'haghlighet, -a, f 'öppen skogstrakt invid
by'; sÅng: Bjärtrå(DOZ) lhaigalre'tta o dyl (»Obs! en tydlig stavelsegräns
efter k») 'utmarkerna, (med vag o vacklande betydelse), enl somliga den lilla
öppna plats, där korna bruka samlas innan de släppas in', Multrå(JN)
'hageke'tte, b sg -a, f 'stenbunden från skog befriad backe utom åkerhagen',
Nora(TB) b sg 'ha`gakeltta 'stenig skogsbacke', Ngrå l ha'gkel ta hal gke'tta
'renhuggen stenbunden skogsbacke', Ullånger 'ha`galre'tta 'torplägenheter
och samfällighet väster om Törna' (SOVn 1 s86), Vibyggerå l hä'gke tte, b sg
-a, 'en plats utanför åkerhagen, samfälld för hela byn, där boskapen samlades morgnar och kvällar', Ylännäs(DOZ) 'hcegekeltta 'den del av löten,
som ligger närmast hagen'; nvÅng: Edsele (Utanede och Gideåberg) 'hageke'tta (föråldrat) 'stenbacke eller mull- el sandmo som röjts men inte
ansetts värd att odlas el avsågs att odlas sedan stubbar och rötter multnat;
på h-a grävdes Självdöda djur ned; (i överförd mening) mager åkerlapp som
ger ringa skörd' (enl meddelande av FRANS BERG-VALL). Efterleden kan
vara det cett f i betydelsen 'äga, område, ställe', som synes ingå i flera
ångermanländska ortnamn (enl BUCHT NoB 1945 s112 passim). För kvantitetsmotsättningen -ett : -(h)et jfr ovan 816. Den traditionella tolkningen
'hagekett = »hag-löt» erbjuder stora svårigheter av ljudhistorisk art, eftersom ordet i så fall borde ha hetat * 1 haga18t; jfr IHRE 1766 s68b, »Hagleta.
Ang. Löt bredevid gården hvarpå boskap släppes, ex hage it löt» och Rz
s234 a »Hag-let, f. boskapslöt, löt bredvid gården, hvarpå boskap släppes.
Åm.» samt ovannämnda källor. Att anta en folklig ombildning av *hagalst
med dess två välkända sammansättningsleder till det ogenomskinliga 'hagekett är också orimligt. Om man i st f hage m ansätter ett äldre hag n i
förleden återstår ändå efterledens urspårning att förklara. På den andra
sidan kräver Vb-belägg ur äldre källor en förklaring: Umeå häluta 'slätt
fält .. sandig el stenig, odugelig marck' (CR 1752 s192); Umeå hafrut,
b sg -a, 'den °instängda plan, som omgifwer gårdarne i byar, som är öppen
för all boskap, och tjenar så wäl till gata som uplagsplats för timber och
wed samt uptimringstomter etc; backar vid gårdar; somliga byars lägen
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tillåta ej sådana platser' (PS 1804 enl SL s73); hatruta halruta f 'ofruktbar, bar backe; hård, stenig omgifning kring en gård' (Rz s237b); hahlutct
f 'yttre platsen kring gårdarne i en by' (J A LINDER 1859 i manus till
BIETZ, tryckfel hos Rz s234 a). Konservator EVERT LARSSON i Hössjö har
benäget meddelat mig följande belägg för ha'kuta i ännu levande dialekt
från fyra byar i Ume sn: Anurnark 'en plats med hård mark', Ersmark
'd:o (ej förknippad med somrnarfähus)', Hössjö 'plats där man släppte
korna från somrnarfähus (sagesmannen kände två sådana i byn)', Kasamark
»det fanns på Hammarn två sommarfähus; den platsen kallades hakuta».
Dessa former från sVb är ombildade ur det ångermanländska ordet, snarare
än motsatsen. Den ogenomskinliga förleden hagel-- har sannolikt tidigt utbytts mot halr el dyl 'hård', som ger god betydelse, och efterledens e kan
genom naboopposition ha ersatts med u, eftersom Ång e i ändelser ofta
svarar mot Vb u, bl a i adj på -ot, t ex Äng toket : 'Vb tokut (se ÖNB s242
o 271 med karta 3, BENSON 1951 s96f med karta I-Va). Den närmaste
utgångsformen för ombildningen torde ha uttalats hcey(a)lret med förlorad
sammansättningsaccent. I Lövånger och Nysätra i nVb har i ilta`lräu't n[1]
'ställe med hård mark' efterleden i stället utbytts mot det välkända ordet
töt 'öppen plats framför ladugård, fägata, el dyl' men bevarats i Norsjö i
nVb Utcelre't n[Y] 'ds' (G HOLM ULMA 16:o, JVL s64b, jfr s92b och SL s61;
för äldre belägg från Vb tackar jag arkivarie GUSTEN WIDMARK). — Av
svenska ortnamn på Hagel(8)- för övrigt torde en del vara bildade till personnamn; jfr LUNDAHL OUÅ 1956 s38.
Anm 2. Exempel på bevarad slutvokal vid assimilerade likvidaförbindelser erbjuder syssla f: D-Risb i ÅsLappm, Arnäs Nätra Skorped i nöÅ,
Rams Res i nvÅng i8y2Ae,...'sy21e el dyl; jfr fässla f ‘-• fässl f 'bärrem i säck,
mes el kont': Arnäs Sjvad i nöÅng, Viksjö i sÅng och Borgv i öJämtl 'fåne,
men D-Risb i ÅsLappm, Skorped Trsjö i nöÅng och Multrå(JN) i sÄng
'fän •-• 'kW. Det senare ordet svarar mot fvn fetill m. De norrl clialektf ormerna i singularis med feminint genus är sekundära, med stor sannolikhet
nybildade med utgångspunkt i de mer frekventa pluralforrnerna, vilka likväl
i ett äldre skede anses ha fått sin omlj udda rotvokal från singularis (NoBEEN
AschwGr s287, KOCK 1911-16 s126). I västnordiska folkmål har nya entalsformer bildats med utgångspunkt i de oomljudda flertalsformerna fatlar etc
och verbet fatta: nyno fatle m, fatta f och fatt n, nyisl fatli m (AA s 146a,
Ross s 150a, TORP s 96a o 102b, BLÖNDAL s 179b o 184a, jfr NOREEN AislGr
8252). För genusövergången m m i norrl mål kan jämföras med iska'kkelr f
nedan s 133 och ÅSTRÖM Lj 8102; jfr vidare Rz s177, SIDENBLADH 1867
s41, BOGREN 1921 s83, LARSSON 1929 s82, LEVANDER Dalm 2 s95 116 och
314. — En likadan utveckling vid rtl föreligger i Vm-Malg itjä2.2. f 'körtel',
Multrå(JN) ttja»,e f, motsvarande fsv *kirtil m; jfr SL s82 o 145, Dalm 1
s306 och 2 s83, samt NATAN LINDQVIST 1936 8372 passim.
Ordet vassle m saknas i Äng. I dess ställe nyttjas blanda f (ovan s 86).
Jfr däremot Vm-Malg 'tjo' 2,e, b sg itio`ht, Multrå(JN) 'tjo' e, b sg -'en,
Skorped Wo' Ale, b sg -'tb, med sekundär slutvokal i grundformen vid en assimilerad ra-förbindelse, tydligen en nybildning som i- första hand utgår från
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b sg
< *kjortel-en med synkoperade ändelsevokaler och grav accent;
jfr Rz s322, LANDGREN 1870 s 16, SL s53, LEVANDER Dalm 2 s83, DAHLSTEDT
SvLm 1956 8140, och om motsvarande utvecklingar i östnorska mål LARSEN
1894 s29.
Ortnamn i Ång med bevarad slutvokal efter assimilerad likvidaförbindelse är: 'böns ibbAle 'Bötsle, by i Säbrå sn (sÅng)', skrivet Bijsslen 1535,
Bosle 1544, Bottzle yen 1559, Bösle 1542-1599, Bössle 1549 o s v med -e,
av ovisst ursprung (SOVn 1 868); - tremÅle (lmalf a) 'Remsle,
stadsdel i Sollefteå, tidigare by i Sollefteå sn (sÅng)', skrivet j Rcemlslum
1348 (orig JHD I 885), Remsledh 1535, Rems(z)la 1546-50, Remsle 1542-45
1555 osv, tydligen en gammal pluralform men av ovisst ursprung; jfr
likväl kollektivet Vm 'remfle 'remtyg (i sele el trygor)'; - le2,Ale 'Edsele,
socken i nvÅng', skrivet af Essxledh Sokne 1535, Äesledsz sokn 1546 o dyl
former med -dh- 1547-49, Äsle 1542, Esle Sockn, 1543-45 1555, Eslee Soknn.
1550, Edzle (Sochn) o dyl 1590-1639, Edzlöö (Sochn) o dyl 1690-1825,
Edsleö 1825 och 1879, säkerligen från början namnet på Faxälvens tillflöde
Edslan i gammal obestämd form; jfr NORDLANDER SvLm 11.6 s 9f, GEIJER.
SoSt 6 s222 och 7 s27, FLEMSTRÖM 1953 sill med hänv, särskilt LIIÅN
NoB 1932 s239, samt LUNDAHL NoB 1952 s77f.
Anm 3. Exempel på bevarad slutvokal efter konsonant + nasal likvida
erbjuder läxna f 'läxa', lama lisma f 'splint el sticka (som i ena änden
sitter fast i det trästycke varur den lösgjorts), ribba; fiber i trä' och pasma,
f pasme m 'pasma': Arnäs Ssjö Skorped i nöÅng iläksne, jfr Vm-Fatm i
ÅsLappm och Edsele i nvÅng b sg Iläksna, Vb
f (SL s76); - Asj5
Grunds Ssjö Trsjö i nöÅng ilas(s)me -ma (i Ssjö 'mjöldryga'), jfr Nmal i
vbÅng 1 /vsm, D-Risb Vm-Malg(KHD) i ÅsLappm, Mo Ssjö Sjvad i nöÅng,
Multrå(JN) Ullånger i sÅng, Fjsjö Res i nvÅng, samt Borgv Rag i öJämtl
'les(s)me -ma (lmalf e a), i Borgv även 'timme, jfr Kvillinge i ogland
'lemma ilösma 'vessla' (HESSELMAN 1909-10 s155), samt Norsjö i Vb
m 'spricka i träd el i is, åstadkommen genom storm' (SL s29,
jfr Rz 5409a), som kan vara en avledning med suffixet -man till lus- (i
lossna, jfr OLSON 1916 s 539f), medan ång lisma och lasma (det senare med
lmalf a i Asjö och Grunds och v i Nnnal, vilka inte gärna kan utgå från ö)
däremot ej kan förenas med denna etymologi utan antagandet av urspårningar och kontaminationsformer; jfr Ssjö(TB) Iresme 'sticka som lossnar ur
stock' och risma(s) v nedan s 196; - Asjö Arnäs Sjvad i nöÅng och
Multrå(JN) i sÅng 'pas(s)me -ma f, D-Risb Vm-MalgRås i ÅsLappm,
Nora i sÅng, och Bodum Res i nvÅng 'pas(8)me -ma m; jfr i Vb 'btr.se, och
f 'pasma' (SL 876) med assimilation m > n efter s (varom REITAN
885f, jfr ovan s98), och med den för lånord från finskan och lapskan
typiska växlingen p - b; jfr del 1 s158 och 183, SAX.tN SvLm X1.3 s 186f,
HQ s751f, SAOB P 373, WESSMAN Folkmålsstudier 17-18 s94, annorlunda
TORP sl7b.
Trots osäkerhet och vacklan med avseende på bildningssättet vittnar de
anförda beläggen om att likvidaapokope uteblir vid n och m i ångerman-
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ländska mål, också i nöÅng och Res i nvÅng. Orden rämna f, vittne n och
ämne n är inte belagda från dessa sistnämnda bygder.
Ett genuint och väl belagt ord inom ångermanländska mål med nasal
likvidaförbindelse i ändelsen är fräkne m n 'fräkne, Equisetum palustre
m fl arter': ÅsL D-Risb(OPP) 'frä'ken, b sg 'frå`kne, n, Vm-Lat b sg 'fräkkne,
-Malg(KHD) 'frä'ken, b sg -'ne, även b sg 'freekkne, -Rås 'frä`lckne, b sg =,
Åsele b sg 17.X/ene 'frä'kkne; nöÅ Asjö (Hädanberg) 'frattna, jfr 'fra`ttihöii
'fräkenhö', 'frcettli'jj 'fräkenlie', (Myckelgensjö) 'frattna, b sg =, Arnäs Mo
Nätra Ssjö 'frättne (lmalf ce - a, utan angivet genus), Sjvad Skorped 'frättne,
b sg =, Trsjö 'frertttb, b sg -ne, jfr frätten n enl KS 840; sÅ Nora 'frettne -a-,
Vibyggerå 'frettne, b sg = , Viksjö 'frä'ken, b sg =; nvÅ Edsele 'frätte,
b sg -'tb, jfr 'frtetttibetittti 'fräkenbotten (i sjö)', Rams 'frettti, m el rfö`freitte ii
(lmalf a), jfr ortnamnet 'fretts'ddli, 'fretts'clda 'Frättudden (ängsslått i
Holme)'; se även GEIJER SoSt 1907 s15. Från Asjö Arnäs och Ssjö i nöÅng
är 'frättne el dyl också belagt i betydelsen 'ansiktsfräknar': Asjö 'han ä
-rakkt full vä frattne opi öyga 'han är alldeles full av fräknar i ansiktet';
pi saknas och i dess ställe sägs b pl 'fra`ttneflrälkka.
Assimilationen kn > tn i frättne o dyl i ångermanländska mål svarar mot
den i dråttne o dyl 'drunkna' (WALLSTRÖM 1943 sill och karta 10, MOBERG
1944 s121 och nedan s 197 f). I målområdets utkanter, Viksjö på gränsen
till Medpd och ÅsLappm, har likväl k bevarats eller återinförts under inflytande från riksspråk och icke-ångermanländska dialekter; jfr UNANDER
1857 s11, BOGREN 1921 s12, JVL s45, PIHL 1924 s78. Beläggen med neutralt
genusl i detta ord, som möter åtminstone från Ång och norrut till Nb, utgår
från *frcekni, en sekundär ia-bildning med kollektiv innebörd till det maskulina ordet, vilket i nvÅng bör utgå från ett svagt *frcekni -a, eftersom övergången kn > tn har inträtt. Formerna 'frätte, 'frettti o dyl i nvÅng är subtraktionsformer ur b sg 'frättti m med regelbundet synkoperad artikelvokal. Ob sg 'frättti o dyl i Trsjö i nöÅng och 'frä'ken i Vm-Malg kan kanske
uppfattas som subtraktionsformer till b sg 'frättne resp 'fråkne n, men i
varje fall för Trsjö bör ljudlagsenlig apokope vid nasala likvidaförbindelser
komma ifråga (jfr nedan s198). Jfr vidare IIQ s 242b, SAOB F 1673f, HESSELMAN 1948-53 s84.
Ortnamn med bevarad slutvokal efter konsonant + nasal likvida:
1 g8ttne 'Gottne, by i Mo sn (nöÅng)', i grannsocknen Asjö uttalat lika som i
Mo men i Vibyggerå i sÅng I gåttna (TB), skrivet i Gotna 1443 (orig i Kubbe
bykista), i Gotna 1486, i Gotnä 1490 (avskr 1830), i Got 1519, Gott(h)ne 1535
1542-45 1559 m fl, Gothne 1546-47, Gut(h)ne 1548-49, Gotna 1550, Gottna
1555, Götna 1552, om man vågar tro 1400-talsformerna < *Gutni -na, och
i varje fall en n-avledning till svagstadiet gut- i verbet gjuta, vilken från
början måste ha varit namnet på Utterån vid dess utflöde i Moälven intill
1 För ett antal belägg från nö och sÅng har varken genus eller särskild bestämd
form angivits av upptecknarna. Dessa är sannolikt n och har b sg = ob sg. I vissa
fall torde sådana belägg enbart avse b sg, använd med en kollektiv och förallmänligande innebörd; jfr ö» s 281.
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Gottne by, eller möjligen på grund av namnets maskulina form främst på
själva forsen i ån (Utterån faller här drygt 50 m på 2 km); jfr vidare SAHLGREN NoB 1951 8159, LINDROTH MASO 3 5113; maskulin form är likväl
'vin' dein o dyl uppges i SOA vara det
inte okänd i norrl älvnamn:
gamla folkliga namnet på Vindekdven i Vännäs, Lycka och Sors i sVb resp
LyLappm (men från Dfors bara 'vi' ndeleikva, tydligen på grund av homonymin med namnet på socknens centralort 'vi' ndek, som säkert är sekundärt till
älvnamnet; annorlunda EJDER i Sv uppslagsbok, 2. uppl, 31 sp 456); 've' njel
(lmalf a i bägge stavelserna) < *wangila- (med förmjukning och tunt 1!) är
numera namnet på byn Vängel i Fjsjö sn i nvÅng, men var säkerligen från
början namnet på (en del av) bifurkationsarmen Vängelälven, som nu kallas
've' vneke n ive'vvelva jtna (CL i SOA) och rinner i sydöstlig huvudriktning
med två tvära krokar mot norr från Sporrsjön i Ströms vattudal (Faxälven)
till Fjällsjöälvenl; — ökkne 'område i Eds by i Ytterlännas sn (sÅng)',
skrivet Uche 1546, Vghne 1547, Ochne 1548-50 1560 mfl, Ockne 1555,
ötne 1609, öchne 1627, ökne öckne från 1690, väl < *afikni dat sg till
epkn n 'öde område' eller < *0Pknir pl till oPen 'ds' (jfr H@ s 1457f).

Utanför Ångermanland är likvidaapokope i substantiv känd från
flera håll i svenska och norska dialekter. Vanligast är den i svaga maskuliner. Ord av typen kavel och navel möter till och med i nusvenskt
riksspråk. Formerna utan slutvokal är här emellertid ofta analogiska
efter b sg, som har drabbats av metates — eller om man så vill synkope
av vokalen framför artikelns -n — t ex navlen > naveln (naven).2 Mot-

1 Folkskollärare FRANS BERGVALL har oberoende av Vängel fäst min uppmärksamhet vid namn på Vang- knutna till Fax- och Fjällsjöälvarna i nvÅng: Rams
I va' gg/sh 'vang- el Vagnforsen i Faxälven', va% wie 'Vang - el Vagnedet, halvö
'va'ga?) 'Faxälven nedanför
intill Vangforsen'; Edsele (föråldrat) I va' ggen
ödsgårdsforsen vid Soldatedan'; »På båda ställena (i Rams och Edsele) kröker sig
älven så gott som hästskoformigh; Bodum va' nen bestående av I nö'kval nen,
och I serrvaiggen 'Norra Vangen och Södra Vangen, sjö(ar) i Fjällsjöälvens vattensystem', av vilka den norra bildar en utpräglad hästskobåge och den södra mindre
sjön är fäst vid hästskons ena skänkel. Dialektordet vång 'gärde, äng' är okänt i
Äng. Det förefaller därför sannolikt att de nämnda vattennamnen <*wanga'krok, böjning' (jfr H@ s 1376b, JOHANNESSON s 105). Till samma rot är Vängel en
maskulin -ila-avledning; för äldre skrivningar se NORDLANDER Norrl saml 1 829
och 4 s 201. Jfr I vågga 'Vångan, å i Ekshärad och Norra Ny, Värml', »Ån har
ett mycket krokigt lopp» (SOV 14 s 122); 'veiggan,,, l agnan o dyl 'Vångaren,
sjö i Södra Tjust' med en utpräglad krok mitt på sjön; l aggfön 'Vångsjön, sjö
i Dals-Ed och Håbol, Dalsland' med en hästskobåge i södra änden (SOÄ 19 s 223,
jfr s 52); HELLQUIST räknar med vång 'ägor, gärde' i dessa namn (SvLm XX.1
s732, likaså SOÄ). Jfr också NORDLANDER Norr! saml 1 s29 och 4 8201.
2 Jfr tex förhållandena i Vefsn i Helg, enl RIKSHEIM 1921 s41, och vidare
REITAN s69, ZETTERHOLM 1940 s60, TÖRNQVIST 1953 826ff, särskilt s27 not 3 med
hänv.
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svarande gäller i sydliga dialekter (Vgland), som har bevarat -t'i b sg n,
också om den där förekommande likvidaapokopen i tvåstaviga neutrer
(jfr HESSELMAN 1948-53 s 83 f). I svaga femininer förelåg i regel inte dessa
förutsättningar.1 Av de tre exempel på bortfallen slutvokal efter likvidaförbindelser i femininer som HESSELMAN (s84) anför ur nysvenskan,
/tummel 'humla', grissel 'grissla' och häckel 'häckla', har inget upptagits i
nusvenskt riksspråk.
Likvidaapokope i substantiv som också har drabbat svaga femininer
möter i dalmålen, mest regelbundet i Älvdalen (LEVANDER SvLm 1920
s21 f och Dalm 1 8224). Den är även känd från skilda norska dialekter,
Solör på östl, Selbu Stören och Soknedal i Trönd, Langöy och Andöy i
Nordl (LARsEN 1894 s31, 1881 s45 och Norvegia 2 s88, REITAN s65,
CHRISTIANSEN 1946— s191). Däremot är den inte bekant från finlandssvenska mål.2
Åtminstone i Älvdalen och de nämnda bygderna i Nordland inträder
likvidaapokope också efter n. Bortfallet av slutvokalen träffar här även
formkategorier som normalt ändas på -a i dialekterna, t ex (nominativ
av) svaga femininer. Det förhållandet att likvidaapokopen i Ång i regel
bara inträffar efter 1 och r synes tyda på att den här med hänsyn till
sin uppkomst har karaktären av en metatesföreteelse, re > er osv
(där e är en allmän försvagningsvokal, enl DAHLSTEDT 1955 s28f).
Tänkbart är också att slutvokalen i ett äldre skede varit nasal efter n
och m och därigenom skyddats för bortfall. Mot denna hypotes talar
likväl apokopen i Älvdalsmålet. Jfr vidare nedan s 204 och 210.
I Älvdalen drabbas ord och böjningsformer med likvidaförbindelser
genomgående av apokope, så att likvidaorden har kommit att tillhöra
ett enklare villkorligt böjningssystem inom dialekten (DAHLSTEDT
1955 s23f). I Ång's mindre komplicerade bygdemål måste man däremot
räkna med att likvidaapokopen kan ha reglerats olika i olika morfologiska kategorier. I ortnamnen med likvidaförbindelse har slutvokalen
bevarats i kustbygderna i sÅng upp till Vibyggerå i norr intill Skuleskogen (se kartskissen bild 1). Inom området för regelbunden ångerman-

1 Jfr likväl 'ta'vvel 'tavla' i Bergens bymål, där b sg f = b sg m; LARSEN & STOLTZ
1912 s45.
2 I södra Möre har likvidaförbindelsen konsonant +r tvärtom bidragit till att
bevara eller återinföra slutvokalen; HESSELMAN 1948-53 s 136f. Jfr REITAN S 50 ff
om apokopeförhållandena vid likvidaförbindelser i Selbu i STrönd och i Kvernes
i Nordmöre, samt nedan s 202 ff.
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Bild 1. Likvidaapokope i ångermanländska ortnamn.

ländsk likvidaapokope (enl s108 f ovan) har den fallit i Ålid (Hägel) och
Arnäs (Klingre). Namnet på den sydligaste socknen i området Nätra
företer växlande former i bygdens eget uttal och i omgivande socknars
mål, varvid bortfallen eller nytillagd (? jfr nedan s 211f) slutvokal, -er
resp -ere, möter i norr, men bevarad vokal, -re, i söder. I de inre bygderna
av s.Ang föreligger däremot likvidaapokope i Långs (Hamre). De gamla
dialektuttalen av dessa ortnamn representerar rimligtvis den ljudhistoriskt regelbundna utvecklingen av ändelsevokal efter icke nasal
likvidaförbindelse. I synnerhet för sockennamnet Nätra kan likväl
formerna med bevarad slutvokal i nöÅng bero på inflytande från den
traditionella skriftformen (jfr nedan s 135).
1 svaga maskuliner är ångermanländsk likvidaapokope regel i nöÅng,

129
nvÅng och ÅsLappm. Likaså är apokoperade former vanliga i Multrå
Ng-rå Ullånger och Viksjö i sÅng, men belägg för bevarad slutvokal föreligger från Ngrå Vibyggerå Viksjö och framför allt Nora. Det bitvis
tyvärr glesa materialet pekar mot en geografisk fördelning liknande den i
ortnamnen, även om apokoperade former av ovan nämnda morfologiska
orsaker kan uppträda också i de yttre bygderna av sÅng. Påfallande är
de öst- och sydjämtska formerna med bevarad ändelsevokal både i ob sg
och i b sg framför -n. Bestämda former -ken och -ren uppträder i Jämtl
också i apokopemål, t ex: Hmdal i nJämtl b sg Ihemken, Ström lhager,
b sg lägren,' kavvek, b sg Ikavven — 'kälken; Marieby i e,Jämtl b sg l hagren,
Lit b sg lägren, ibrökävken, Revs b sg 'hävren, 'brinken; Åre i vJämtl
b sg 'Muren. Likvidaförbindelsen kan tydligen dels gynna och dels fördröja bortfallet av en följande ändelsevokal (se nedan s 202 f).
I svaga femininer, som utgör den för vår undersökning rörande Vilhelminamålets släktskapsförhållanden intressantaste kategorien, är
förhållandena mer, komplicerade. På karta 25 finns bara två belägg för
likvidaapokope i sÅng. Det ena, 'tji' kker i Vibyggerå intill Skuleskogen,
meddelas av en upptecknare från nöÅng och är därför inte fullt pålitligt.
Det andra, Ihömmeb•
från Bjärtrå kan avse maskulina former.
Det i Ång, ÅsLappm och sVb vanliga 'hd me 'hö mmelr m (jfr SL s53
144 o 152) måste bero på att b pi IhömIren -en använt med kollektiv
innebörd har övergått till tho'Inmert genom metates, en ljudutveckling
som däremot inte tolererades i b pi med individuell innebörd i den
regelbundna femininböjningen (jfr HESSELMAN 1948-53 s115f). Förutsättningarna för genusövergången belyses av följande paradigm för
sÅng:
typen kavle m
typen humla f
ob sg
ilccevelr < Ved vIre
iho`nare
b sg
<
Iren
ob pi
rer
b pi
_Len < jJe
I samband med metatesen i b pl f kom Ihömmen att uppfattas som
b sg m av typen 'kci ven, i första hand med kollektiv innebörd såsom t ex
fi'sken och I Ygen. Märk de växlande formerna i b sg och b pl i Bjärtrå
och Vibyggerå. I maskulinum Ihölnlre kunde sedan en apokoperad
form hömmelr el dyl vinna insteg i ob sg också i sÅng.
En likadan metatesutveckling synes ligga bakom de bestämda formerna på -en av (katt)ögla i ÅsLappm och i Asjö och Skorped i nöÅng
samt övergången kullra f > kuller m i nvÅng.
9 — 59143011 K.-H. Dahlstedt
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Bland de icke kartlagda svaga femininerna — häckla och tjäckla tills
vidare lämnade åt sidan — föreligger säkra belägg för apokope i enkla
ord från Ullånger, nära Skuleskogen, i tre fall och från grannsocknen
Ngrå i ett fall. Av dem intar isr nner i Ullånger en särställning (ovan s114).
Apokopen i bögla är i Ullånger och Ngrå bara alternativt belagd. 1
ögla 'uggla' kan apokopen i Ullånger slutligen härröra från sammansättningen kattögla, som är vida vanligare än det enkla ordet i Ång, och
som har förlorat slutvokalen på flera håll också i sÅng på grund av den
för apokope särskilt gynnsamma kombinationen av efterledsställning
och icke nasal likvidaförbindelse.
Om man undantar de tre socknarna Res Juns och Ålid i Ångermanälvens ådal, som regelbundet ansluter sig till området för likvidaapokope
i nöÅng, är de ofyllda spetstrianglarna för apokoperade former efter
icke nasala likvidaförbindelser på karta 25 i nvÅng och ÅsLappm ungefär lika många som de fyllda tecknen för bevarad slutvokal. Från
Edsele och Åsele meddelas av FRANS BERGVALL och D 0 ZETTERHOLM,
att de apokoperade formerna tillhör ett ålderdomligare språkskikt än
de med slutvokal. Hos de icke kartlagda orden av denna kategori är
beläggen för apokoperade former också talrika i nvÅng och ÅsLappm.
Området ifråga skjuter som en kil upp mot nordväst och gränsar i
sydväst och nordöst till större delen mot dialekter med allmän apokope
eller likvidaapokope. Många skäl talar alltså för att bortfall av slutvokalen efter icke nasala likvidaförbindelser har inträtt även i nvÅng
(med ÅsLappm), men att utvecklingen inte har nått fram till ett stabilt
system, — såsom i de tre östliga ådalssocknarna Juns Res och Ålid
och i nöÅng. Återgång till fulla former är vanlig, om än inte lika regelfast
som ifråga om efterleder (DATILSTEDT 1955 s 26f). När den uteblir har
övergång till akut accent inträtt. Betecknande är att 0 P PETTERSSONS
former från Vm-Malg alla antingen ha bevarad slutvokal eller akut
accent.'
Likvidaapokopen inom den västliga delen av nvÅng och i ÅsLappm
har rimligtvis stött på hinder av morfologisk natur, som även bör ha
spelat en roll i sÅng, frånsett ortnamnen. De morfologiska förutsättningarna för likvidaapokope i svaga femininer i Fjsjö i nvÅng belyses av
följande paradigm:
1 Jfr ovan s 97f. PETTERSSONS uppgifter speglar i detta fall antagligen mindre
det skiftande språktillståndet i hans hembygd Vm-Malg än hans egen uppfattning
om dialektens inneboende regler. — Om likartade förhållanden i Solörmålet i
Norge se LARSEN 1894 s31.
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längst starka
ob sg
b sg
ob pi
b pl

'asp
_La
er

längst svaga
längst svaga
med icke nasal
i allmänhet
likvidaförbindelse
ittrvek < 'tä`vIre
.ker

Veente
er

iJen

Försvagningsvokalen i ändelsen, som här skrivs 'e (enl del 1 s28),
är i Fjsjö ett ganska brett ä-ljud (lmalf ce). Paradigmen för Vm skiljer
sig från ovanstående däruti att ob pl och b pi bägge ändas på -`en
(lmalf -'en).
Det kan i förstone tyckas som om den apokoperade formen lavar i
sammanställningen ovan omedelbart ansluter sig till de starka femininernas böjning, typen asp. Emellertid saknar de ångermanländska målen
nästan helt gamla tvåstaviga starka femininer som ändas på -`el, -'ek el
-'er med accent 2. Undantag utgör 'clöter 'dotter', i Multrå(JN) likväl
även Iclo'ter och i Asjö och Juns även Iclötel; jfr i sö'ster 'syster'. I fornspråken var en feminin typ -al, -ul el -il resp -ar, -ur el -jr också sällsynt.
Frånsett r-stammarna möter den i fornvästnordiskan bland 6-stammarna
i egennamnen SkQgul, GQndul, Vimur o dyl (NoREEN AislGr s262). Ur
fornsvenskan upptar Exa. OLSONs arbete om de appellativa substantivens bildning det enstaka 1500-talsbelägget kcexel f 'krok, hake'
(vanligen kcexe n) och det med hänsyn till bildningstypen — gammalt i
eller svarabhaktivokal i ändelsen? — osäkra liver f 'lever' (1916 s253
o 306). Feminina utvidgade avledningsändelser av typen -alö, -ulö,
-ilö, -arö osv var sällsynta redan i urnordisk tid. De utvidgades ofta
ytterligare till svaga ön-stammar. I den mån de förekom har mellanvokalen i regel synkoperats, t ex fsv gesl gisl f 'stav' < *saisalö-, fvn
f 'lever' < *libarö-, fsv ncever, fvn ncefr, 'näver' < *ngiz(i)ö- el dy1.2
Urgamla ordbildnings- och ljudföreteelser återverkar ofta ännu på
de nynordiska språkens form- och ljudbyggnad och därmed även på
förutsättningarna för deras fortsatta utveckling. En gammal feminin
paradigmtyp som motsvarar fsv cengil, pl cenglar, hamar, pi hambrar,

1 Ordets enastående typ i dialekten förklarar ombildningarna. Jfr I dotre
'dotter' i Berg i sJämtl.
2 OLSON s250 306 och 311, och ovan 8117 not 3. Jfr vidare FRIEDRICH KLUGE,
Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte, 3. Aufl, 1926, 829f
och 47f passim.
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pl nycklar, osv bland maskulinerna, med växling mellan
nysv
former med kvarstående och synkoperad vokal i andra stavelsen, finns
tydligen inte i svenskan. I dialekter med generellt genomförd apokope
i tvåstaviga substantiv ingick den nya typen l tdvek vid sidan av t ex
'jånt i det nya systemet för svaga femininer. Men i nvÅng och ÅsLappm
har den haft svårt att hävda sig. Särskilt växlingen mellan ob sg -'el el
dyl med en inre e-vokal och b sg -`la torde ha känts störande. Därtill
kommer att de svaga femininerna av ålder är betydligt talrikare än de
starka, medan ett rakt motsatt förhållande råder ifråga om maskuliner
och neutrer (DAHLSTEDT 1955 s29f).
Balansen i systemet inom de västliga socknarna av nvÅng och i
ÅsLappm har delvis återställts och är delvis i färd med att återställas,
antingen genom återgång till den vanliga svaga fel-ni/lina typen med
bevarat slut-e eller också genom övergång till akut accentuering i
överensstämmelse med de starka femininerna med gammal enstavighetsaccent, typen a'xel, jä'kkek och nä'ver. Därvid synes ord med riksspråklig anknytning, kringla och tavla, vara minst benägna att anta
»stark» grundform.
Inom det egentliga området för ångermanländsk likvidaapokope —
nöÅng och Res Ålid Juns i nvÅng — återställs aldrig slutvokalen i denna
ordtyp i genuint bygdemål. (Däremot förekommer akut accentuering,
varom nedan.) Dessa dialekter har i regel löst det morfologiska dilemmat
för former av typen ta' ve genom att införa svarabhaktivokalen
ä ,-,a) i b sg, delvis också i pluralböjningen: Asjö 'bu'ga, b sg
e
I töster, b sg -era, jfr 'hönzmak,
-`aka, ob pl -kr, Itjrkker, b pl
m, Arnäs I bii‘gek, b sg -eka, men ob pl -'er,
ob pl -ab, b pl
b sg
b pl -ren, lkömmek, b sg -eka, men ob pl -'er, b pl -ren, Itji`kker, b sg
-era, men ob pl -rer, b pl -ren osv, Juns l tdvek, b sg -ka, b pl -Zeit, Itöster,
I tji`kker, b sg
b pl -pren, Res I jdvvak, b sg -ara, ob pl -arr, b pl
ob pl -akar 4.9r osv,
--,
I tcevak, b sg
-era, ob pl -erer, b pl
Ssjö l bOgek, b sg -eka, Sjvad 'bö‘gek, b sg -eka, ob pl -ker, b pl -Le,
I tirkker, b sg -era,
Skorped 'bä' gek, b sg -eka, ob pl -eker, b pl
ob pl -erer, b pl -eren, m fl, Trsjö I lggak, b sg -aka, I jdvvak, b pl -'en,
Itjrkker, b sg -era, Ålid l tdvek, b pl -ken. Jfr också b sg ndvere n o dyl
ovan 8117.
Böjning i b sg med bibehållen inskottsvokal i likvidaförbindelsen har
som synes belagts från vitt skilda bygder inom området för ångermanländsk likvidaapokope, fastän ej från Juns och Ålid. I pluralis saknas
däremot inskottsvokal i de östliga socknarna Arn.äs Sjvad och Trsjö.
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Från A-GrundtjSolb Björna Gideå Grunds och Nätra saknas belägg.
Somliga uppteckningar är tyvärr oklara med hänsyn till ändelsens art.
Om inskottsvokalen jfr vidare nedan s 211 f.
Tack vare de trestaviga böjningsformerna har svaga femininer med
likvidaapokope i de nämnda dialekterna helt eller delvis (i sg) inordnats
i det normala paradigmet för flerstavingar, antingen dessa såsom
Ititering, Itglin,g el dyl 'käring, hustru' är gamla starka femininer eller
såsom 'rnien,nif 'människa' har övergått till »stark» böjning genom apokope i grundformen (jfr DAHLSTEDT 1955 s8 passim).
Övergång till akut accentuering i tvåstavingar med likvidaapokope
är i nöÅng och kid Res Juns i nvÅng inte lika vanlig som i övriga delar
av landskapet. Beläggen är bland femininerna Asjö jä'ngelr, och de
allmänna hä'kkelr och tjäikkek. I Norge möter en sådan accentövergång
dels allmänt i sörtröndska mål och dels i Solörmålet på Östlandet.'
REITAN (s 83 ff) är närmast benägen att förklara den såsom beroende
på analogi efter gamla enstavingar med likvidaförbindelser, varvid han
räknar med morfologiskt systemtvång ungefär som jag har gjort här
ovan. En fonetisk förklaring, som utgår från verbs ofta trycksvaga ställning i satsen, pråvar RErrAN men avvisar den (s 82 f ). Det bör i detta
sammanhang framhållas att övergång till akut typ i STrönd inträffar
också vid apokope med cirkumflex (nedan s 158).
Bakom en till synes rent morfologisk utveckling kan, enligt en åsikt
som jag tidigare har framhållit (SyLm 1946 s156, Efterledsapokope
1955 s52), ofta finnas en fonetisk förutsättning, — inte nödvändigtvis
en ljudhistorisk övergång utan ibland bara en fonetisk tendens eller
möjlighet. RITANS fonetiska förklaringsförsök måste avvisas också för
Ång's del, eftersom infinitiver med likvidaapokope i detta landskap inte
antar akut accent. Däremot är det påfallande att orden häckla och tjäckla
nästan genomgående har akut accent och »stark» form i mellersta och
södra Norrl. Visserligen är häckla som lånord mindre pålitligt med
avseende på accenten (ovan s 113), men på den andra sidan tillkommer i
Ång ombildningen Iska'kkelr f 'skakel'. Denna beror enligt SETH LARSSONS
och LÅNGSTRÖMS rimliga förklaring på att en regelbunden b pi 'ska‘kklra
m har fattats som b sg f. En sådan utveckling borde emellertid i Ång i
1 Jfr REITAN 882 och LARSEN 1894 s31, vidare LARSEN 1881 s45, och Mo
Rindalsmaale 1915 s17, Todalsmålet 1922 s13, Tonelagstilhöve i Rindalsk 1923
s 65f. Om accentövergång i typen kavel m i Sverige se HESSELMAN 1948-53 s83 och
TöluiqvisT 1953 s27 med not 4.
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första hand ha givit ob sg * I skdkkke f, en form som tydligen har övergått
till Is1ca'kkek.1 Den akustiska skillnaden mellan de i väsentlig mån
tonala accenterna akut och gravis bör vara särskilt liten och svår att
iaktta i ord med kort vokal följd av likvidaförbindelsen a, dvs muta +
kakuminalt 1 med slag, och en försvagad eller bortfallande ändelsevokal.
Tonala accenter uppfattas helt naturligt bäst i ordens sonora delar, alls
inte i mutor, och rimligtvis bättre vid rena likvidor (1 och r) än vid det
tvärt avhuggna k med tungslag. Härav följer att övergång till akut
accentuering och i samband därmed analogiskt eller fonetiskt betingad
övergång till »stark» apokoperad form har haft särskilt gynnsamma
villkor i de nämnda orden häckla, tjäckla och *skackla.2
Anm. Genuina dialektord med förbindelsen pi, som är svaga femininer,
har inte påträffats i Ång; jfr nästa anm om äpple. Förbindelsen tt har assimilerats; se ovan s 123 f.
Frånvaron av accenttecken på vissa belägg med 1-förbindelser, som ovan
anförts efter HERMAN GEIJER (HG) från Rams Res Ålid i nvÅng, förklaras
av att denne upptecknare har haft svårt att urskilja accentueringen i
sådana ord. I sina »Anmärkningar till typordlistan för Resele socken» skriver
han: »I Reselo har jag ofta vacklat i min uppfattning av vad som varit aks. 1
och aks. 2. Särskilt gäller detta avledrtingarna på -el (både -it och -1). Där
har jag stundom både i ordsaml. och i typorcll. avvikit från min annars
följda regel att utsätta aksenttecken på ord med aks. 2 och sådana ord med
aks. 1 som på något sätt kunna förväxlas med ord av den förstn. typen
eller som blott stå i någon närmare association med sådana, så att således
ord utan utsatt aksenttecken få anses ha aks. 1, när det är enkla ord. I
Res, är den skillnad som i en stor del av Norrland finnes mellan t. ex. värbet
Ihö'vel =hyvla och subst. ihö've13 (hyvel) visserligen icke utjämnad, men
dock ej strängt upprätthållen. Antalet dubletter av samma slag som thö'vel —
'hö'vel är mycket stort» (ULMA 67: 3 s 109f).

I den enda neutrala ja-stam med icke nasal likvidaförbindelse och
bevarad tvåstavighetsaccent som är allmän i ångermanländska mål,
nävre n, har apokope inträtt med samma geografiska fördelning och
1 Se LARSSON

1929 s152, LÅNGSTRÖM 1955 s237f 260 och 264f med karta 18.
Om tonkurvorna vid akut och gravis i tvåstavingar i de berörda dialekterna se
MEYER 1954 s84 passim, och om deras samband med ordens ljudbyggnad samme
förf 1937 s43f. Apokopens beroende av tvåstavingars konsonantism framträder
särskilt tydligt i Kvernesmålet i södra Nordmöre, enl REITAN s 52f. — För häckla
kan efterledsställning ha spelat in. ELLA ODSTEDT anför från Arnäs ssgarna grov-,
mellan-, fin-, tull- och knopphäckla. Om häcklornas differentiering för olika moment
i linberedningen se vidare JIRLOW 1929 s224 och 229. — Om akut accent i gamla
jön-stammar i norrl dial se FRIES 1957 a167ff.
8 Just detta ord har likväl vanligen grav accent i norrl dial.
2
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enligt i stort sett likartade morfologiska förutsättningar som i svaga
femininer (ovan s 117 o 131 f).
Anm. Ordet kävle n, no kjevle, 'kavle, rulle' har inte belagts i Ång eller
ÅsLappm. Jfr däremot Selbu i STrönd 'tjävvek (LARsEN 1881 s45), och Vefsn
i Helg 1 4.ä`vvek 'tjervire med alternativ apokope (RaxsHEIm 1921 s41).
Äpplen torde i äldre tid i mycket liten utsträckning ha odlats i Ång.
Ordet äppla f växlar med äpple n: nöÅ Asjö (Myekelgensjö) Wppa/r, b sg
-aka, b pi -aken, (Hädanberg) 'ä'ppak m, b sg -all, b pi -alten, Grunds 'eppek,
Trsjö teppak, b sg leeppke, men b pi -kan såsom i rspr ( = b pl f i dial!); sÅ
Nora läsppke, b sg -tre, men b pi -ken, (TB 16:0) b sg lerppka, Ngrå Ullånger
itippke -ka f, b sg -va, Viksjö iteppke, b sg ara, ob pi -per, b pi -en; nvÅ
Rams leppira f n, även Vppalr, b sg ppka, b pl -Zra, Res 'äppak f, b sg
-sea, b pl -?/ran. De neutrala beläggen härrör alla ur typordlistor, i vilka
äpple upptas som typord för tvåstaviga starka neutrer!

För dateringen av den ångermanländska likvidaapokopen ger oss
de tidigare anförda äldre skrivningarna av hithörande bebyggelsenamn
få hållpunkter (s 120 f). En skrivning som Setther 1535 kan vara nominativform. För sockennamnet Nätra och bynamnet Hamre i Långs saknas
säkra äldre former (före 1600) med bortfallen slutvokal, vilket för sockennamnet främst torde bero på skrifttradition, medan bynamnets stavning
kan vara normaliserad efter samma namn på andra håll, bl a i Stigsjö.
För det mer ovanliga namnet Klingre i Arnäs förefaller däremot skriftformerna Kli jnger, Klinge och Klinga från mitten av 1500-talet att spegla
namnets ännu gängse dialektuttal, varvid de bägge senare utan r
väl är att uppfatta som skrivarformer (felskrivningar?) i anslutning till
vanliga ortnamnsändelser.
Sammanfattning: Apokope av i fornspråket oskyddade slutvokaler
har i tvåstaviga grundformer av substantiv inom undersökningsområdet
inträtt dels i ett nordligt område, vbÅng, Vb, Ly- och PiLappm'r,
som fortsätter in i Nb, och dels i ett västligt område, n c och vJämtl
med Näs i sJämtl samt NTrönd med delvis Bindal i Nord!. I norra delen
av NTrönd står dock slutvokalen kvar i svaga maskuliner.
I ÅsLappm, nö s och nvÅng, ö och sJämtl (utom Näs) bevaras i regel
slutvokalen i tvåstaviga grundformer av substantiv, liksom i Härj och
sydligare norrländska mål.
I ett nordöstligt ångermanländskt område, som vetter mot det nordliga apokopeområdet och omfattar nöÅng samt de angränsande socknarna Res Ålid och Jims längs Ångermanälven,s ådal i nvÅng, inträder
likväl regelbundet apokope, dels när tvåstaviga grundformer står som
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efterleder i sammansatta substantiv, och dels — som ett slags metates —
när slutvokalen föregås av en icke assimilerad konsonant +1, It el r.
Inom det nämnda området har de apokoperade formerna i bägge
fallen inordnats i dialektens morfologiska system.
I övriga delar av Ång och i ÅsLappm har olika kategorier av hithörande
ord förhållit sig olika med hänsyn till apokopen.. Efterledsapokope inträder undantagsvis i socknarna längs Faxälvens och Fjällsjöälvens
ådalar i nvÅng och i ÅsLappm. Ångermanländsk likvidaapokope i
svaga maskuliner är allmän efter ådalarna åtminstone ner till Multrå,
medan former med bevarad slutvokal ibland påträffas i de yttre delarna
av sÅng. I svaga femininer och nävre n möter den i den nämnda delen
av nvÅng och i ÅsLappm vid sidan av former med bevarad slutvokal,
ofta i oregelbunden växling. Likvidaapokopen synes här vara vanligare
i ett äldre mer genuint språkskikt. I sÅng är likvidaapokope i denna
kategori sällsynt. Undantag utgör orden häckla och tjäckla, som i regel
antar akut accent och apokoperas i hela mellersta och delvis södra
Norr!. Till dessa två fogar sig i Ång det ombildade %kackla 'skakel'.
De fåtaliga ortnamnen med likvidaförbindelser framför oskyddad
slutvokal har apokoperats i nöÅng (utom ibland sockennamnet Nätra),
i Ålid i nvÅng och Långs i sÅng. Längre ned i sÅng bevarar de slutvokalen.
En ljudhistoriskt betingad ångermanländsk likvidaapokope torde
alltså ha inträtt i hela nö och nvÅng och åtminstone de övre delarna
av sÅng redan vid 1500-talets mitt, dvs vid samma tid som efterledsapokopen (DAHLSTEDT 1955 533 o 55). I Faxälvens och Fjällsjöälvens
ådalar i nvÅng stabiliserades likväl ej det morfologiska systemet,
utan återgångar till full form eller övergångar till (starka) former med
akut accentuering inträdde bland svaga femininer och i nävre n. Därvid
kom inflytanden från sÅng — landskapets centrala bygder — och småningom också från riksspråket att gynna det förra alternativet. Till
accentövergången har sannolikt rent fonetiska tendenser i dialekterna
bidragit, särskilt i ord med likvidaförbin.delsen
Huruvida de nuvarande förhållandena, med stabiliserad efterleds- och
likvidaapokope i nöÅng och Ångermanälvens ådal i nvÅng, hade inträtt
vid 1600-talets slut, då ÅsLappm började bebyggas av svenskar, kan
inte med säkerhet avgöras men förefaller sannolikt. De nutida svenska
bygdemålen i ÅsLappm överensstämmer i varje fall ifråga om substantivens apokope med målen i de västra delarna av nvÅng (Faxälvens
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och Fjällsjöälvens ådalar), och det förefaller sannolikt att denna överensstämmelse är ursprunglig inom det lappländska nybyggarområdet.
Se vidare nedan s 250 f..
Verb i allmänhet.
Äldre tvåstaviga och långstaviga verbformer med slutljudande vokal
eller ändelsevokal framför bortfallet R bevarar slutvokalen som lmalf
-a, -e, -a el -a i större delen av Ång. I vbÅng, de översta socknarna
Rams Fj sj ö Bodum och Tåsjö i nvÅng och i ÅsLappm apokoperas däremot
tvåstaviga infinitiv- och presensformer i anslutning till Vb, LyLappm
och större delen av Jämtl. I tvåstaviga preteritumformer kvarstår
slutvokalen i större utsträckning, särskilt i preteritum konjunktiv av
starka verb. I imperativ sg av långstaviga verb som tillhör 1. svaga
konjugationen är enstaviga former (utan cirkumflex) allmänna i hela
Ång.
En egen grupp utgör verb som slutar på det inlånade suffixet -era.
I regel ändas de på försvagningsvokalen -e el dyl respektive saknar slutvokal (i apokopemål) på samma vis som långstaviga tvåstavingar, men
i ÅsLappm ändas de på -a liksom gamla kortstaviga verb. Inom det
nordöstliga området för ångermanländsk likvidaapokope har såväl
apokoperade former som former med ändelsevokalerna -a -e belagts
i denna typ.
Utanför de nämnda områdena för ovillkorlig apokope i tvåstaviga
verb i Ång inträder vidare efterledsapokope och ångermanländsk likvidaapokope i infinitiv- och presensformer i huvudsak inom samma nordöstliga område som ifråga om substantiv.
Särskild uppmärksamhet fordrar slutligen infinitiver som innehåller
en äldre palatal förbindelse av en konsonant +j ffr slutvokalen -a.
I dem möter i några få fall tvåstaviga former också i övre delen av
nvÅng och i ÅsLappm.
Villkorlig apokope i tvåstaviga och långstaviga verbformer förekommer i hela den del av Ång, som inte har ovillkorlig apokope, fastän
den i nöÅng inträder i betydligt större utsträckning (vid fler tillfällen)
än i sÅng (jfr DAILLSTEDT 1955 s41f).
Utbredningen av ovillkorlig apokope i tvåstaviga inf init iv er med
äldre lång rotstavelse illustreras av fyra typord på en och samma karta:
Kasta, kalla, kuta 'springa' och noppa 'plocka', karta 27: ÅsL
Vm-DikFatmLatMalgRås 'kast (lmalf a, a el a); Vm-LatMalg Iknll;
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Vm-DikFatmLatMalgRås 'kut; Vm-FatmLatMalg nvpp, även (Lillgoliden) 'napp, Vm-Dik 'napp (lmalf a); — se vidare kartan.
Anm. Tecknen på karta 27 har valts i överensstämmelse med de svarta
tecknen på karta 25. Med landsmålsalfabet har ändelsevokalismen summariskt skrivits in på kartan; jfr kommentaren till karta 25.
På tre beläggorter, Rams i nvÅng och Grane och H-Sus i Helg, står
tecken för apokoperad och bevarad slutvokal på kartan vid sidan av varandra.
I Rams är apokope regel i gammalt mål. Från Edsele, grannsocknen i söder,
har jag antecknat: »I Ramsel säg dom kngikk å söp å disk, men vi säg Imjedrke
å sope å diske.» Jfr DAHLSTEDT 1955 s40 med hänv. GEIJER anger dock
alternativt inf 'hålla vid sidan av 'håll 'kalla' (ULMA 16:o). Själv har jag i
byarna Ovanmo och Sel i södra Rams (vid gränsen till Edsele) ibland antecknat inf med bevarad slutvokal. Särskilt påfallande var detta hos en
sagesman som var barnfödd i byn Lillterrsjö i östra Rams (vid gränsen till
Juns): inf kute å sprange (lmalf -ce) 'kuta och springa', 'han gå å' Uti" in he'ne
å vi3e 'han går alltid in här att vila' eller '... och vilar', 'då han skä hy're
'då man ska hyra' m fl, men även 'dsm kssnne tjerr 'de kunde köra'. I byarna
Imnäs och Forsmo vid Fjällsjöälven (vid gränsen till And) apokoperas långstaviga infinitiver. Vidare har jag vid besök i Rams iakttagit att slutvokal
efter allmänt ångermanländskt mönster ofta återinsätts i yngre och »finare»
mål. — I Grane har INGEBORG HOFF upptecknat inf 'kast men 'Icania (pres
'kasta och ikallla). I H-Sus har jag antecknat inf 'kast och 'kute efter två
bröder. Samme sagesman som hade den senare längre uttalsformen påstod
i ett annat sammanhang, att vefsningarna (invånarna i Vefsn) säger 'gånge
ne ti d'kva å fe'ske (lmalf -ce) 'gå ned till älven att (och) fiska', men »vi säj
'fisk». Nybyggarmålet i H-Sus är oenhetligt. Jfr del 1 s18 o 74, CHRISTIANSEN
1946- 8188 moment 7, RIKSHEIM 1921 s9 och s39.
Kartläggningen av cirkumflex i de apokoperade formerna tar inte hänsyn
till villkorligt cirkumflexbortf all. I byn Nagasjön i Bodum i nvÅng har jag
antecknat både 'kåt, inlipp, och 'kut, 'nåpp (med ovillkorligt bortfall) efter
olika sagesmän. Från grannsooknen Tåsjö och från Ås- och LyLappm'r
föreligger enstaka belägg för cirkumflex i gammalt språk. Från Grong i
NTrönd uppges 'Ictist och 'kålli av Horie men 'kast av BUCHT, och från
HalTan 'kål' av A NOREEN (ULMA 1112:13) men 'kast av BUCHT och 'kast
och 'kall' av Hopp. Jfr vidare nedan s 154ff..
Om de olika kartlagda orden av typen kasta gäller för övrigt: Kasta är
vanligt inom det kartlagda området, men ersätts i sin allmänna betydelse i
Vb i regel av 'sud?. (jfr JVL s73). Kalla synes vara använt överallt. Kuta
'springa' används inte i Vibyggerå i sÅng enligt två samstämmiga uppgifter,
och har från sÅng i övrigt bara belagts i väster i Ed Graninge Långs Multrå.
(JN) och Viksjö. I dess ställe används ispranve. Från Norge har kuta belagts
i Snåsa och Sörli i NTrönd och, fastän ovanligt, i H-Sus i Helg. Från Harran
uppges att kuta är okänt. I dess ställe sägs laprivv. »Ein kan si: 'hani kånvrn
kfc'täni, men det skal vara nytt» (1 HOFF i NMA, jfr AA s 398a). Också från
Öb saknas belägg för kuta (jfr VLL s 510a). Noppa 'plocka' har belagts över
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hela den svenska delen av undersökningsområdet men inte i Norge och öb
(AA s542b, VLL 5647a).

Karta 27 är — så vitt bekant — representativ för apokopen i längst inf
i allmänhet, dvs typen kasta utan gammal likvida- eller palatalförbindelse, oavsett böjningstyper (1. och 2. nysv konj och starka verb)
inom hela undersökningsområdet och Öb? Utanför undersökningsområdet men i ett sammanhang med de kartlagda formerna är apokope i
typen kasta regel i Nb, STrönd utom fylkets sydöstra del, den större
nordliga delen av Nordmöre och stora delar av Nordlands fylke.2 En
jämförelse mellan kartorna 27 och 25 visar att längst inf apokoperas
inom två områden i Norrl, där ändelsevokalen i ob sg av längst svaga
femininer bevaras, i övre nvÅng-ÅsLappm och i Hackås i sJämtl.
Motsvarande gäller om en stor del av Helg och om m och nöb.
Inom den rikssvenska delen av detta apokopeområde regleras bortfallet av slutvokalen av vokalbalansregeln, dvs att kortst inf inte
apokoperas. Detsamma gäller om apokopemålen i Trönd, Nordmöre
och nöb, men i större delen av Nordl och i m och seob har också kortst
inf förlorat slutvokalen (jfr CHRISTIANSEN 1946— s130f, AHLBÄCK s5).
I infinitiver tillämpas vokalbalansregeln mycket strängt i norrländska
mål norr om Hälsingland, oberoende av om kortstavigheten har bevarats
eller stavelseförlängning inträtt i denna kategori. Om man bortser från
en del tillfälligt nyttjade rsprs-ord av typen 'älskas, som ibland behåller
rspr's slutvokal -a och därmed ansluter sig till de gamla kortstavingarna
i dialekten, påträffas mycket sällan brott mot den historiskt betingade
regeln för vokalbalansen.4 Även i de sena, av inflytanden från lapskan
1 I Selbu och Singsås i STrönd är däremot apokopen vanligast i inf av starka
verb, ett förhållande som beror på analogi efter de enstaviga presensformerna
i denna kategori; se REITAN s45 och 49f.
2 Jfr vidare t ex ÖNB kartan 8238 med text s 243f, DAHLSTEDT 1955s 7f, LARSEN
1881 s43-48, REITAN s 60f, CHRISTIANSEN 1946— kartan 8188f med text 8187ff,
GEIJER s12-14. Om ovillkorlig apokope i inf på andra håll i Norden jfr tex DAHLSTEDT a St, AHLBÄCK 829f, FIESSELMAN 1948-53 s36ff passim.
3 Jfr Vm-Malg itilsk, -Lat 'älska i betydelsen 'tycka om (Gud, hemmet, en
människa)'. Jfr därmed det i ång dial genuina ordet: Fjsjö I ss'gga &I fk ett gri'sa
'suggan fördrar inte smågrisarna', Multrå(JN) 'takka Öjjke int la'mme 'tackan ger
ej lammet di'.
4 Denna min uppfattning grundar sig på min 20-åriga erfarenhet som dialekt upptecknare i Norrl och på min mer än 10-åriga erfarenhet som granskare av
excerpt och nyinkommet dialektmaterial i ULMA. I många norska vokalbalansmål
är regeln mindre strängt iakttagen; se SEIP 1938 s 88ff och 184ff.
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och riksspråket särpräglade nybyggarmålen i Aplg i PiLappm och Tärna
i LyLappm hålls vokalbalansen i infinitiver regelrätt vid makt. I småsamhällenas blandning av gammalt bygdemål och regionalt riksspråk
lever den segt kvar. Tillsammans med ordförrådet och accenterna tycks
den bilda kärnan i det norrländska språkarvet.
Till en del måste vokalbalansregelns stränga tillämpning äga samband
med tilljämningen, dvs med det förhållandet att gamla kortstavingar
på grund av kvalitetsutvecklingen. i rotstavelsen. även frånsett ändelsevokalismen kom att bevaras såsom självständiga fonetiska typer.
Kortst inf med äldre ei i rotstavelsen kännetecknas sålunda i äldre Vm
och i stora delar av ny och sÅng — utom ffr m — av långt a + kort
konsonant, t ex Multrå och Vm 'baka, Itaka, fara (jfr ovan s8 o 17),
och motsvarande inf med äldre eller ö har i äldre Vm långt n + kort
konsonant, t ex 'ninka 'mocka, skotta', 'busa 'strö boss' (jfr ovan s9),
dvs i bägge fallen ljudföljder som i regel inte uppträder i längst inf i
respektive dialekter.' Vid andra rotvokalismer finns oftare infinitiver
som skulle ha rimmat eller uttalats identiskt lika, om de inte hade skilts
åt av vokalbalansregeln. I följande sammanställning från Vm-Malg(OPP)
och Multrå(JN) har några sådana ordpar ställts upp, varvid infinitiver
vilkas rotstavelser inte rimmar i endera dialekten står inom parentes:
Vm-Malg
kortst
'vetta 'veta'

längst
'dett 'sätta en
prick'
'nek 'neka'

Multrå
kortst

längst

'veta

'lete 'leta'

'Meka

'neke

'komma 'komma' 'btromm 'blomma'

'komma

'tromme 'trumma'

'bära 'bära'

'lär 'lära'

('bara)

('läre)

'äta 'äta'

'flät 'göra slät'

'äta

'Åläte— 'Mäta

'föra 'göra'
(' spana)
'diana 'dåna'
('mnka)

'hör 'höra'

('höre)
'stare 'stanna'

('kuk)

('ittra)
'spana 'spana'
('duria)
'meka 'skovla'

'fleka 'sitta löst'

'flek 'slicka'

('Åleka)

('hetta)

('het)

'heta 'hetta'

'fleka 'sitta löst'

('stan)2
'rzn 'rodna'

('rnne el dyl)
'kuke 'ropa'

Alätje)
'hete 'heta'

har uppkommit genom vissa assimilationer, t ex ön> n, — n.
Enl OPPOrdb. KHD 16:o har Vm-FatmMalg I stVii. I yngre Vm har a och V
sammanfallit.
1 Undantag
2
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Från Vm-Malg(OPP) känner jag endast fyra gamla kortstaviga infinitiver, som — likväl bara alternativt — har förlorat slutvokalen
efter en ännu kvarstående konsonant: i sämm 'simma' sämma (KHD),
'jett 'måste, nödgas' ' ' jetta (KHD), 'dug 'duga' (OPPOrdb som lexikalisk form) 'duga (text s132), 'tsk 'tåla' (OPP 16:o) 'bara (OPPOrdb).
Alla fyra tillhör fonetiska typer som finn' representerade bland gamla
längst hd; jfr Vm-Malg Idämm 'dämma', Vett (ovan) och 'hug 'räfsa ihop
i högar'. I dessa fall rör det sig uppenbarligen om sekundära inf-former,
som har uppstått genom systemtvång och analogier efter motsvarande
pres-former. Om de starka verben simma och gitta se ovan s 33f. De
gamla -verben duga och tåla har behandlats av BITCHT i hans avhandling
»Äldre ft ock ö» (SvLm B.22 1924-25). Ur nytillkomna källor anförs i
anslutning till detta arbete följande material från Lappl, Ång och Jämtl
samt för tåla från Helg och Trönd:
Duga v: ÅsL D-Risb(OPP) 'dug, Vm-Malg(OPP) 'dur., 'duga, men
Vm-DikLatMalgRås (KHD o RV) 'duga, Åsele 'duga; LyL Lyeks Sors
(OPP) öar 'dug, Lyeks även 'duga 'duga; PiL Aplg Väga, sAjaur
'duga; vbÅ Bjholm Nmal Våga (kort el halvlångt s); nöÅ Ssjö 'dugg
'duga, men Asjö enbart &niga •-•-• 'duga, Arnäs Mo 'duga; sÅ Graninge
Multrå(JN) 'duga; nvÅ Edsele Icke 'duga, men Fjsjö enbart 'duga;
nJ övFrostv
neFrostv dsug, men Hmdal Ström I cluuga; öJ
Borgv dige — 'duga, Rag lcluge 'duga; ej Hotagen &nig, men Föllinge
Lit I &niga, Revs 'duga l döuga; jfr NT Meråker
g och Bucirr a a
s71.
Tåla v: ÅsL Vm-Malg(OPP) .Åsele 'tsk Ityka, t ex (Åsele) 'no je'tt-du
fät tu' sä pa'ss, men talesättet: Iclä'nn sim je' sä ti le'ken, lo tu`ka kne'ken,
D-Risb(OPP) Vm-DikFatmMalgRås (KHD o RV) enbart 'tsk; LyL
So-Gargnäs(OPP) Stens 'tulta; vbÅ Nmal 'ta; nöÅ Asjö Arnäs Mo
sÅ Ed Graninge Långs Multrå(JN) lika; nvÅ Fjsjö
Skorped
Hmdal 'tub, Ström ituki; öJ Borgv Rag l aka;
'taka; nJ övFrostv
eJ Bränke Itsku, Häggenås Lit Itöke, Kyrkås Marieby 'tv'e, men Bodsjö
I tuka, Sunne Itåka; sj Klövsjö Näs 'tåke; ile Grane Vevelstad 'tå,
Brönnöy
'tåld (OnssEN 1958 s18 o 41f), Alstahaug 'tör, Elsfj
'tsk, men Vefsn. Ituka 'tsk; NT Snåsa 'tål, Verdal (Vuku) 'tsk, Sörli
'Fök, Kolvereid
Meråker Ogndal Ituki, Nordli Itöki, men Grong
Höylandet Itåka, Miran 'tåla (1HoFF) 'tåld (A NoREEN); ST Brekken
'tsk; jfr BU= aa s80.
En ljudhistoriskt regelbunden utveckling av vokalismen i duga och
tåla borde i Vm ha givit *dvga och *tvka. Vokalen s måste vara införd
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från pres-formerna.' På grund av den enastående rotvokalismen2 bland
gamla kortstavingar som slutar på -a har inf 'duga och 'tulta därefter
blivit benägna att uppge sin kortstaviga vokalbalanstyp och ansluta
sig till längst inf med bortfallen slutvokal och fullständig överensstämmelse mellan inf och pres i svaga verb. Till utvecklingen bidrog
den morfologiska osäkerhetenshos verb som tillhört den gamla å-konjugationen (jfr ovan s106 not 2).
Den alternativa formen av långstavig typ i duga i Vm-Malg har som
synes paralleller i Ås- och LyLappm'r3, Ssjö i nöÅng, Edsele i n.vÅng
och vissa socknar i Jämtl. För tåla föreligger inom den svenska delen av
undersökningsområdet till enstavig inf i Vm-Malg en motsvarighet bara
i Åsele och i övErostv, dvs i två av Vm's granndialekter. Däremot är
anslutning till ja-verb med apokope och sonantiserat j vanlig i Jämtl
och delar av Trön.d.4 I norska mål är enstavig inf av duga, tåla och andra
gamla ä-verb, samt dessutom ofta av ja-verb och starka verb, belagda
från Nordl, Trönd, norra österdalen och Härj, även i dialekter som
normalt inte har apokope i långstavingar. I regel beror väl dessa enstaviga former på ombildning efter pres, men t ex i Brönnöy i Helg och
i Vemdalen i Härj möter apokope alternativt också i 'vår(v), 'vt(v)
resp I vsr(s), 'vätt(ä) o dy1.5
Enastående i dialekten är Vm 'kunna 'kunna' med -a trots historisk
långstavighet; jfr Multrå(JN) 'kunna, Rams 'kunna 'kunna, Res
1 Se BucaT aa 880 och 130-133, som bl a skriver att öJämtl har '8-vokal i dessa
bägge verb men inte anför några belägg från nämnda område; jfr mina belägg ovan.
Jfr också Vm-Fatm 'Oka »gulbena» med 'ii efter I ok 'gul' och Vm-Malg
(KHD) l IcSka 'kola', såsom 'k8kar 'kolare' gör, efter 'ic8ir 'kol', till skillnad från
,
gdra 'blåsa svagt' och lffica 'brinna svagt'.
2 Med rotvokal(iem) avses i detta arbete 'vokal(ism) i rotstavelse (oavsett språkskede)'. Den ofta tvetydiga termen stamvokal(ism) har undvikits.
2 Vokalismen 'u i LyLappm är sannolikt införd från rspr. Den härrör knappast
från en gammal dialektal pres-form dughir, i vilken kort u kunde bevaras ffr i
(Bu= s 149). Jfr Burtr (JVL s 33) 'duga, sällan 'dåga (om tjuren säges alltid
'dåga), men i SvLm XII.1 (s104) bara 'dåga.
4 På norsk sida har ibland en bevarad tvåstavig form i pres ag av g-verb utgjort
mönster för inf. Se BucHT aa 880 och nedan s 220 med not 1. — Samma utveckling
föreligger i Jämt! 'jetti el dyl 'måste, nödgas'; jfr ovan s34. I Hmdal och Ström kan
slutvokalen -e även representera en regelbunden utveckling av äldre -a i denna
tilljämningstyp; se BUCHT 8116, ÖNB s235 kartan med text s242.
Se LARSEN Selbu i Norvegia 2 8183, Rosa NB IX s 40f, REITAN s45 och 61,
Vemdal 1930 s 59f, jfr s90, Röros 1932 s118, OLSSEN Brönnöy 1958 s13 och 46,
SKÅNLUND Salta 1933 s28, samt Ull, 1938 s96 passim.
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'kunna — Ikunnal, men i nöÅng: Arnäs Ssjö Trsjö Ikanne, nybildat efter
pres 'karm, Asjö däremot Ikunne. Denna oregelbundenhet är vanlig i
norrländska, östnorska och nordösterbottniska mål. Den måste bero
på sekundär anslutning till kortstavig typ av det ofta trycksvaga
kunn(e); jfr Nmal i vbÅng 'Una, pres
pret och sup 'Une. Att
anta redan fornspråklig förkortning Hinna> *kiina förbjuder första
stavelsens ljudutveckling, åtminstone i ångermanländska mål. I så fall
borde infinitiven heta Vm *kvna, ev *k8na, Multrå *hma o s v.2 Också
läta 'låta, tillåta' ändas i Norrl och öb ofta på -a i inf; jfr Vm-Dik
'lätta men i det egentliga Vm-målet: Vm-FatmRås 'lätt.» Om 'vella o dyl
'vilja' se nedan »229.
Inom den svenska delen av undersökningsområdet apokoperas
pr e sensf orm er av typen kasta i samma geografiska utsträckning som
infinitiv: pres 'kast el dyl är belagt från Dor Vm i ÅsLappm, Stens Tärna
i LyLappm, Aplg i PiLappm, Bjholm Nmal i vbÅng, Bodum Fjsjö i
nvÅng, och pres 'kast el dyl från Bygdeå Holmsund Lövånger Nysätra
Skell Sk-Kågedalen Umeå i Vb, Rams i nvÅng, Aspås Bodsjö övFrostv
Hackås Hallen Lit Ofdal Ström i Jämtl. Dessutom uppges pres 'kast
från Grunds Trsjö i nöÅng och Juns i nvÅng, likaså 'kall från Trsjö och
'kut från Juns: 'han ä u‘te å ku't, men efter en annan upptecknare pres
I kute från Grunds. Efter en tredje upptecknare i Grunds (K J BODIN
1933 ULMA 5507) har antecknats: 'de 21ask 'det slaskar', 'de sn8g å
Alask 'det snöar och slaskar', 'han sturm 'han (pojken) stormar', Ivi'tra
tjvått kke`a 'vittran (de underjordiska) tvättar kläder(na) (sägs om solregn)', 'lu'fta darr 'luften darrar', men också 'de du're 'det regnar ur
tjockan', 'de rdvne gkgst 'det regnar glest', 'de emme 'det börjar bildas
is på vattnet' och 'de hcenske 'det »handskar», dvs snöar lapphandskar
(stora snöflingor)', — med en växling mellan presensformer med och
utan vokalbortfall som inte utan vidare kan återföras på reglerna för
villkorlig apokope. Även om materialet måhända inte i alla enskild1 Beläggen från Rams och Res efter HG 16:o med -a men HG typl med föravagningsvokal!
2 För ljudutvecklingen jfr BucHT aa s85ff. Se vidare, delvis annorlunda,
ÅSTRÖM Lj s45 och F s57, LINDGREN SyLm XII.1 s97 och 148, Pint, 1948 s94,
SEJ»' 1938 s98f och 186, HULDEN 1957 s232.
3 Ordet saknas i OPPOrdb. Om Vm-Dik's särställning jfr del 1 515f och ÖNB
s284. Jfr 'lätta också i Stens, enl ÖNB 855. Jfr vidare ÅSTRÖM Lj s52 och 131,
LINDGREN aa a62 och 148, Prut. 1948 s18, Ilumptbr 1957 8226f.
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heter är fullt pålitligt, är det tydligt att de tre sockenmålen i Grunds
Trsjö och Juns, som är belägna omedelbart intill isoglossen för infinitivapokope, i viss utsträckning har genomfört apokope i pres av längst
svaga verb oberoende av ställningen i satsen, sannolikt genom en normalisering av den villkorliga apokopen. De finita pres-formerna torde, som
vid närmare eftertanke inses, relativt sett oftare än inf stå i undanhållen
ställning i den talade satsen. Därpå beror sannolikt också att de anförda
beläggen för pres från Bodum och Fjsjö i nvÅng saknar cirkumflex.1
I anslutning till norrl dial apokoperas pres av typen kasta inom NTrönd
i gränssocknarna Nordli Sörli: 'kdst, och i Snåsa (fastän belägg för pres
saknas i mina excerpt, se REITAN s20 o 61), samt inom Nordl i gränsbygden Rana.2 Men för övrigt har slutvokalen bevarats i Trönd och
åtminstone i ö-verb i Nord! (REITAN a st och s24, OLSSEN 1958 s 12 o
43, jfr SKÅNLIIND Salta 1933 s61, CHRISTIANSEN Gimsöy 1933 s117). I
Öb ändas pres-former av typen kasta på -ar, t ex Esse och Korsnäs
'ka'star, Gamla Karleby Malax Närpes Oravais Pedersöre Pörtom Solv
'ka'llar (jfr Vis, sxif, DAHLSTEDT Norr! tidskr 1956: 2 s31).
I imperativ singularis av typen kasta möter enstaviga former också i
de ångermanländska dialekter som bevarar slutvokalen i inf (och pres):
Dal Ed Juns Skorped Sånga Vibyggerå Ylännäs 'kast! 'kasta!', Multrå
»Imperativen saknar stundom vokalslutet [i 1. konj], hvilket inträffar
med verb, som efter stamvokalen hafva ett långt konsonantljud eller
ock flera. Ex. [bl a] kast!» (JN i ULMA 538:1 s133), Ngrå 'kall! 'kalla!',
Ullånger Trsjö 'kall!, Edsele Res I kåll!, Ed Ålid 'kut! 'kuta!, spring!';
jfr Rag i öJämtl I kålle!, Berg i sJämtl kast! men kalle! (JEssEN 1872
s46), Klövsjö 'kast!, kut! — kute!, Oviken i brvok! 'bråka!', Hede i Härj
'kast! (JEssEN s29), men Vemdalen i Härj Ikaste! — 'kast! (RErrAN
1930 s94) och Lillhärdal kaste! (JEssEN aa s12), Haverö i Medpd 'kall!,
1 Jfr de motsägande uppgifterna hos gIDENBLADH 1867 s25, samt DAHLSTEDT
1955 s42 med not 2. — Apokopen i pres sg förutsätter tidigt r-bortfall (el gammal
i--lös form, jfr nedan s 207). Det bör vidare anmärkas att de gamla tvåstaviga
pres-formerna av ia-verb i norrl dial i princip bevaras som sådana och apokoperas
i samma utsträckning som inf och pres av typen kasta; jfr RIITBERG SyLm B.28
s168, NORDSTRÖM 1925 s24, LINDGREN Syl.= XII.1 s148, ÅsTuöm F s48, JN s72
Multrä pres 'ly'se, JESSEN 1872 s33 Frösön pres '08, BOGREN 1921 s151, mfl.
Korrekturtillägg: I en nyligen fullbordad proseminarieuppsats anför GUNNAR
GRANQVIST från Jims nästan enbart enstaviga pres-former av längst sv verb av
1. och 2. konj.
a Enl meddelande av fyrste arkivar INGEBORG HOFF.
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mear!, men Borgsjö Stöde 'kalle! -a!, Selånger 'måka!, Njurunda Torp 'kasta!
(STENBOM SvLm 1915 s64, BOGREN 1921 s 150). Materialet är rätt glest,
därför att imperativformer i regel inte anges i ULMA's ordsamlingar.
Bl a saknas belägg från sydligaste Ång (Härnösandstrakten). Exempelordet kalla! härrör ur typordlistor. — I norskan är enstaviga imperativformer av denna typ väl kända, såväl i bokmål som i nynorskt skriftspråk
och dialekter.' De är också allmänna i värmländskan2 och danskan.3
På motsvarande vis saknas cirkumflex i imperativ sg i sådana dialekter
i Vb, Ång och Jämtl, som har apokoperad form med cirkumflex i inf och
pres: Burtr i Vb l båkk! 'bocka!' (LINDGREN s148), Bygdeå 'kall!, Dfors
'kast! (ÅsTRöm F s43), Skell i kvst!; Rams i nvÅng I kåll!, Ofdal i Jämtl
'kast!, I kåll!, 'kut!, Hackås Hallen Rödön 'kall!, Revs Ström 'kut!,
Frösön Föllinge kast! (JEssEN a a s33 o 35).
Med hänsyn till att imperativer ofta står tryckstarkt i talsammanhanget4 och till att cirkumflex saknas har vi inte rätt att för imperativ
sg av typen kast! räkna med apokope i egentlig mening. De enstaviga
imperativformerna av gamla långstaviga 6-verb måste i huvudsak ha
uppkommit genom analogi efter övriga verbkategorier, som hade enstaviga imperativer redan i fornspråken, särskilt efter ia-verben. En
väsentlig ljudhistorisk drivkraft bakom denna utveckling var ändelseförsvagningen, som hade likformat presens av ö- och ja-verb.5 Förutsättningarna för analogien framgår av följande uppställning:
ja-verb
inf
pres
imperativ

'bränne -brann
'bränne ,,brann
'bränn

o -verb

ikaste,,,kåst
lkaste,,,kast
'kaste ( -kåsa)> lkaste

i Se t ex WESTERN 1921 s351, LUNDEBY 1951 s92 och 110, NIES 1952 s140,
Ordforkortning s62 och 53 med hänv, Ålen 1906 854, Tynnset 1926 s42,
Röros 1932 s157, RIKSHEIM Vefsn 1921 839, LARSEN Sogn 1926 8614f.
2 KALLsrEruus SvLm XXI.1 8187 och .2 s180.
3 DIDERICHSEN 1946 s126, NIELSEN 1955 s65, SKAUTRUP Det danske sprogs
hist 2 8200 och 356.
4 Jfr HESSELMAN 1948-53 s20.
5 Märk att norrl dial liksom norskan har bevarat tvåstavighetsaccent i javerbens presensformer (ovan). I Trönd har pres av 5-verb tom i stor utsträckning
analogiskt ombildats efter ja-verben; RErrAN Ordforkortning s24 och Röros 1932
s112, SELE' 1952 s105f.
6 ÅSTRÖM F s43 not 3 räknar med analogi för de enstaviga imperativerna i 1.
konj; jfr avvikande Lj s76. För enstaviga imperativer i rspr se ÖSTERGREN SoSt
13 s138ff.
REITAN
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Anm. I Vb och Nb har gamla kortstaviga ö-verb ofta akut accent i
imperativ sg: Burtr 'ga'pa! (LINDGREN 815), Dfors 'ba'ka! 1ba'kal (ÅsTRöm
F s42), Skell 'ba'ka! — (sällan) ibcelca! (S LUNDSTRÖM ULMA 13366 s 25f),
Nluleå 'räka! — 'rå'ka! »grav i betonad och akut i obetonad ställning»
(NORDSTRÖM 1925 826). Att denna accentuering skulle »vara allmän i hela
Norrland, även i de bildades uttal» (LINDGREN s16), är en överdriven förmodan; jfr för Nb RUTBERG 8163 och 167, för Medpd BOGREN 1921 s150,
och för Jämtl A GUDMUNDSSON ULMA 8291 s90. Själv känner jag inte
sådan akut accentuering av tvåstaviga irnperativer från Ång. Det är möjligt
att emfas kan ha bidragit till accentövergången i imperativ sg i Vb och Nb;
jfr härom KOCK 1901 s 67 f, NOREEN VSpr 2 s 449 f. I så fall borde den ha
haft samma verkan i imperativ pl, såsom stundom har inträffat i Dfors
(Åm:töm F s42 not 4, s43 not 4 passim) men inte i Burtr (LINDGREN a st) och
Skell. Det är därför sannolikt att accentförändringen i typen 'ba'ka framför
allt beror på analogi efter de långstaviga, såsom illustreras av följande
uppställning för Burtr:

längst 6-verb

inf
pres
imperativ

'kat
'ku't

kortst U-verb

'ga'pa
'ga'pa
'ga'pa > 'ga'pa

Detta resonemang förutsätter att lånat imperativer först fått enstavighetsaccent, ett antagande som bekräftas av deras större utbredning. Resonemanget förutsätter vidare att apokope med grav cirkumflex inträtt i inf
och pres av de långstaviga. Jfr LAGMAN 1958 s84f.

Inom hela det kartlagda området apokoperas preteritum indikativ
av 2. och 3. konj's verb, dvs i regel gamla ja-, ja- och å-verb, vissa preterito-presentiska verb och en del ö-verb av typen spå, i huvudsak i
samma utsträckning som längst inf av typen kasta. Även cirkumflexen
inträder i huvudsak inom samma områden i bägge kategorierna. Den
ovillkorliga apokopens utbredning inom mitt kartläggningsområde belyses av följande beläggsamlingar för ett gammalt ja-verb och ett preteritopresentiskt verb av skilda fonetiska typer:
Valde pret:i ÄsL D-Risb Ivco4c1, Vm-DikFatmLatMalgRås 'vv,
Åsele Im« -a-; LyL Ly-Björks So-Gargnäs Stens Ivek/c/ — -a- o dyl;
Älvsby öluleå
PiL Aplg 'väld (1maIf ce a); NI) Hortlax Norrfj
nVb Burtr Skell 'våt, Byske tvet, Jörn 'vgt (lmalf a), Lövånger
'våt, Nysätra 'våt 'våt; sVb Dfors 'v&« (Lj s97), Holmsund Holmön
'v&«, Umeå Ivek4 Ivekki; vbÄ Bjholm ivä44, Nmal 'vät« Ivax/4;
Trsjö
Ssjö
nöÅ Asjö Arnäs 'veckla (lmalf a), A-Solb
1 För

inf se karta 29.

147
sÅ Ed I ve44e, Multrå 'via (JN) 'vätte, Nora 'valt, Ngrå
Ullånger 'vett& Ivältjdg, Viksjö 'vett& -co-, Ylännäs I vet4t;
nvÅ Edsele Fjsjö! Res 'dalt -a, Juris I vaxiele, men Rams l vtui; nJ
övFrostv(LJ) 'va, Ström 'vikit öJ Borgv
Rag
eJ
Alsen Aspås 'våd (men sup 'va), Bodsjö Hallen Kyrkås Mattmar
Of dal
Bräcke Häggen.ås Marieby Sanne 'vått sj Hackås Ithici,
Näs 'v&«, men Klövsjö 'vsciele, Oviken 'vete (lmalf a); vJ Åre W244;
Mp Borgsjö Ljustorp 'vakie, Torp 'vada (BOGREN s151); lie Alstahaug
Stammes 'väte -g, Vefsn 'väte 'vät, Brönnöy 'vät —'vä, Nordvik
Vevelstad 'vät, Elsfj 'vätt NT Grong Harran Kolvereid Verdal 'väg
Höylandet Ogndal
Sörli
Nordli l vekki (jfr REITAN 8106),
Snåsa 'ditt ST Brekken 'vettig; öb apokope, se HULDAN 1959 s 54 f.
Visste pret:1 ÅsL D-Risb nFredr Vm-FatmMalg 'vist; LyL Lycks
So-Gargnäs örtr 'vist, Sors 'vist; PiL Aplg 'vist, sAjaur 'vist; Nb Norrfj
Piteå (sn och stad) öluleå 'vist, Hortlax 'vist[?]; nVb Burtr Jörn Nysätra Skell 'vist; sVb Bygdeå Dfors Holmön 'vist, Holmsund 'vist;
vbÅ Bjholm Nmal 'vist; nöÅ Arnäs Björna Nätra Ssjö Sj vad 'viste,
jfr KS s26 visste (vesste); sÅ Ed Gudmundrå Multrå(JN) Säbrå Ylännäs
'viste; nvÅ Edsele Eds-Stensjö 'viste; nJ neFrostv l vgst — 1v8st, övFrostv
(KHW) lvgst (LJ) I vest (lmalf a), Hmdal Ström i vdst; öJ Borgv Fors
Rag 'viste; cJ Hotagen Häggenås Lit Marieby 'vist, Mattmar Mörsil
Ofdal Rödön I vgst; sj Hackås 'vist, men Berg Klövsjö Rätan 'viste;
vJ Kall 'vist, Åre Ivgst; Mp Torp 'vist g (BOGREN s152); Hj Tännäs
'veste; lie Vefsn I veste, men Alstahaug Bindal Brönnöy Stamnes Tjötta
Velfj Vevelstad I vest; NT Foldereid Grong Höylandet Kolvereid Ogndal
Sörli Verdal I vest, Meråker Nordli Overhalla Ivgst, Snåsa I vest Ivgst,
Harran Overhalla (även) I vest Ivesta; ST Brekken. 'vist; öb 'vist —
'vita 'veta (lmalf a), se HULDÅN 1957 s230.
Från ÅsLappm, Ång och öJämtl anförs ytterligare belägg för pret
ind av två gamla å-verb:
Dugde pret2: ÅsL D-Risb Vm-MalgRås I dsgd, Vm-Dik I dugd Idsgd;
vbÅ Nmal Idegd; nöÅ Asjö Arnäs Ssjö 'dugde -a; nvÅ Edsele Fjsjö
'dygds, jfr Res 'dsgd-itt 'dugde inte' med villkorlig apokope; öJ Borgv
'dugde — Vägde, Rag I dsgde.
Tålde pret3: ÅsL D-Risb Vm-DikFatmLatMalgRås Åsele 'titt
i I denna beläggsamling är rotvokalen alltid kort. För övriga former av veta
se karta 14 och s27f.
2 I denna beläggsamling är rotvokalen alltid kort. För inf se ovan s 141 f.
3 För inf se ovan s 141 f.
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vbÅ Nmal 'tutt nöÅ Asjö Arnäs Nätra Ssjö Skorped 'tut& -a; sÅ Ed
Viksjö I ts4cle; nvÅ Fjsjö Res 'table -a, men Rams 'Uti; öJ Borgv I tå'44e.
Från satsfonetisk synpunkt torde förutsättningarna för apokope i
gamla tvåstaviga pret-former vara lika gynnsamma som i pres-former
(jfr ovan). I Trönd och Nordmöre har apokopen i denna formkategori
inträtt i något större utsträckning än i inf (RErrAN s61, jfr s36 o 57f,
jfr nedan s 158), och i Öb är den regel (AuLnÄcK s5, jfr 828). Villkorlig
apokope i pret av 2. och 3. konj är vidare vanlig i nöÅng och i Vefsn. i
Helg (DAILLSTEDT 1955 s42, RIKSHELVI 1921 s9). Det är därför sannolikt
Idegde m fl i Fjsjö och motsvarande
att de påfallande I veutle,
former med slutvokal i yngre språk i grannsocknen Rams, d v s inom
området för infinitivapokope i nvÅng, beror på morfologiska omständigheter, helst på attraktion från de tvåstaviga pret-formerna i 1. konj av
typen I kaste 'kastade' (DAIILSTEDT 1955 s43). Därtill kommer naturligtvis inflytanden från dialekten längre ned efter ådalarna och från riksspråket, vars ändelse i denna kategori sammanfaller med de ångermanländska folkmålens -e
Från Fjsjö's norra grannsocken Bodum har efter två sagesmän i
Nagasjökälen bara antecknats apokoperade pret-former i 2. och 3. konj,
t ex 'då han hs'k han lå‘kke jussm la‘ppa joik 'när han hörde (att) han
lockade liksom lapparna gjorde', I dä Ok vi 'det gjorde vi', 'han såld
'han sålde', 'vi r6del 'vi rodde', 'vi dat ju h,immarie 'vi »delte» ju hemmanet'. I Vm och Åsele är enstaviga pret-former i 2. och 3. konj allmänna
ännu i nutida dialekt, t ex Stornäs i Vm-Fatm 'han je'tt på gs‘bben 'han
»gette», dvs vaktade, på gubben', I dsm vridd vren 'de »vridde» vidjor',
Dorris i Vm-Malg (se nedan s 153), Siksjö i Vm-Rås 'han bodd straks nok
om ... 'han bodde strax norr om ...', I mtean vo're förä'llra Wvd 'medan
våra föräldrar levde'; jfr likväl efter samme sagesman från Siksjö 'vi
viste &Uri å' bjö'n her it ... 'vi visste aldrig av, dvs hade inte känning
av, björnen här inte ...' och i dtivte på' 'dängde på'; Torvsjö i Åsele
I fa« (lmalf a), 'rodd m fl (tvåstaviga former förnekas).'
En djupundersökning av denna formkategori inom ÅsLappm och de
övre socknarna i nvÅng på grundval av inspelade texter skulle måhända
avslöja en morfo-fonologiskt betingad skiktning inom materialet med
hänsyn till ordets ställning i satsen, till den stamslutande konsonanten
och till rotvokalen. Utifrån föreliggande material vill jag hålla för
1 Av de två inspelade Åseletexterna nr 11-12 i ÖNB har den första från Torvsjö
apokoperade men den andra från Hälla omväxlande två- och enstaviga pret-former.
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sannolikt att de tvåstaviga formerna i pret ind av 2. och 3. konj är en
mycket ung återgångsföreteelse, som i främsta rummet hör hemma i
det berörda områdets två sydligaste socknar Rams och Fjsjö. Mot den
bryter sig — åtminstone i Vm — en annan tendens, som innebär att
tvåstaviga former enbart möter i pret konjunktiv.
Särskild form i preteritum konjunktiv i starka och ibland i
svaga verb påträffas ännu rätt allmänt inom större delen av undersökningsområdet (SuNDQvisT 1955 828f, RErrAN s65). Långst konjunktivformer av starka verb har inte förlorat slutvokalen i samma utsträckning som långst inf. Från ÅsLappm och nvÅng föreligger inga belägg
för apokope i denna formkategori:
ÅsL D-Risb 'låge, 'såte 'sutte', skoke 'skakade', Ivove 'vävde', 'vore,
Vm-Dik Ifivve, Vm-Malg (OPP, se ovan s 107f), (KHD Hornsjö)' 'nu'
kan e hä'nn han jr yve in di't 'numera kanhända att han ginge (dvs
skulle ha kunnat gå) in dit', (Nordansjö) 'om-an jrvve opp mot tia'na
de'ne 'om han ginge upp mot tjärnen där', (Marsvik) 'om han hrtte-n,
då han jrnve å vo're häri stalon 'om man råkade honom, när han (ändå)
gick (hit) och var här i Stalon', (Dorris) 'om han vore
vo) sä reek-en,
då han ä hiti sta'lon, 'om man kunde få träffa honom, när han har ärende
hit till Stalon', 'om han lese n dnn bo'ka, sä skull en fo si dä dä ä sant
'om han läste den där boken, så skulle han få se att det är sant', 'om jä
sku fo vnkj, sä to‘e jä, n dnn bå'tn, 'om jag finge välja, så toge jag den där
båten'; nvÅ Fjsjö 'bete, 'benne 'bunde', 've 'bleve', 'vore - Ivöre 'vore',
Igae ,-'jedde 'gåve', 'före 'fore', I jinve, Rams 'beta, 'flau, 'sket% 'sköte',
Ibrata 'bröte', 'Unna, 'spunna, 'droga, 'föra.
I dialekter med infinitivapokope norr och öster om ÅsLappm synes
apokope vara regel också i pret konjunktiv:
LyL Stens Ibunn 'bunde', Ivutt 'bleve', 'gull 'gällde', 'bur 'bure';
PiL Aplg (Kasker) 'vor, jfr (Nurrholm) fköge, sAjaur (Högheden) 'att
ha vör 'att det vore'; nVb Lövånger Ibånn,
'spunne', 'för, Idr6,
Nysätra 'bann, 'spann, 'för, Idr6, Skell Iv6r, Idjivn, för Burtr se LINDGREN s149; sVb Bygdeå för, men l bånn
Ispenne,
Holmsund 'vor, 'fin, I jivy, för Dfors se ÅSTRÖM F s53-57; vbÅ Nmal
' vor.
I Jämtl råder vacklan med hänsyn till apokopen i pret konjunktiv.
Beläggen från Hornsjö, Nordansjö och Marsvik har upptecknats efter spontant
tal, men meningarna från Dorris genom utfrågning om konjunktivkonstruktioner.
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Frånsett det ofta trycksvaga vore anför JESSEN (1872 533 35 o 41) från
Frösön, Föllinge och Ström bara former med bevarad slutvokal i 3.-6.
avljudsklasserna, t ex Föllinge jämte, sprättig, sköre, gåve, toge, men
apokoperade former med cirkumflex av de reduplicerande verben få
och gå, t ex Föllinge fiing och jiing. Ur nyare källor har antecknats:
nJ Ström 've3 ,-;v6, Hmdal
men I sötte, Ström-Hmdal fiing —
finge, jiing jinge; cJ Bodsjö 'före, 'drege, jfr 'sköte, Kyrkås 'v6, för,
men 'vönne, Lit 'v6, 'fivv, men I vökse, jfr I bröte, Ofdal T vånn,
'v6(g) 'vore', 'drög, 'för,
Iiivv, Revs Ifivve, Rödön I bönna,
'spänna, 'föra, jfr 'beta, Ibröta m fl, Sunne
'för; sj Hackås ',Ånn,
'spänn„ I för, 'dr6(g); vJ Åre 'vö, 'st& 'tåg, 'fivv.
Inom den norska delen av undersökningsområdet apokoperas pret
konjunktiv i Trönd. I norra Nb och i öb är de fåtaliga särformerna för
äldre långst pret konjunktiv också apokoperade.1
Att apokopen i vissa dialekter uteblir i pret konjunktiv kan i första
hand synas bero på inflytande från de ofta likalydande formerna i supinum2, vilka ju regelbundet bevarar slutvokalen i de berörda dialekterna,
eftersom den i ett äldre skede var skyddad av konsonant. En attraktion
från supinformema på pret konjunktiv med hänsyn till vokalismen i
rotstavelsen eller ändelsen eller ibland hela ordformen har antagits av
flera forskare.3 Emellertid upprätthålls skilda former i pret konjunktiv
och supinum i 4.-6. avljudsklasserna och i reduplicerande verb i stor
utsträckning i ÅsLappm och nvÅng: jfr t ex Vm-Malg 'låge 'låge' : 'lege
'legat', 'såte 'sutte' : I sete 'suttit', 'vore : Ivöre, Intoke 'malde' : I möke,
° voge 'vägde' : I vege m fl, Vm-Dik 'fine : 'fått, D-Risb 'låge : 'lege,
'såte : 'sete, Ivove 'vävde' : 'veve, I skoke 'skakade' : I skeke m fl, Rams
'droga : Idrejja 'dragit', men 'föra 'fore' : 'föra, Fjsjö Ifivve : 'gått — 'Odd,
'vore -.1vöre : 'vöre, men enbart 'före : 'före liksom i Rams; för Edsele se
BERGVALL NysvSt 35 s 139.
I Asjö i nöÅng bevaras visserligen slutvokalen i tvåstaviga verbformer — frånsett likvidaapokope och villkorlig apokope — men en
kvalitetsskillnad upprätthålls mellan ett spetsigt
-i och den
allmänna försvagningsvokalen -e -ä -a el dyl (DAIILSTEDT 1955 s43f).
Därvid överensstämmer pret konjunktiv med supinum, utan att full1 Se REITAN 865, Prar., 1948 s123, HULDAN 1957 s119, jfr SurmQvisT 1955 s29f.
2 Med >>supinum* avses här och i det följande också likalydande former av pret
part.
3 AASEN 1864 s226 och 307, LARSEN 1894 s70 noten, 1926 8594f, JESSEN 1872
s36, RErrAbt 1922 s65 och 1930 895f, SUNDQVIST 1955 s106 passim.
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ständigt sammanfall mellan de två kategorierna alltid föreligger. Följande belägg är alla upptecknade efter spontant tal i byn Myckelgensjö:
sö vist vä va vä vOri
I rakla 'räckte', 'vm ka‘ntjen, gerki
'om tuppen gole, så visste vi var vi vore', jfr sup i geild 'galit', I työr
vik o dyl, 'dm ska tro' at han vöi u'qu'll 'de skulle tro, att han vore redlöst berusad', 'dä bockl vara nan sam stdi å skeki ti en ftelle 'det borde
vara någon som stode och skakade i en skälla', jfr sup I skeU 'skakat',
'vm dam sa' mmelr na gra‘nne å fr v•O niv 'om de samlade några grannar
öpphallle nan dag
och finge ordning', 'dö sku vv rökit vm dö
'det skulle vara roligt om det finge vara uppehållsväder någon dag',
även 'ji‘y0, jfr sup 'lott, 'gått. Från Bredb3rn. i Asjö har jag upptecknat:
'dä va nå'kt-e mja'lr, dä va Welt ti nä, dä vö ltempki del fvYnmjallr 'det
var dåligt mjöl, det var sådor i det, det vore lämpligt till svinmjöl'.
I Jämtl synes förekomsten av slutvokal i pret konjunktiv — att döma
av det glesa materialet — i huvudsak vara begränsad till former som
sammanfaller med supinum, t ex Föllinge /änne, vönne osv i 3. avljudsklassen och de efter supinum nybildade Ström lese, greve i 5. och 6.
klasserna (JEssEN a a s35 o 41). Exempel på °överensstämmelser före'setts 'suttit', Ström-Hmdal
ligger emellertid i limdal I sötte :
'flygg och I jivve, och Föllinge gåve, stoge m fl (JEssEN s35).
Det förhållandet att full överensstämmelse mellan pret konjunktiv
och supinum inte föreligger i alla starka verb utgör inget avgörande
hinder för antagandet att den kvarstående ändelsevokalen i den förra
kategorien beror på påverkan från supinformerna. Eftersom pret
konjunktiv ännu är en livskraftig grammatisk kategori i stora delar av
Norrl (se exempel från Vm och Asjö), är det emellertid rimligt att dess
ljudutveckling i viss mån bygger på egna morfo-fonologiska förutsättningar. En faktor som ej får förbises föreligger i formerna av 1. och 2.
avljudsklasserna, som är gamla kortstavingar och enligt regeln om vokalbalansen normalt inte borde apokoperas i norrländska mål.
En konsekvent genomförd vokalbalansreglerad apokope i pret konjunktiv av starka verb har inom den svenska delen av undersökningsområdet påträffats i Dfors i sVb, där 1. och 2. klasserna har formerna
I bitM 'bete', I dri,IM 'dreve', 'skutM 'sköte', I stuplA 'stöpe' (jfr pret pl
'skuttu, Istuppu) osv = motsvarande supiner 'bitit', 'drivit' osv, medan
3. klassen och de reduplicerande verben har I brgnn 'brunne', spgnn,
'spunne', 'fin 'finge', I hkg 'hugge' osv (ÅsTnöm F s51-53 o 56). I
4.-6. klasserna möter såväl regelbundet apokoperade långst former, t ex
'dråp 'dräpte', I g'åv 'gåve', /6r 'fore', som »kortstaviga» nybildningar
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av typen l /i,sg 'läste', i skikla 'skakade', istoM 'sove' = motsvarande
supiner 'läst', 'skakat' osv (a a s 54f). I Skell i nVb råder liknande förhållanden, att döma av SVEN LUNDSTRÖMS formulering: »Hos de starka
verben överensstämmer hela pret konj med pret ind pl» (ULMA 13366
s22). I nVb slutar nämligen pret pi indikativ av äldre kortst former på
-e -i, en ändelse som sannolikt i sen tid analogiskt införts från supinum
och pret konjunktiv.'
Vokalbalansen har emellertid haft svårt att hävda sig i denna grammatiska kategori inom apokopemålen i den svenska delen av undersökningsområdet: antingen har il. och 2. klasserna längst konjunktivformer
nybildats med utgångspunkt från pret indikativ sg eller också har slutvokalen återinförts (eller bevarats) i övriga avljudsklasser. Exempel
på det förra alternativet utgör från Vb Lövånger I bgit 'bete', Nysätra
A flest
'sk& 'sköte', och från Jämtl Hackås 1 bgit,
A''slete', 1 slcdut 'sköte',
I br8ut 'bröte', Ofdal 'båt 'bete', I braut 'bröte', 'skilut 'sköte', jfr också
'bår 'bure', 'gå 'gåve'.2 Exempel på det andra alternativet har redan
anförts i materialsamlingen ovan. Den spetsiga (höga) ä,ndelsevokalismen
i gamla längst former i Asjö måste också innebära en analogisk utjämning av vokalbalansens verkningar efter kortstavingarna i 1. och 2.
klasserna.
Det förefaller överraskande att de gamla kortst formerna i pret konjunktiv av 1. och 2. klasserna inom ÅsLappm, Ång och Jämtl i så hög
grad har kunnat göra sitt inflytande gällande gentemot övriga starka
verb. Här kom emellertid supinformema till deras hjälp. I 1. och 2.
klasserna förelåg sammanfall mellan pret konjunktiv och supinum på
grund av den ljudhistoriska utvecklingen, och i 3. klassen sammanföll
de nämnda två kategorierna ifråga om vokalismen i rotstavelsen.»
Dessa överensstämmelser ledde till att slutvokalen efter gammal lång
stavelse kunde behållas eller återinföras i pret konjunktiv av såväl 3.
klassen som av övriga starka verb, varvid verben i den sistnämnda kategorien ibland också fick vokalismen i rotstavelsen ombildad efter supi1 Se härom s40 och LINDGREN S142 med not 2. I pite- och lulemålen i Nb och på
Sollerön i Dalarne har vokalbalansen också delvis bevarats i pret konjunktiv av
starka verb, men ändelsen i de kortst formerna har i stället ombildats efter pret
indikativ PI; se SUNDQVIST 1955 sllOff.
2 Denna utveckling är vanlig i Nb. Se vidare SUNDQVIST 1955 s36 med not 35
och s44f med noterna 31-33.
3 Jfr SUNDQVIST 1955 833 och 48. Resonemanget förutsätter fornspråkliga utgångsformer med ändelsen -i (ej -in) och utan väetnordiskt i-omljud. Jfr NOREEN
AschwGr s476f, SUNDQVIST 1955 s103.
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num. De analogiska krafterna bakom utvecklingen kan åskådliggöras
genom följande symbol:
L -2. kl

supinum pret konj

3.-6. kl och
redupl verb

supinum—pret konj

II

4,

Förklaring: = betyder 'identisk lika med', II 'likformig med', och pilarna
innebär 'påverkan i pilens riktning'.

Från Ly- och PiLappm'r, Vb och Nb föreligger inga belägg för att
gamla längst former i pret konjunktiv bevarat eller återinsatt ändelsevokalen. Tvärtom har i stället de kortst formerna i 1. och 2. avljudsklasserna ofta ersatts med cirkumflekterade nybildningar av längst typ.
Att utvecklingen här har tagit en annan riktning än i Äng och ÅsLappm
beror uppenbarligen på att de nordnorrländska folkmålen (frånsett
vissa lappmarksdialekter) ända in i vår tid har bevarat verbens kongruensböjning i pluralis. Pret konjunktiv och pret pi indikativ, som av
ålder hörde ihop, har här bildat en fast morfologisk grupp, i vilken de
långstaviga formerna inom 3.-6. avljudsklasserna och de reduplicerade
verben dominerade utvecklingen.
I ÅsLappm förekommer särskilda former också för pret konjunktiv
av svaga verb. Medan pret indikativ av 2. och 3. konj har drabbats av
apokope (ovan s 146 f), möter tvåstaviga former i pret konj: D-Risb
I trol(le, 'viste, Vm-Malg (KHD Dorris) 'om han ide sä di'ttan, sä sku'll
n si bä'tter å fu't 'om han lade sig dit, så skulle han se bättre att skjuta',
jfr 'han jekk å la' sä däri Weil 'han gick och lade sig i ladan'; 'om han
Vt& briennvilne lite bä'tter, skul n to n sup tell, jfr 'han hr« kna`ppast
ta på sä sko' en; 'dän sam bvre vi' ste va han ä nam '... var han är nånstans';
'om han tro'dde må, sä skull en jo si dä dä gå bra, jfr 'han trodd må int.
Jfr också ovan s 107.
Dialektsamlingarna innehåller i regel ett mycket magert material för
denna kategori. För verb med kontraktionsformer i pret indikativ är
företeelsen känd också från nvÅng: Edsele Fjsjö 'las, Isas. I Asjö i
nöÅng synes däremot de svaga verbens pret konjunktiv genomgående
stämma överens med pret indikativ: 'dö sku ma rökit am han fa44 mä
'... om han följde mig', am dam sa‘mmek ... 'om de samlade ...', 'am
ja töj,0 'om jag tordes', jfr pret indikativ fa,44 (med villkorlig apokope),
'sammet' (enl karta 26), Itö (jfr DAI1LSTEDT 1955 s43f).
Att pret konjunktiv av svaga verb har bevarat eller återinsatt ändelsevokalen i ÅsLappm torde bero på analogi efter de starka verben. Det

154
kan i någon mån också äga sammanhang med att konjunktivformerna
ofta står framhävda i önskesatser. För verb med kontraktionsformer i
pret indikativ är samma företeelse känd från vitt skilda svenska dialekter (SuNDQvisT 1955 s114).
Den regelbundna förekomsten av cirkumflex (sammansatt
accent) i apokoperade tidigare tvåstaviga verbformer inom undersökningsområdet framgår i huvudsak av karta 27. Cirkumflex är allmän
inom ett nordöstligt område, som omfattar Vb och Nb, utom ökalix,
samt Malå i LyLappm och Ajaur i PiLappm, dvs de lappländska bygder
som har nordvästerbottnisk dialekt eller — i nAjaur — ett slags pitemål.
Också i östra Jokkmokk i LuLappm (utanför kartan), som har lulemål,
är cirkumflex vanlig.' Cirkumflex är vidare allmän inom ett västligt
norrländskt område, som omfattar hela den del av Jämtl, som har apokope i tvåstaviga verbformer, och Rams Fjsjö Bodum i nvirng. I geografiskt sammanhang med Jämtl möter cirkumflex på andra sidan
riksgränsen i östra NTrönd (Lierne, Innherad, övre Namdal). I svenska
folkmål är cirkumflex i enstaviga apokoperade former utanför Norrl
känd från norra Värml, Öland och södra Möre (se LUNDELL SvLm 1.2
s144f).
I huvudsak samma utbredning som i hd enl karta 27 har cirkumflexen
i apokoperade former i pres sg indikativ, pret indikativ och pret konjunktiv (enl ovan s 143, 146 o 149 f). Däremot saknas den i imperativ
sg (s 144f). Också i apokoperade grundformer av substantiv möter
cirkumflex inom samma områden; jfr karta 27 med karta 25 och med
karta 1 i »Efterledsapokope» (DAHLSTEDT 1955).
Cirkumflex i apokoperade tidigare tvåstaviga ordformer är alltså
allmän inom stora delar av det norrländska apokopeorarådet.2 Kännetecknande är dess förekomst i de äldre bygderna i kustlandskapen Vb
och Nb och i Jämtl. Apokope utan cirkumflex hör framför allt hemma i de
vidsträckta lappländska nybygderna, men också i vbÅng invid kusten,
dvs i övergångsdialekten mellan icke apokoperande ångermanländska
mål och apokoperande västerbottniska mål. Den dialektgeografiska
1 Se ÖNB s101 och karta 3 på 8238, samt WALLSTRÖM 1943 s86 och kartorna
1 9 12.
2 I adverbet hemma, som jag har kartlagt med hänsyn till rot- och ändelsevokalism, har apokope resp cirkumflex samma utbredning som i typen klocka f enl
karta 25. Från Näs i sJämtl uppges likväl 'heime med bevarad slutvokal. I Bjholm
och Nmal i vbÅng förekommer alternativt 'hemme,.•11l,emm.
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kartbilden talar entydigt för att cirkumflekteringen från början varit
väsentlig för den ovillkorliga apokoperingen av långstaviga tvåstavingar
i Norrl (jfr WALLSTRÖM 1943 s 86f). I själva verket kan uttal med cirkumflex spåras också utanför de bägge ovan nämnda områdena för dess
regelbundna förekomst.
I anslutning till den nordöstliga förekomsten av cirkumflex har denna
accent belagts från Gullön i Storavan i PiLappm: 1 k6k 'koka', I bkcbs
'blåsa', pret 'bkäst 'blåste', I rånn, f 'ränna (i isen)' m f1.1 Här synes cirkumflex inträda regelbundet i anslutning till nordvästerbottniska mål. I
grannbyn Södra Bergnäs i sAplg saknas uttal med cirkumflex, fastän
de av sagesmännen känns igen såsom hemmahörande i Gullön. Närheten till det nordvästerbottniska dialektområdet i Norsjö och Malå
förklarar att svag cirkumflex ibland kan höras inom LyLappm i Vindelälvens dalgång i Lycksele sn (Ly-Björks), t ex 'sitt 'sitta' (karta 30),
I rödd 'rodde', 'stint f 'flicka' (DARLSTEDT 1955 karta 2). Det är möjligt
att cirkumflektering också förekommer längre upp i samma dalgång
i den nedre östliga delen av Sorsele sn (Sors och So-Gargnäs, jfr ovan
s 111). Från bygderna längs Umeälvens och öreälvens dalgångar inom
LyLappm och vbÅng är cirkumflex i apokoperade ordformer inte belagd.
Från grannbygderna Hörnefors och Holmsund invid gränsen mellan
vbÅng och sVb uppges omväxlande former med och utan cirkumflex,
delvis av skilda upptecknare.
Inom det västliga området är cirkumflexen utpräglad i Jämtl och Rams
i nvÅng (GEIJER s14, jfr SvVI s472). Från de östliga byarna Forsmo och
Imnäs vid Fjällsjöälven inom Rams uppges likväl av en upptecknare
inf 'bruk, 'disk, '/byt m fl utan cirkumflektering. I Fjsjö och Bodum (jfr
ovan s 138) har jag själv ofta hört tydlig cirkumflex i apokoperade infinitiver, men AGATON SJÖDIN från byn Silsjönäs i Fjsjö anger omväxlande former med och utan cirkumflex i denna kategori i sin stora ordsamling från Fjsjö (ULMA 21117), utan att materialet låter sig fördelas
efter någon skönjbar regel med hänsyn till rotvokalens kvantitet, till de
följande konsonanternas sonoritet, till konjugation eller till verbens
betydelser. I Ång's översta socken Tåsjö saknas allmänt cirkumflex.
1 Sockengränsen mellan Ajaur och Aplg skar rätt över Gullön ända fram t il
1950-talet. Nu har den flyttats så att hela ön faller inom Ajaur. Byn Gullön har
likväl av ålder räknats till Ajaur. Under en resa för FFCIN 1957 hade jag tillfälle
studera Gullöns gamla bymål, som visade sig vara en fast reglerad övergångsdialekt
mellan den nordvästerbottniska dialekten i s och mAjaur och nybyggarmålet i
Aplg.
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Endast en gång har jag upptecknat 'kv 'klövja' vid framhävning;
jfr spra,ang 'springa' i en uppteckning från 1870-talet (J E BJÖRKQUIST
NNlmf ULMA 88:6).
I ÅsLappm saknas normalt cirkumflex i apokoperade verbformer,
men hos enstaka gamla sagesmän har jag några gånger iakttagit en.
oftast svag cirkumflektering, framför allt i satsslut: Dor (Lajksjö)
9.1äkt 'slakta', Vm-Dik I pinn, 'pinna', 'skr in 'skröna, storljuga' (jfr del 1
s128), -Fatm (Grundfors) 1 grint 'grät', 1 ,6244 'följde', -Malg (Heligfjäll)
I tjåp, (Skog) 'han tj'ik mYtje vä htrsta 'han körde ...' (ULMA p1321 B),
-Rås (Siksjö) vid enklis 'ske vi män 'ska vi måla den', (Idvattnet) 96/
'jorda (begrava) honom' (jfr nedan s 162), Åsele (Nordåker) 1b6dcl
bit (efter inspelning av
'bodde', (Torvsjö) 'vi hann it mer än kåt n
U ERilessox). — Mina iakttagelser bekräftas av TORSTEN BOORT:
»Cirkumflex finnes enl OPP [i Vm] endast i sådana fall som 'pin, 'pinnen'.
Dock tyckte jag mig ibland höra den också i ord med lång rotvokal och
ändelsen -a apokoperad, ord där alltså Vb och Jämtl insätta cirkumflex.
Men möjligen berodde den dragning åt cirkumflex, som jag tyckte mig
iakttaga, på den nyssnämnda diftongiseringstendensen» (ULMA 1103:18
s 30f, jfr del 1 s152). I OPPOrdb förekommer cirkumflex bara i b sg m
av typen 'pin. Uppenbarligen är cirkumflex hos enstaviga apokoperade
verbformer ingenstans inom Tåsjö och ÅsLappm relevant för ljud- och
formsystemet, dvs dialekterna ifråga saknar den motsättning av typen
inf 'bit : pres 'bit, som är allmän inom de cirkumflekterande målen i
Norrl. De ovan anförda beläggen kan naturligtvis vara rent tillfälliga,
framkallade av emfas i satsslut el dyl. Det förefaller likväl inte osannolikt, att de vittnar om en uttalstradition i utdöende. Jämför härmed
A B LARSENS iakttagelse i Selbyggmålet i STrönd redan 1881 (s44):
»I Selbu kan man nok ogsaa höre den [cirkumflex], men man föler den
ikke som noget middel til at kjende en ordform fra en anden.»
Liksom de akuta och grava accentueringarna i bevarade tvåstavingar
möter cirkumflex i apokoperade tvåstavingar i skilda fonetiska skepnader (manifestationer) i olika nordiska folkmål. I Norrl är den i regel
grav, och tvåtoppigheten torde normalt hänföra sig till såväl intensiteten
som tonaliteten. Dessutom synes ett ord med cirkumflex under för övrigt
lika omständigheter normalt ha något längre vokal än motsvarande
enstaviga ord utan cirkumflex, t ex inf 'brinn jämfört med pres 'brinn.
Denna kombinatoriskt betingade töjning av kvantiteten synes likväl
ingenstans i Norrl vara relevant för kvantitetssystemet. Vid tillfälligt
eller allmänt cirkumflexbortfall antar ifrågakommande ordformer samma
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kvantitet som sina cirkumflexlösa motsvarigheter, dvs inf 'brinn>
'brinn = pres 'brinn.' Under starkt bitryck reduceras och neutraliseras
ofta den grava cirkumflexen på samma vis som enkel gravis i förhållande
till enkel akut. I trycksvaga och trycklösa stavelser försvinner den i
regel helt.2
Anm. Grav cirkumflex uppträder i norrl mål också utanför området för
apokope i substantivens tvåstaviga grundformer (karta 25), t ex i Ång och
öJämtl, vid synkope av ändelsevokalen efter nn ( < nn el nd), n, It el r i b sg
m av äldre an- och nd-stammar, typen 'gran 'grannen', och i motsvarande
kategori i b sg dativ f av äldre ön-stammar, typen 'On '(i) pannan' (föråldrad). Jfr ovan s 87f, för Medpd BOGREN 1921 s134 och STENBOM SvLm
1915 s56, för Häls LANDGREN 1870 s16.
Akut cirkumflex uppträder tillfälligt i b sg av vissa gamla enstavingar,
t ex Sjvad 'hicn m 'hunden', jfr Res icet'4'n f 'ån, älven', Ngrå dativ 'stra'gn f
'(på) stranden'. Vanligare är emellertid enkel accent i enstavig form såsom i
lhun, 'enz el dyl, sonantiskt n såsom i 'hu', ' gra' tz, el dyl, eller övergång till
grav cirkumflex såsom i 'han (ofta i svordom, jfr vidare ovan s 87f). B sg
byn har i Norrl allmänt enkel enstavig form såsom i rspr. I Ång och framför
allt i nJämtl möter likväl också 'by'en 'by'. Däremot har jag inget fall av
*'by'n i mina belägg. (Jag har excerperat ordet systematiskt från hela mitt
undersökningsområde.) Se vidare om akut cirkumflex GEIJER s 18f.
BEIM STENBERG nyttjar i sin ordsamling över Umemålet från 1804 (se del
1 s 222) ett vågrätt streck som accenttecken i sådana enstaviga apokoperade
ordformer, som nu har cirkumflex i Umemålet. Detta tecken står också över
den tryckstarka vokalen i tvåstaviga ordformer med grav accentuering.
Om tecknet hos BURNUS se nedan s 169.

I den norska delen av undersökningsområdet framträder cirkumflex
i apokoperade tvåstavingar inte lika tydligt som i Jämtl, Vb och Nb.
Inom NTrönd finns den enl REITAN (s59, jfr s61 o 105) bara i Lierne i
riksgränshaket mot Sverige. Av norska och svenska upptecknare har
den likväl, såsom framgår av kartorna 25 och 27, belagts längre västerut:
'kast, (TB) Itj8p, men 'kast, Harran (A NOREEN)
Grong (I Horr)
'kal, (1 HOFF) 'kall', 'kast, (TB) 'kast, Ogndal (A DALEN) 'kW', 'låd,
Verdal (G PEDERSEN)
Snåsa(JVL) 'kall ], Iketst, (A NOREEN)
i I ULMA's samlingar har denna vokalförlängning av somliga upptecknare,
särskilt i Jämtl, utmärkts med tecken för hel- el halvlängd i ord med kort vokal i
cirkumflexlös form. Jfr GEIJER 1317, SELMER 1930 s121, BJERRUM SvLm 1952
s9f, HAUGEN 1954 s71f, HELLEVIK 1956 s275ff.
2 Om den norrländska cirkumflexens art se GEIJER sl6ff, MEYER 1954 s34 40
46 51f 55f och 67f, jfr s24 och 29f. Se vidare LUNDELL SvLm 1.2 s144f, NOREEN
VSpr 2 s199f, SELMER 1930 827ff 108f 122 passim, BJERRUM SvLm 1952 s 9f 13 15f
passim.
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'MW, 'kast. Även från Vikna omedelbart väster om kartan i NTrönd
uppges I keist m fl av HALLFRID CHEISTIANSEN. Uppenbarligen är denna
cirkumflex i NTrönd ofta starkt reducerad, där den förekommer.'
Ibland uppges den vara akut. I vilken utsträckning den är relevant i de
ifrågakommande dialekternas ljud- och formsystem är ovisst. Akut
cirkumflex är i NTrönd vanlig vid kontraktion och synkope i b sg m.
Det är sannolikt att cirkumflexreduceringen i Trönd sammanhänger
med tröndermålens mindre framträdande fonetiska skillnad mellan gravis
och akut, vilken blir särskilt svår att upprätthålla i apokoperade ord
(jfr nedan s 165 f). Akut cirkumflex i apokoperade ordformer är väl känd
i STrön.d. I Salta i Nordl omedelbart norr om kartan möter en utpräglad
grav cirkumflex i apokoperade enstaviga ordformer, liknande den i
Norr!. Också på Gimsöy i Lofoten är cirkumflexen grav.2
Anm. För pret i 2. och 3. konj räknar REITAN (857f o 106) med analogiskt
cirkumflexbortfall efter pret part (och supinum) i tröndermål, inom NTrönd
likväl ej i Lierne. Beläggen med cirkumflex för valde och visste väster om
Nordli (ovan s 147) härrör alla från J V LINDGREN, SOM i detta fall kan ha
varit alltför fångad av sitt västerbottniska språkmedvetande. Cirkumflexbortfallet kan liksom den större utbredningen av apokope i denna verbform
till en del bero på att den finita verbformen pret indikativ relativt sett
oftare än inf står i undanhållen ställning (jfr ovan s 144).

En rätt förståelse av cirkumflexen,s uppkomst och försvinnande vid
apokope av äldre tvåstavingar kräver ett studium av dess förekomst i
den talade satsen. Redan JESSEN (1872 s55) iakttog att »forkortning
uden reduplication», dvs apokope utan cirkumflektering, i högjämtska
dialekter förekommer i »context». Företeelsen är välkänd från norrl
apokopemål. Den innebär — om man så vill — ett villkorligt cirkumflex b or t f al13, som visar stora likheter med den villkorliga apokopen av tvåstaviga verbformer utanför de egentliga apokopemålen.
1 I de fall då inf analogiskt ombildats efter enstavig pres sg i Trönd och Helg
saknas givetvis cirkumflex; jfr nedan s 220.
2 Se JESSEN 1872 s48 noten och s55, Ross NB IX s42 och 49, LARSEN 1886
s101f och 1914 s4f, GEIJER S 19f, REITAN 855f 58ff 75f och 114f, Mo Tonelagstilhöve 1923 s65, SELMER 1930 s22ff, SKÅNLIIND 1933 s24ff, CRRISTIANSEN 1933
s 37f och 1947 s54f, RAGGEN 1954 s72ff, samt tonkurvorna från Röros och Orkdal
i STrönd hos MEYER 1954 s86. Till otryckt material från Trönd och Nordl av SELMER (1954 s188) och WIGGEN (enl RAUGEN 1954 878) har jag inte haft tillfälle ta
hänsyn i detta sammanhang.
8 Termen bortfall fattas här synkroniskt: ordformer med betydelsebärande
cirkumflex i isolerat uttal förlorar denna i satssammanhang.
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Den geografiska motsättningen kaste, näppe : kast, napp mellan dialekter
utan resp med ovillkorlig apokope i tvåstavig inf (karta 27) upphävs
med andra ord ofta i ordfogningar av typen kast /cone 'kasta korn (vid
rensning av tröskad säd)', nåpp bära 'plocka bär'.'
Det villkorliga cirkumflexbortfallet studeras bäst i inspelade spontana
texter. I en berättelse om »Baran» efter en god sagesman från Överklinten i Bygdeå i sVb2 står cirkumflex i substantivformer: 'sem e
ngst, 'na gu'lra pål, och i en pluralform av pred adj: 'däm vott jemenligen
rik, likaså vid infinitiver i gynnsamma ställningar: 'då skull däm skriv
då ..., 'jag ska för dig i hälvetet brinn (rspr-färgad besvärjelseramsa),
'däm sku skriv, 'hon sätte att hit me tjörkbäntjöm å råm å skri. Ofta
saknas likväl cirkumflexen i inf: 'lägg in, 'skriv oppa
ppere, 'finn å,
'sprint å het hänna å se pr sk e å 86 snä`r e oppe na ell. I pret indikativ av
2. och 3. konj föreligger bara exempel på cirkumflexlösa former: le jot
däm lä 'söm rådd vm e, 'piga Oömt å, 'hon breent sä m fl.
Frågan om fördelningen av former med och utan cirkumflex i talsammanhanget måste ses i ett sammanhang med den ovillkorliga apokopens
uppkomst.
JESSEN (s 55) menade att den villkorliga apokopen i Jämtl är en äldre
företeelse, klart skild från den yngre ovillkorliga apokopen med cirkumflex. I Trönd skulle däremot den ovillkorliga apokopen bero på »elision i
context3, hvilken frembragte to former af hvert saadant ord, af hvilke
to saa i throndhjemsk den kortere er paa vei til i brugen at fortroenge
den lxngere». Frånsett att JESSEN ägde en ofullständig kännedom om
cirkumflexens förekomst i Trönd (jfr ovan s 157 f), måste det medges att
hans uppfattning av förloppet är logiskt uppbyggd.
GEIJER anknöt till JESSENS uppfattning om Trönd, när han framkastade tanken att den villkorliga apokopen. »kan vara ursprungligare
än de nordligare målens ovillkorliga apokope. — — — De sydligare målen
ha stannat på detta stadium, i nordligare mål kan det en gång gemensamma stadiet villkorlig apokope ha utgjort begynnelsestadiet till
genom senare särutveckling uppkommen ovillkorlig apokope» (s 51 f).
Se vidare JESSEN s35, GEIJER s16 och 49, ÖNB s244. Se även GEIJER ULMA
67:3 s 81 f (om Res och Rams i nvÅng).
2 ÖNB s46-48. Citat efter denna textutgåva omskrivs här till min grova beteckning. Jfr ÅSTRÖM Lj s 1 1, LINDGREN s26.
3 Härmed avses apokope i satsen, sk inre apokope. I min framställning används
följande terminologi: (ovillkorlig) apokope =inre apokope + apokope i satsslut,
villkorlig apokope = endast inre apokope. Motsvarande gäller om eirkumf lexbortf all .

160
tidligere
REITAN antar för tröndermålen att »tvetoppet betoning
har vfflrt almindelig innenfor de mål hvor apokopen vesentlig skyldes
dynamiske forhold» (s114), dvs när inte analogi efter gamla enstaviga
former föreligger. Hela hans apokopeteori bygger på en prosodisk
analys av talsammanhanget (s44f passim), men han ställer den inte i
relation till frågan om villkorligt cirkumflexbortfall (jfr s56).
KOLSRIJD tar i sin recension av »Nytröndsk ordforkortning» avstånd
från REITANS uppfattning av apokopen: »Det er i det hele ikkje lett å
leita upphav og orsak tul apokopen i setningsaksenten. — — — Det
fyrste grunnlaget for apokope ligg vel i ej ålmenn tilbakedragin.g av
endingsaksenten. Denne förer med seg framvoksteren av cirkumfleks
på stomnstavingi innan endingi fall burt» (1952 s419). KOLS= har
emellertid inte närmare utvecklat sin ståndpunkt. Jfr också HELLEVIK
1956 8279 f .
I sitt stora arbete »Huvudlinjer i nordisk språkhistoria» har HESSELMAN över hela det nordiska språkområdet tillämpat en apokopeteori
som starkt påminner om REITANS. Enligt hans åsikt är talsammanhanget,
dvs satsrytmen och taltakterna, väsentligt för apokopen (1948-53
816 18 20 passim). Den villkorliga apokopen är över lag primär. »Vad
som skett i NVärml., Jämtl. etc. har alltså varit att de i satsens inre
en gång mycket frekventa förkortade ordformerna normaliserats och
förallmänligats och kommit att användas också i satsslut. Den 'ovillkorliga' apokopen är i verkligheten en normaliserad villkorlig apokope»
(s43, jfr JESSEN om Trönd ovan). Den villkorliga apokopen inne i taltakten är i sin tur i grunden endast en art av synkope: »Apokope och
synkope äro samma företeelser och all apokope är i grunden en synkope.»
(s45, jfr s99f).
»Huvudregeln för aksentens behandling vid apokopen är att aksenten
i de rytmiskt förkortade [ordformerna'?] behålles oförändrad», skriver
HESSELMAN vidare (s51). Hans teori tar emellertid ingen hänsyn till
förekomsten eller frånvaron av cirkumflex vid apokope och synkope.
Om den ovillkorliga apokopen utgår från ett tillstånd med villkorlig
apokope utan cirkumflex, måste man räkna med att de apokoperade
ordformerna antog cirkumflex, när de överfördes till satsslut. I så fall
är »normalisering» knappast rätta ordet.
Även om uttal utan cirkumflex är regel vid villkorlig apokope, t ex i
dalmål och gutamåll, föreligger likväl exempel på cirkumflektering också
Däremot bevarar enstaviga apokoperade former i dessa mål i regel grav
accent; se LEVANDER SvLm 1920 s27, Dolm 1 s50 och 225f, jfr s222 och 240,
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vid inre apokope, både i villkorligt och i ovillkorligt apokoperande dialekter. En dialekt av den förra typen synes folkmålet i södra delen av
Färnebo härad i Värml vara. I de exempel på im-e apokope, som HESSELMAN (s39f) anför efter GOTTFRID KALLSTENIIIS' texter, står cirkumflex i
ordformer följda av en tryckstark stavelse, eller av en trycksvag stavelse
som bildar upptakt till en därpå följande tryckstark stavelse, rytmtyperna 2_•_.
el dyl resp
el dyl', t ex i bl& kä'rre,
öm ja int villa bit mitn, resp om ho kunn tig mä dti', dä hånd ätterå't.
I ordformer som följs av en enklitisk trycksvag stavelse står däremot
grav accent, rytmtypen
t ex för giimma mi virekt mä, då hoArd ja

sptike.
Anm. Denna fördelning är likväl inte undantagslös regel i KALLsTENius'
texter från södra delen av Färnebo (Brattfors och Kroppa) i SvLm XXI.3
(1936), t ex 'Myt ja (s16), men itykt ja, 'veta ja (518). Därtill kommer att
cirkumflexens innebörd i dessa texter är oklar. Den nyttjas ibland också
för att beteckna huvudtryck i gravisaccentuerade två- eller flerstavingar,
t ex (med bakre r)
(s4), 1814481rra (s16), fastän utgivaren i
»Värmlands svenska dialekter» (SvLm XXI.2, 1927, s131) uttryckligen hade
tagit avstånd från detta beteckningssätt. Det måste också framhållas, att
KALLSTENIUS' texter inte är inspelade, utan upptecknade åren 1898-1900
men utgivna (och redigerade?) först på 1930-talet.

Södra Färnebo ligger tätt invid gränsen till det nordvärmländska
apokopeområdet. I en uppteckning från Grunds i nöÅng, invid gränsen
till Nmal i vbÅng med ovillkorlig apokope, uppges i ett par fall apokoperade presensformer med cirkumflex (ovan s 143). Men från de ångermanländska folkmålen i övrigt med utpräglad villkorlig apokope har
jag ingenstans iakttagit en sådan cirkumflektering som synes föreligga
i Färnebo.2
Däremot är det uppenbart, att cirkumflex ofta möter vid inre apokope
i ovillkorligt apokoperande dialekter. Om öländskan skriver TORSUND:
»Det tycks vara så, att ett verb + ett kort ord som hör nära samman
med verbet, gärna bildar en enhet, varvid dubbelaccenten försvinner.
Det heter t ex Itrlja hadd simm frånn fa'stla'nnat (men I si‘nim-ålvå),
MEYER 1937 s149 162 201f 211 och 221, samt GUSTAVSON Gutarnålet 2 s 73ff,

jfr s133f. Se vidare nedan s 164.
1 Med — avses här en stavelse, oberoende av om den är lång eller kort.
2 I egna upptsckningar från Asjö m fl socknar, i ELLA ODSTEDTS ordsamling
från Arnäs, FRANS BERGVALLS ordsamling från Edsele, HERMAN GEIJERS texter
från Res Ålid Juns hos LUNDELL 1936 s74ff, och RUT BcanvEnAl-rr s utskrift av en
dialektinspelning från Sj vad (alla i ULMA).
11 -59143011 K.-H. Dahlstedt
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'hcera hadd skål trä'na (men skcel-å5 (1949 s423). Cirkumflexen står
i
men inte regelbundet i
och
som synes i rytmtyperna
dvs enstavig apokoperad stavelse följd av en stavelse
<
med starkt bitryck, däri inräknat enklitiska förbindelser av typen
ska' f f -så' och 'hd dd-v7,1 (a a s 425) .
Motsvarande gäller om Pitemålet. I berättelsen om »Storgäddan i
Korsträsket» från Älvsby i sNbl står ofta cirkumflex i rytmtypen
i el dyl, t ex hd 'hägg h,cerka, 'i fekk it dl vål. hägg, 'hon sku böni
'han så å' ssit åt mäg, jfr likväl 'så
Odd 4`ver, pret ind 'vd hå lcont
skift kråotjin, och 70 vcoor reina lögden utan cirkumflex i pret konjunkel dyl: inf 'dl
tiv. Likaså står ofta cirkumflex i typen ^ 1— (—)
gkeid över söu' da, pret ind 'vd hå ju hcerken vd Oss, I trgft över mosahåo' pen,
men även 'vd ha ju hcerken vd oss, pret konjunktiv I vcoor it e döu som
tcoka o'mm e.
saknas däremot cirkumflex i denna
_L <
I rytmtypen
'gott
för
bås
Mus,
'då
n
sko
lägg deit n, Ihåjj opp a, pret Ihevd öut
text: inf
draje, pret pi 'vd fcoor deit. Vid enklis, typen 2- —, är grav accent utan
cirkumflex regel: inf 'g tt a, pret ind 'i tråd dd e, 'no tråd dd man, 'å så
ha' vd öut drag, 'då dråo i deles i hcer a, 'å sä bkeest in, 'å så sa' i, men pres
I nöu snar i vei'nda (med framhävning). Vid kontraktion och vid synkope
av det enklitiska ordets vokal efter vissa dentala konsonanter antar
älttåt så-n; jfr även vid
verbformen likväl cirkumflex: pret 1iitt djä-n
icke apokoperad verbform pret 'no bih61-n na, och motsvarande utveckling i Vm, som normalt saknar cirkumflex i apokoperade enstaviga
ordformer.2
Pitemålet, till vilket dialekten i Älvsby hör, har ett ovanligt rikt utvecklat kvantitets- och accentsystem. Cirkumflex kan där också höras
på ändelsestavelser, i b sg m av gamla svaga kortstavingar (DABISTEDT
1956 s26). Liknande cirkumflexförhållanden vid inre apokope som i
Älvsby torde emellertid förekomma också inom andra norrl apokopemål,
t ex i Jämtl (jfr GEIJER s18); jfr även exemplen från Bygdeå ovan.
För Oppdalsmålet i STrönd skriver HAUGEN: »Den eneste eiendommelighet er att cirkumfleks bare kan stå sist i tonelagsgruppen. Samme ord
kan derfor opptre med eller uten cirkumfleks, det siste hvis det står
dinlnl på di'etla men 'vill du
först i gruppen», t ex 'vill du min1n5
mi'n3n5 me på cli`tItla (1954 871).
1 ÖNB
2

s86-89, jfr ordförklaringar s198-201.
Ovan s156. Jfr GEIJER s19.
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Vid utskrift av dialektinspelningar är det likväl ofta mycket svårt att
höra om cirkumflex föreligger eller inte. Växlingar mellan fullt hörbar,
starkt reducerad och helt försvunnen cirkumflekterande accent möter
ofta i likformiga eller identiska ordfogningar, beroende på den tillfälliga
rytmen (talhastigheten) och tryckfördelningen i talsammanhanget.'
Av vad som här anförts synes framgå att HESSELMANs uppfattning
om den ovillkorliga apokopen i satsslut som en normaliserad inre apokope kan äga giltighet. Konstitutivt för apokopen av tvåstaviga grava
ordformer inom det centralnordiska dialektområdet med två betydelseskiljande ordaccenter i äldre två- och flerstavingar är att den särskiljande
accenten bevaras i de nya enstavingarna, antingen som gravis, i ordfogningar och mer sällan i satsslut (Dalm 1 s222f), eller (åtminstone
till en början) som grav cirkumflex, i ordfogningar och mest utpräglat i
satsslut. I ett äldre skede torde mer eller mindre genomförd inre apokope
av tvåstavingar ha förekommit över stora delar av det svenska språkområdet i ett flytande tillstånd utan klara gränser och utan att vokalbortfallet slagit igenom i dialekternas ljud- och formsystem. Sin största
genomslagskraft och utbredning bör denna inre apokope ha haft i rytmtyperna kcest sä(j) 'kasta sig' och kast bort och vid trycksvaghet i
upptakt, typen kast boirt. Apokopen i de två rytmtyperna
och
med bevarat huvudtryck på det apokoperade ordet svarar mot
synkope av en mellanvokal i flerstaviga enkla ord resp synkope av
bindevokalen i förled (—'med typen __
I sådana ordfogningar har
gravis utan svårighet bevarats trots apokopen., J__ > i
o s v.2
I den mån den inre apokopen kom att omfatta mer komplicerade
> i i , vållade accenten svårigheter. Enstarytmtyper, t ex
vingar med gravis i motsättning till enstavingar med akut innebar en ny
typ i dialekternas accentsystem, som har slagit igenom och stadgat sig i de
särpräglade dal- och gutamålen (utom Fårö): Älvdalen 'mu'n mai"mor
min' (till jmaina 'mor'), 'she fru, ester 'stora fina hästar', Lau 'sån-trut
giu't skri'va de 'som inte en gute skriver det'. Uppenbart är visserligen
att typerna
och iJ_ lätt övergår till
men det förhållandet att
gravis i apokoperade enstaviga ordformer i vissa dalmål, främst i Malung,
också påträffas vid ovillkorlig apokope i satsslut, vittnar om accenttypens otvetydiga karaktär.3 I det sistnämnda fallet föreligger med
1 Denna min iakttagelse grundar jag dels på egna utskrifter dels på erfarenheter
som handledare för trebetygsstuderande vid analys av dialektinspelningar.
2 Jfr BJERRIIM SvLm 1952 sl3f.
3 Se MEYER 1937 8201f, LEVANDER SvLm 1920 s27 och Dalm 1 s223 och 225f,
GIISTAVSON, Gutamålet 2 s73, samt hänv ovan s 160 not 1.
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HESSELMANS terminologi en normalisering av den inre apokopen med
grav accent, trots att denna rimligtvis i satsslut bör ha haft svårare
att hävda sin särskiljande fonetiska typ gentemot de gamla enstavingarna (jfr nedan s204).
Anledningen till att gravis kunde överföras till enstavingar uppkomna genom apokope i dal- och gutamål synes vara den grava accentueringens med hänsyn till tonaliteten osammansatta entoppiga karaktär
i dessa dialekter. I övriga svenska folkmål, som har drabbats av inre
apokope (se HESSELMAN 1948-53 s42), innefattade den grava accentueringen i två- eller flerstavingar i regel två tontoppar.' När dessa genom
apokope sammanfördes i enstavingar (utan enklis el dyl) uppstod den
ordaccent, som i nutida svensk folkmålsforskning allmänt kallas (grav)
cirkumflex.2 Cirkumflexen innebar fonetiskt sett en nyhet i språket, som
inte utan motstånd kunde slå igenom i folkmålens ljud- och formsystem.
Den strävan efter reglering eller »normalisering», som vanligen drabbar
en fonetisk tendens eller variant, sedan den nått en viss ålder och omfattning i en språkmiljö, innebar i centrala svenska folkmål att cirkumflekteringen i apokoperade ordformer aldrig fick fotfäste i språket eller
att den avlägsnades, dels framför allt genom att fulla former bevarades
eller återinsattes och dels i mindre mån genom att entoppig accentuering
genomfördes i enstaviga apokoperade ordformer. I vissa perifera folkmål,
på Öland, i sMöre, nVärml och v och nNorrl, slog cirkumflekteringen
däremot igenom och vann insteg i det morfo-fonologiska systemet.
Därmed överfördes apokopen också från satsens inre till satsslut (och
isolerat uttal). Betydelseskiljande, dvs med hänsyn till ljudsystemet
reglerad gravis eller cirkumflex i apokoperade tvåstavingar, utgör enligt
1 Se översiktstabellerna efter texten hos MEYER 1937 och 1954, med texten
1937 s 237f passim, och KALLsTEmus SvLm XXI.1 s 66ff och 69f. För Älvdalsmålet
i Ovan-Siljan, som har tvåtoppig gravis, håller detta resonemang inte streck. Till
skillnad från HELLEVIK 1956 s 278ff lägger jag alltså huvudvikten vid cirkumflexens tonala kännetecken. Jfr nästa not och nedan s 166.
2 Av MARIE BJERRUM kallas den »den tonale acc. II» i SvLm 1952 s8 passim.
— I vilken utsträckning den bevarade tvåstavighetsaccenten i enstaviga apokoperade ordformer bör kallas gravis eller cirkumflex är delvis en omdömesfråga,
men också en fråga om tryckfördelningen, för vilken systematiska experimentalfonetiska mätningar saknas; jfr GEIJER s53, Dalm 1 s240 not 3, MEYER 1937
5162, BJERRUM a a s13. —1 tidigare svensk fonetik och folkmålsforskning användes
tecknet 's och termen cirkumflex ibland med en vidare innebörd än nu; se NOREEN
1877 85, LUNDELL SvLm 1.2 s147, KALLSTENIUS SvLm XXI.1 s55 och .2 s131,
GUSTAVSON, Gutarnålet 2 s 133f, jfr KOCK 1901 s 11 f, samt ovan s161 anm.
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det förda resonemanget en förutsättning eller åtminstone ett väsentligt
kännetecken för ovillkorlig apokope i sverigesvenska och norska dialekter.
Utgångsläget för den geografiska splittringen av slutvokalsbortfallet,
i folkmål med villkorlig apokope utan cirkumflex och ovillkorlig apokope
med cirkumflex, måste ha präglats av en mer omfattande inre apokope i
de senare dialekterna än i de förstnämnda. Villkorlig apokope är ofta
begränsad till verb och vissa formord (HEssELmAN 1948-53 s42). Undantag härifrån utgör de särpräglade dal- och gutamålen, samt södra
Färnebo i Värml. Ovillkorlig apokope har i Sverige däremot i regel
också drabbat substantivens grundformer. Undantag utgör vissa övergångsdialekter med hänsyn till apokopen, bland dem Vm (jfr karta 27
med karta 25).
Utanför det centralnordiska område som har två ordaccenter möter
villkorlig apokope i geografiskt sammanhang med det uppsvenska
dialektområdet i de finlandssvenska folkmålen i Åland, östra Åboland
och västra Nyland. Här bevaras delvis ännu skillnaden mellan akut
och gravis (vNy1). I övriga östsvenska folkmål råder ovillkorlig apokope
utan cirkumflex i skiftande utsträckning. Det är rimligt att apokopens
geografi i finlandssvenska folkmål äger samband med accentueringen,
såsom OLAV ARIMÄCK har föreslagit (s32). I dialekter som saknade motsättningen mellan akut och gravis förelåg inte ett så starkt morfo-fonologiskt accenthinder för de enstaviga apokoperade formernas normalisering. I den mån motsättningen mellan akut och gravis ännu bevarades
under apokopetiden är det sannolikt att den avlägsnades i samband med
apokopens reglering. Huruvida de finlandssvenska apokopemålen någonsin har haft ett slags cirkumflex, såsom HULDåN (Horisont 1959:2 s 9 ff)
antar för öb, är ovisst.
I ökalix i Nb råder likadana förhållanden som i apokoperande östsvenska mål. De dialektgeografiska och yttre historiska omständigheterna
talar här närmast för att cirkumflex har avlägsn.ats i relativt sen tid
samtidigt som den grava accentueringen i två- och flerstavingar. Överkalixmålet bildar de gamla sverigesvenska folkmålens nordligaste
utlöpare. Bygden avskildes 1646 till egen socken.'
Också i Trönd synes, som ovan (s 158) framhölls, fonetiska förhållanden, fastän av annan art än i östsv mål och ökalix, ligga bakom cirkum1 Se ÖNB s218f och 287f med kartan. Jfr tonkurvorna hos MEYER 1954 871f.
— Vid mitten av 1500-talet fanns inom nuvarande ökalix 6 skattlagda byar, enl
NORDLANDER Norrl saml 6 s 276.
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flekteringen.s försvinnande. ERNST W SELMER (1930 s107, jfr s26)
hävdar med utgångspunkt i öländskan och tröndermål, att cirkumflekteringen i skandinaviska apokopemål försvinner i fyra etapper:
1) ^ och åtskiljas, 2) ^ och sammanblandas såsom ofta i Trönd, 3)
förhärskar såsom på Öland, 4) enkel akut genomförs i alla enstavingar.1
Det är emellertid inte sannolikt att cirkumflexen har försvunnit
enligt denna »tågordning» eller överhuvudtaget på grund av rent fonetiska omständigheter inom det stora mellanbältet utan cirkumflex i det
norrländska apokopeområdet. Cirkumflexen i apokoperade enstaviga
former visar i Norrl ingen tendens att övergå från gravis till akut.2
I hela Ång (med vbÅng) och i ÅsLappm bevaras alltjämt grav cirkumflex i b sg av typen grån (ovan s 87 f). Likaså förekommer den ofta i
verbformer, när ett följande enklitiskt pronomen har drabbats av synkope (jfr ovan s 87 f).
Skillnaden mellan norrl och tröndsk cirkumflektering kan sammanfattas så: I Norrl innebär cirkumflexen främst att gravis vidmakthålls
i apokoperade och synkoperade tvåstavingar i motsättning till kontraherade eller synkoperade tvåstavingar med akut och till gamla enstavingar, i Trönd upprätthåller den däremot oberoende av de avkortade
tvåstavingarnas accentart motsättningen till gamla enstavingar.
Vid enklis med ett trycksvagt pronomen står de apokoperade verbformerna inom det cirkumflexlösa området i Norrl tack vare accenten
ännu ofta i motsatsförhållande till gamla enstaviga eller akuta former,
t ex Vm inf 'stig .sä: pres 'su'g sä, 'suga sig' resp 'suger sig'.3 Jfr vidare
t ex Vm-Fatm inf I trn, sä och pret I ti`nt 1288 (ÖNB s28, jfr ovan s 156),
Åsele inf I fräg a, pret I jok4 e, Itikkt en (ÖNB s24 o 22), Lycks inf
I fOnn mä (ÖNB s 53), Stens inf 'rö'r sä, Aplg inf I tiii‘r e, men pret
(LUNDELL 1936 s65), Nmal inf I len‘st e, Its‘rk e, Ibiretv, m fl, pret 'bä'« e
(ÖNB s30f). Denna företeelse är, såsom ovan framhållits, gemensam
för villkorligt och ovillkorligt apokoperande norrl folkmål och vittnar
om att de cirkumflexlösa apokopemålen i Lappl och Ång bevarar en
tydlig skillnad mellan akut och gravis i ordfogningar, såväl som i enkla
två- och flerstavingar.4
1 Jfr

HELLEVIIC 1956 s28.
Se ovan. I nedre Fryksdalen i Värml har akut cirkumflex ofta övergått till
grav; se NOREEN 1877 s43, KALLSTENIUS SvLm XXi.2 s131f och pi 6.
3 Detta uttryck hörde jag 1943 en gumma i Hacksjö i Vm-Lat använda om en
ko, som diade sina egna spenar.
4 Från dessa folkmål har MEYER (1954) tyvärr inte publicerat tonkurvor för
akut- och gravisaccentuerade ord.
2
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I alla ställningar utan enklis har däremot gamla enstavin.gar och enstavingar uppkomna genom apokope sammanfallit i de nämnda cirkumflexlösa apokopemålen: Vm inf 'sug = pr es sug (ovan s 156). Cirkumflexbortfallet förklaras här enklast såsom en systemförenkling i
nybyggarmål. En viss dialektblandning i de första nybyggargenerationerna ledde till osäkerhet ifråga om cirkumflexen. Till det förhållandet
bidrog de många finnar och lappar, som successivt övergick till svenskt
folkmål (jfr ill=r1MåN Horisont 1959: 2 s9). Förutom Lappl är Tåsjö i
nvÅng en typisk nybygd med finsk bosättning. I Nmal i vbÅng var den
gamla svenska kustbygden smal och gles. Under 1500- och 1600-talen
späddes den på genom en betydande finsk (och finlandssvensk?) invandring. »Det var från denna bas som längre fram kolonisationsverket av
finnar fördes in på lappmarksområde.»'
Att döma av framställningen ovan är cirkumflexbortfallet mest genomfört längs time- och öreälvarn.as dalgångar inom LyLappm och vbÅng.
Det är tilltalande att anta att cirkumflexen först avlägsnades i Nmal
genom beröringen mellan de gamla invånarnas och de invandrade finländarnas dialekter och språk och att den därifrån spred sig med det
svenska folkmålet upp i LyLappm och Aplg i PiLappm.2 På den andra
sidan är det möjligt att novationscentrum låg något längre upp i nybygderna, t ex i nuvarande örträsk, som är den äldsta bygden i LyLappm. I
ÅsLappm och Tåsjö beror cirkumflexbortfallet sannolikt på nybyggarmålens egna förutsättningar (enl ovan) i förening med inflytandena från
granndialekterna i LyLappm och vbÅng.
Anm. En parallell till det norrl cirkumflexbortfallet erbjuder i viss mån
bortfallet av gravis vid ovillkorlig apokope i Venjan i Dalarne. Venjansmålet
hörde av ålder till Ovan-Siljansmålen, men kom på glid mot västerdalmålen,
varigenom dess ljud- och formsystem i vissa avseenden förenklades. Se
LEVANDER Dalm 1 s 26 och 222 samt 1950 s 296 ff.

Den nu avslutade framställningen om cirkumflektering i samband

med apokope i svenska folkmål kan sammanfattas på följande vis: I
1 GOTHE 1948 s86, se även s85ff 102ff passim, vidare GÖTHE 1929 8271ff och
380ff, BYLUND 1956 849 (kartan) s 68ff passim, samt del 1 s3f. — Bjholm i vbÄng
är en nybygd, som först 1815 avskildes till egen socken från Nmal. Vid mitten av
1500-talet fanns inom nuvarande Bjholm endast en skattlagd by, Agnäs, enl
NORDLANDER Norrl saml 4 s 184f.
2 Jfr WALLSTRÖM 1943 s86f, som likväl felaktigt uppger att Umeälven rinner
genom Nmal och Bjholm. — Det här förda resonemanget förutsätter att apokopen
i vbÅng och sVb inte är yngre än från slutet av 1500-talet; jfr dateringen nedan
s170.

168
centrala svenska, sydöstliga norrländska och sydvästliga finlandssvenska
folkmål har apokopetendensen i (delvis endast långst) tvåstavingar
varit mindre utpräglad, d v s lett till en inre apokope, som dels behållits såsom en mer eller mindre genomförd villkorlig apokope utan
cirkumflektering i framför allt verbformer och dels ofta avlägsnats
genom återinsättande av tvåstaviga former. I mer perifera folkmål har
apokopetendensen ofta varit starkare. I dialekter med entoppig gravis,
dal- och gutamål, har den lett till en omfattande och ofta strängt genomförd villkorlig apokope i såväl verb som substantiv och ord av andra
ordklasser, med bevarad gravis i de nya enstavingarna. Endast sällan
förekommer ovillkorlig apokope med bevarad gravis i denna folkmålsgrupp, såsom i Malung och övre Väster-Dalarne. I perifera dialekter med
tvåtoppig gravis, Öland, sMöre, nVärml, v och nNorrl, har en stark apokopetendens däremot allmänt lett till en ovillkorlig omfattande apokope
med i regel grav men på Öland oftast akut cirkumflex i de apokoperade
ordformerna. Ovillkorlig apokope utan gravis resp cirkumflex i dialekter
som för övrigt skiljer mellan akut och gravis möter framför allt i sådana
bygder, där vi redan av yttre historiska grunder har rätt att räkna med
språk- och dialektbehandling, i sVenjan i Dalarne resp vbÅng, Tåsjö i
nvÅng, större delen av Lappl. Frånvaron av gravis resp cirkumflex i
dessa trakters folkmål är sekundär. I perifera folkmål utan ordskilj ande
akut och gravis, Estl, öNyl, vikboland, Satakunda, öb och ökalix i Nb,
förekommer apokope utan cirkumflex i växlande utsträckning.
För dateringen av verbapokopen i ny och vbÅng finns ytterst få
hållpunkter. Om dialekten i Nmal i vbÅng skrev lieLPHERS 1789:
»Språket tyckes wara något skildt ifrån ortens eget [dvs Ång's], och i
anseende til uttalet nog likt Wästerbottens: twåstafwige ord blifwa
här mäst förkortade, så att yx säges för yxa, Li för Lia, o. s. w. Hart
ox, pig, gäss, stug, drick m. m.» (s287 f).
Detta är den tidigaste uppgift som jag känner om ovillkorlig apokope
i Ång.
Äldre upplysningar om landskapets folkmål ger inga säkra besked.
»Vidare är de [ångermanlänningarna] mycket kortfattade när de pratar
och talar mycket kort genom att utstöta många bokstäver», skrev
STRöm 1705.1- Med citatets andra sats åsyftas snarast den villkorliga
apokopen och r-bortfallet. BURNUS skrev år 1600 (el 1601) i »Sumlen» att
1 »De Angermannia» s52: »Prwterea in loquendo maxime compendiosi sunt
plurirnasque literas elidendo brevissime loqvuntur.»
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er faller bort i ordslut i ångermanländskanl, men nämner inget om

apokopen, vare sig från Ång eller Vb. Överhuvudtaget lämnar »Sumlen»
ingen säker upplysning om att apokope hade inträtt i de nutida nordnorrländska apokopemålen vid sekelskiftet 1600.
Anm. Såväl ÅSTRÖM (Lj s 11) som LINDGREN (s152) har felaktigt daterat
apokopen och cirkumflexen i Vb med hjälp av »Sumlen». Ång »i våhl. debetis»
(s47), dvs 'I bören', och »Gien pro enträ vel Jen» (s48), vittnar varken om
apokope eller cirkumflex. Det förra är en pres-sg-form använd efter pluralt
subjekt, såsom ännu i dag i Ång efter bl a Vi el dyl 'I', och det senare är
(jfr JN 822). Cirkumflextecknet avser
sannolikt b sg av Aug Vele, b sg
vokalens kvantitet och/eller kvalitet liksom t ex i »föttijna» (s40, jfr NORDLANDER SoSt 9 s33). Glosan »na 1: någhot» ur »Bottnen» (s 31) är inte relevant för apokopen. Återstår pres-formen häit 'heter' i »väit hit hurua häit»
(s31). Verbet IhSt el dyl böjs numera svagt i Vb (enl JVL söla som visserligen skriver »sv. v. 2» men böjer efter 1. konj, och IfuLnts- 1957 s199), men
har bevarat stark böjning i Okalix i Nb (PIHL 1948 s 21). Om utgångsformen
i pres sg indikativ för Vb's del var en- eller tvåstavig är omöjligt att avgöra
(jfr NOREEN AislGr s359 och AschwGr s481).

Av bröllopsdikterna på dialekt i HESSELMANS utgåva (1936-37)
representerar två nutida norrländska apokopemål. Bägge ger belägg för
ovillkorlig apokope i inf: nr 65 på Lulemål 1736 skryif, kouk, stäik (s222),
nr 86 på jämtska 1748 rää j, sääj, teer (8324 o 330).
Äldre ortnamnsskrivningar lämnar ingen omedelbar kunskap om
verbapokopens ålder. Utifrån den allmänna iakttagelsen att verb förlorar slutvokalen tidigare och med större geografisk utbredning än substantiv har vi emellertid rätt att räkna med att längst verbformer ha
apokoperats senast samtidigt som ortnamn av motsvarande fonetiska typ
i samma dialekt. I Nmal i vbÅng finns tre bynamn, som i SOA's samlingar belagts med apokoperad form i nutida dialektuttal: 'asp (yngre)
gda 'Lögde(å)', 'sr (yngre) ör —
ce spaå 'Aspe(å)', 'lägd (yngre)
(yngst) I ö' ra 'öre'. Ingen enda 1500-talsskrivning (eller tidigare) utan
tecken för slutvokal föreligger i något av dessa tre namn i NORDLANDERS
»Norrländska samlingar» eller SOA's excerptsamlingar, och under 1600och 1700-talen skrevs vanligen Aspe(å) och Lögcle(å) med -e eller -ed
o dy1.2 Härmed kan jämföras att namnen Unte(å) i sVb och Bure(å)
i nVb skrevs som två- eller trestaviga på 1500- och 1600-talen (Holm
OUÅ 1958 s 23f och OUÅ 1947 s19). GÖSTA HOLM räknar med att -e
S 47: »er in fine adimitur: ut hav iagh haver kom pro korner».
Norrl saml 4 s184f passim, Holm OUÅ 1958 s27f; se även MOBERG NysvSt
33 8126. — För Bjholm i vbÅng jfr ovan 8 167 not 1.
1
2
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i namn av denna typ uttalades i folkmålen i Vb ännu under förra hälften
av 1500-talet (OLJA 1958 s25, jfr s27 not 10 och 1947 s23). Just för
Ume(å) kan förmodas att senare tvåstaviga skrivningar ägde stöd i
stadsmålet. Allmänt måste man emellertid konstatera att uttalen med
apokope överhuvudtaget inte återges i officiell skrift i de nordnorrländska
bebyggelsenamnen på -e(å). Därtill bidrog i Vb och Nb sannolikt cirkumflexen, som bevarade medvetandet om tvåstavigheten. Men det är inte
osannolikt att den osäkerhet som apokopen ändå måste ha vållat ifråga
om ändelsens skrivning bland annat ligger bakom uppdykandet av den
trestaviga skrifttypen Umeå, Luleå etc i slutet av 1500-talet och början
av 1600-talet.'
I nvÅng apokoperas inte tvåstaviga substantiv, varför vi har ännu
mindre hjälp av de två ifrågakommande bynamnen: Backe i Fjsjö och
Krånge(n) i Rams.
AHLBÄCK (s 31) har på grundval av enstaka äldre skrivningar tidfäst
den finlandssvenska apokopen i såväl två- som flerstavingar till 1400talet. REITAN (s 103f) bygger på vissa avkortade skrivningar av gårdsnamn och sätter den allmänna tröndska apokopen till tiden 1450-1550
med början i verb. SEIP (1955 s244) räknar med vokalbortfall i trycksvaga tvåstaviga verbformer, dvs ett slags villkorlig apokope, redan
i 1300-talets norska. För gutamål känner GUSTAVSON säkra belägg för
apokope först från 1700-talet (Gutamålet 2 s92 f). Själv har jag daterat
den ångermanländska apokopen i flerstaviga ortnamn till mitten av
1500-talet (1955 833). Vid samma tid hade antagligen slutvokalen fallit
bort i tvåstaviga ortnamn med likvidaförbin.delser (ovan s 135).
Fastän vi inte har funnit några säkra kriterier för en tidfästning av
den norrländska apokopen i tvåstaviga verbformer med lång rotstavelse
förefaller det mot bakgrunden av vad som ovan anförts sannolikt att
den inträdde i ett sammanhang med den genomgripande ändelseförsvagningen i slutet av medeltiden och början av nya tiden. I varje fall har
vi rätt att räkna med att ovillkorlig apokope i verb såväl i de ångermanländska apokopemålen som i granndialekterna i Jämtl och Vb
senast genomfördes under 1600-talet, dvs tidigare eller senast samtidigt
med att den bofasta bebyggelsen i ÅsLappm började skjuta fart.
1 HOLM OUÅ 1958 s24ff. — Det är möjligt men ovisst om en omfattande
genomgång av hithörande namns alla tillgängliga skrivningar fram t om 1700talet — genom ströformer utan tecken för slutvokal el dyl — skulle ge ledning för
en datering av apokopen. Jfr REITAN s103f. En sådan undersökning lämnas i
varje fall utanför denna avhandling.
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Verb på -era.
Vi övergår nu till apokope av sådana verbformer, som efter bortfallet
av slutvokal regelbundet eller i viss utsträckning behåller minst två stavelser, verb på -era, verb med likvidaförbindelser och verb med palatalförbindelser.1 Inom den förstnämnda kategorien, typen domdera, är
beläggen i arkivens samlingar mycket glesa för varje enskilt ord. Därför
har en hel grupp av hithörande verb av normal typ excerperats från
undersökningsområdet: ackordera, auktionera, cedera, domdera (— domi-

nera), estimera, exercera, fallera, fundera, hantera, kommendera, lotsera,
plantera, spendera och studera; jfr däremot regera nedan s 182 f. När alla
dessa verb fallerade i en ordsamling, har även andra verb på -era excerperats. Ur detta material har inf kartlagts:
Verb på -era, karta 28: ÅsL D-Risb I dkodä,lra 'överlägga, komma
överens (om ngt)', Vm-Dik I a`kodelra, -Fatm I dkkodalra, -Lat lalkkode'ra 'köpslå, avtala', -Malg t alkodä'ra, Åsele l alkkoclä'ra ,,,I alkkurlä'ra2;
Vm-DikLat l auksone'ra, -Malg(OPP o KFID) l aIkfonä'ra; Vm-Malg
'srdtera 'göra konkurs, förlora'; D-Risb I do‘mm,endtera 'föra mycket
oväsen', Vm-Dik da mclel ra, -Fatm do' mdä'ra 'vara överlägsen', -Lat
'do'mde'ra 'prata och stå på sig', -Malg I dömmendgra, -Rås 'do'mde'ra,
Åsele I demdä'ra ,,I dolmdei'ra; D-Risb l erkstera 'exercera', Vm-Dik
teksetra, -Malg I irksälra, Åsele I liksä'ra; Vm-Malg fdltilra 'fattas', -Rås
fale'ra; D-Risb fiendeilra, Vm-DikRås fu'nde'ra, -Malg fundära (ua),
Åsele funddra; Åsele I h,alntä'ra; D-Risb Vm-Malg i kömmendtera ,'ko`mdd Ira; D-Risb Vm-Malg I lestera 'visa vägen', -Fatm I lotsdra;
D-Risb Vm-Malg(OPP o KHD) 1 pka‘nttera; Vm-Malg 1 spa`ndiiIra 'bjuda
på'; D-Risb Vm-Malg 1 stu'dä'ra, Vm-Fatm 1 studa' ra; LyL Stens 1 /ale' r,
i kåmcle'r, St-Umnäs (Sandås) l phintelr, (Grannäs) 'eti ppere'r 'operera',
men I spase'ra (lmalf a) m fl på -a, sTärna l aikkådä'r; nöÅ Asjö l akedä'ra ,l a‘kketeira, A-Solb 'aIkede'ra, Ssjö Ialkkete'r, Skorped l allekete'r; Asjö
VIcjo'nera, Ssjö 1 a‘kfone'rp, Skorped 1 diefone'r bettl; Skorped 1 do1mde'r;
Amäs te kseIra, Ssjö Skorped I ti‘kselr, Trsjö I tekselra Iiikser (u a i satsArnäs 'fir`ndeIra,
sammanhang); Trsjö talte' r; Asjö f8'ndera
nde'r(e), Skorped
Grunds I ndera, Nätra fu'nde'ra, Ssjö fkinde'r(a)
i För efterledsapokope i sammansatta och prefixförsedda verb hänvisas till
1955 s 35 ff .
2 I nvÅng och ÅsLappm används ordet ackordera mycket oftare än i rspr, ej
sällan med en så uttunnad innebörd att den närmast svarar mot 'samtala (helst om
två karlar)'.
DAHLSTEDT
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fsInde'r, Sjvad Is' rtder; Nätra Ilta‘ntelra, Ssjö ihkentälre, Sjvad
Skorped Ihåntelr; Nätra 'ku‘mdelra, Ssjö ks‘mdelr; Ssjö 'pa'nte'r;
de'r; nvÅ Bodum lakkidä'r
Arnäs
nde'ra, Trsjö span,cle'ra; Ssjö
allckedä'
r,
Juris
I
alkkede'
r,
aVelcsd&r, Fjsjö
Rams I akedä' r, Tåsjö l akeida'r;
Fjsjö sidä' r; Edsele domenä're, Fjsjö Idomdti'r, Juns domd,ä're; Edsele
äksä' re, Fjsjö ällcsä' r, Juns
,•••• Itekse' ra, Res I ekse' r; Edsele faiä're,
Fjsjö falä'r; Fjsjö fulndä'r, Rams '/u'nde'r
fölnde'r, Res I fs' ridå.;
Fjsjö 1haintii'r; Fjsjö Rams 1 ko1mdif r; Res 'loss r; Juns I plrante'ra; Res
'rel pete'ra; Fjsjö spaindä'r; Fjsjö studä' r; — se vidare kartan och nedan
s175; äldre källor: Vb Umeå ds' mde'r, fa‘ tigit. (PS 1804), allm dåmde'r,
later (Rz s93 a o 126a), Å Multrå(JN) domdd re ,,, domen,ä,' re el dyl,
instere, I Is' ridä're Isndd re,
re, spa‘ndälre, Istsdä're.
Anm. På karta 28 har ändelsevokalismen skrivits in summariskt med
landsmålsalfabet; jfr kommentaren till karta 25.
Materialredovisningen ovan omfattar förutom ÅsLappm bl a alla de orter,
för vilka två eller tre alternativ har redovisats på kartan. För Juris i nvÅng
härrör beläggen för apokope och -a från byn Kläppsjö (nära Asjö) men belägget med -e från Krå,nge (kyrkbyn). Från Res i nvÅng skriver GEIJER:
»Värb på -era ha däremot hälst huvudtonen kvar på -er: 'vacle'r ... De apokopera icke alltid: 'vacle'ra.» (ULMA 67: 3 5115). Från Sors och So-Gargnäs
i LyLappm uppger 0 P PETTERSSON former med -a för alla ur hans ordsamling excerperade verb utom istu`de'r. Intet av dessa belägg har kartlagts,
eftersom det är sannolikt att de påverkats av upptecknarens Vm-mål (jfr
ovan s48f). Från Viksjö i sÅng uppges 'aje'ra 'härma' men 'akade're, 'Ico'nde're 'befalla' m fl med -e. Från Norrfj i sNb uppges 'ampredjä'ra 'handha,
sköta om' men ialcotlä'r, 'domelä'r 'tjata, prata hårt' m fl med apokope
(jfr NYMAN 1958 s 39f). Dessa bägge belägg på - gera torde böra förklaras
på samma vis som regera (nedan s 184 f) och har därför inte kartlagts. Inf
lästumera (u a) med -a i Kronoby i Öb, enl Vur, s 177a, beror sannolikt på
alltför summarisk formredovisning och har därför heller inte kartlagts.
Slutligen har inf ifu'rbder med kort trycksvagt e och pres 'N'ndrar i Larsmo
och Petalax i öb utelämnats från kartan; jfr Vr.r. s237b samt FRIESEN
SoSt 1901 s233ff och I-Ic2 s246a, annorlunda FALK & TORP 1910-11 s282
och HESSELMAN 1948-53 s164.
Som materialsamlingen visar växlar accentueringen i denna verbtyp i
Ång och ÅsLappm:
(sällan) ..3.Åra o dyl.
Huvudtryckets läge är i själva verket ofta svävande. I den mån första stavelsen får starktryck förlängs vanligen dess vokal eller den därpå följande
konsonanten, men stavelsens kvantitet förblir ofta oklar och vacklande.
Somliga upptecknare använder tecken för halvlängd. Jfr accentueringen av
sammansättningar ovan s 59f och tabell 1, samt LINDGREN SvLm XII.1 s 17f.

En jämförelse mellan kartorna 28 och 27 visar att inf på -era inom
huvuddelen av undersökningsområdet apokoperas i överensstämmelse
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med gamla tvåstaviga längst infinitiver. För Vefsn-dialekten i Helg och
för Härj saknas likväl belägg på karta 28.1 I ett sammanhängande område, som omfattar nöÅng, Ångermanälvens ådal inom n.vÅng och
ÅsLappm (med den närgränsande byn Grannäs inom St-Umnäs i
LyLappm) avviker däremot inf på -era till största delen från typen
kasta. Att denna oöverensstämmelse delvis bottnar i ljudhistoriska
förändringar är tämligen självklart: verben på -era är ju alla minst trestaviga. Samtidigt är det uppenbart att i denna rätt unga kategori av
lånord och nybildningar med inlånad avledningsändelse den rent morfologiska anpassningen kan ha spelat en särskilt framträdande roll. För att
rätt bedöma typens utveckling är det betydelsefullt att känna dess
ålder, folklighet och äldre böjning i sven.skan.
Verb på -era är i fvn belagda tidigast under senare hälften av 1200talet (SEre 1955 s208 o 330). På svenskt område dyker de upp i 1300talets riddardiktning och religiösa språk men blir »ganska vanliga» först i
sena fsv källor.2 Av de ovan anförda för karta 28 excerperade typorden
är tre, hantera, plantera och studera, belagda i fsv handskrifter, endast
ett, kommendera, tidigast i 1500-talskällor, sju, ackordera, cedera, dominera, estimera, exercera, fallera och spendera, under förra hälften av 1600talet, och två, auktionera och funderas, samt den folkliga formen domdera
under andra hälften av samma århundrade (enl Switim, SAOB och HQ).
Verbet lotsera, som saknas i riksspråkliga och äldre skriftspråkliga källor,
synes vara en enbart folklig utvidgning av lotsa.
Lånordens utbredning i nordiska folkmål är otillräckligt undersökt.
»En stor del av de lågtyska lånorden från medeltiden ha upptagits i
[de svenska] bygdemålen», skriver ELIAS WESSÅN. »Av de franska lånorden (från 1700-talet) ha endast några få gått in i svenskt allmogespråk»
(Våra folkmål 1960 s 67f). Denna uppfattning torde vara alltför kategorisk. I varje fall är det uppenbart att svenska och norska folkmål
upptagit många lånord av romanskt ursprung, fastän de som inlånades
fram till 1600-talets mitt i regel förmedlades av låg- eller högtyskan.4
1 På karta 28 har tyvärr några belägg för fundera ur ULMA's typl uteglömts:
Bjärtrå Ullånger i sÅng och Tännä,s i Härj -ere, Bodsjö Hallen i cJämtl -er.
2 Enl NORDFELT 1924 s21, IIELLQuisx 1929-32 8939f, WESSåN Sv språkhist 2
1958 s 136ff. Jfr om verb på -ere i yngre mda SKAUTRUP Det danske sprogs hist 2 s92.
3 I bet 'tänka'. I bet 'grundlägga' är fundera vanligt redan i fsv.
4 Jfr härom TAMM 1880, NORDFELT 1924 s5f och 37 och 1928 s97f, HELLQUIST
1929-32 s533 och 829f. — Om romanska lånord, bl a på -era, i sv och no folkmål
se t ex för Nb NORDSTRÖM 1925 s36ff och NYMAN 1958 s39f, för Vb LINDGREN
s145 och How& 1941 s156f, för Värml NOREEN 1877 s 84f och KALLsTENrcrs SvLm
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»Främmande ord äro ingalunda så sällsynta i allmogespråket, som
man skulle vara böjd att tro, och deras hemortsrätt där är ej av nyare
dato», skriver AUGUST NORDSTRÖM apropå romanska lånord i Nederlulemålet (1925 s 36f). Han tillägger: »Men för att orden skulle vinna
fullt burskap i målet, ha de måst ändras något dels till sin form, dels till
sin betydelse, dels ock till både form och betydelse.» Sådana ombildningar och omtydningar förekommer också bland verben på -era (jfr
materialsamlingarna ovan och nedan). De utgör — såvida de inte är rent
tillfälliga — goda kriterier på att ord av främmande ursprung har införlivats med ett folkmåls ordförråd. Men också lånord som utan förvanskningar anpassats till en dialekts ljud- och formsystem måste i regel godtas som goda folkmålsord.
»Kurage, finns det på svenska? Det måste väl vara gammaljämtska,
sade [sageskvinnan] BRrrA MARTN» i Rödön i cJämtl. »Rödöborna
själva ha ingen känsla av ordens främlingskap och nymodighet. Barnen
säga, att de finna ord som cedera, furage, penitera, konfunderad utmärkande för de gamlas tal, medan de ännu själva ofta använda ord som
changera, grassera, habit, kurant och spendera» (ULLA HEDLUND »Franska
och latinska låneord i Rödömålet» ULMA 16761 s10).
Kännetecknande för folkmålen är vidare att de ibland bevarar lånord,
som föråldrats i bildat riksspråk. Liksom den materiella allmogekulturen
vittnar sådana lånord i allmogemålen om en eftersläpning, ett slags
»gesunkenes Kulturgut», i förhållande till språkets modeströmningar.'
Redan VIKTOR RYDBERG framhöll att romanska lånord hade blivit omoderna i högre språkskikt: »Inblandningen af franska ord är förvisad
till halfherrskapens umgängesspråk ...»2 INGERS har iakttagit att de
franska lånorden i sydvästskånska folkmål är »delvis föråldrade i nutida
riksspråksbruk» (1958 s149). Motsvarande företeelse omtalas av
SCHWARZ från östtyska dialekter (1950 s 17f). Ett typexempel är Vb:
Burtr a' sactelli 'slarvig, vådlig', Bygdeå = 'opålitlig', Skell 'ha' sadelli
1907 s53, för SMId HEDSTRÖM 1932 s131ff, för Skåne INGERS 1958 8149ff, samt
för Norge SKULERIID 1918 s51, 1922 s173ff, 1926 s60ff, och BErro SyLm 1958
sl2ff.
Jfr HEEzEN 1954 s29 om den »an sich nicht neuen, aber aktuellen Auffassung
die im Verhältnis von höherer Umgangssprache und Mundart nicht so sehr eine
philologische als eine kulturgeschichtliche, inzbesondere volkskundliche Angelegenheit sieht, einen Absinkeprozess aus gesellschaftlicher Oberschicht in die
Unterschicht.»
2 Svensk tidskrift 1873 8495. Jfr också BERG SoSt 9 s 1 ff och EIETÄmnsr 1911
s221ff och 258ff.
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'= Burte; jfr n.ysv 1696-1794 hasarderlig el dyl 'riskabel, farlig'.' Även
om ackordera och fallera bland typorden på -era inte är föråldrade i
nusven.skt rspr, så har de där en begränsad — ofta vardaglig eller folklig
— användning.2 Motsvarande gäller om ordet estimera, som visserligen
inte har kommit med i det ovan anförda materialet från ÅsLappm och
Ång, men är allmänt i Jämtl och Medpd3: J Berg Borgv I estime're
'akta, värdigas, bry sig om', Oviken I elkstime're, Mattmar it'stme'r,
Mörsil
äiksterme'r, Näskott Rödön l estime'r, Revs I est(e)me'r, Åre l e‘kstimelr; Mp Borgsjö sme're 'sätta värde på, uppskatta,
gilla', Holm I irksmelre, Ljustorp dsmänte're; jfr Å Nora (föråldrat!)
'ja ektsimelr int strg ot pp 'jag bryr mig inte om att stiga upp'.
På den andra sidan är det uppenbart att de romanska lånorden,
såvida de inte genom ombildningar har anknutits till inhemska ordstammar, lätt föråldras också i folkmålen, så snart stödet från skriften
och riksspråket sviker. »De flesta av dem har en ålderdomlig klang och
användes väl sällan numera», skriver NYMAN (a st) om franska lånord i
Pitemålet. »De verka vara farfars och farmors, morfars och mormors
språk.» Ett föråldrat ord av denna art synes cedera vara i ÅsLappm
och Ång. Jfr också estimera ovan.
Fastän bildningstypen -era i huvudsak måste ha lärt ursprung är det
alltså tydligt att en del verb av denna kategori tidigt kan ha vunnit
fotfäste i folkspråket. Därom vittnar de rätt talrika ombildningarna
och omtydningarna i folkligt språk. Sådana kan ifråga om lånord med
helt främmande ljudskepnad visserligen uppkomma mycket fort.4
Redan i yngre fsv hade regera antagit den sekundära och folkliga betydelsen 'rasa, bråka', bl a i Stockholms stads tänkeböcker (SwALL s248
o Suppl s643). En parallell betydelseövergång i förening med ombildningar i rik växling möter i dominera > domdera etc från 1600-talet
(SAOB D 1931f). Som bondska uttal anför SAMUEL CoLumnus på 1670talet agdera 'ackordera' och spikikre 'spekulera' och JESPER SWEDBERG
på 1710-talet cigdera och pres spåsserar.5 Det är omöjligt att avgöra hur
snabbt dessa nyheter trängde ut till dialekterna i rikets ytterområden,
men stor sannolikhet talar för att verb på -era — och därmed också
i Se JVL s5b, HOLM a st och SAOB H 494f.
2 Jfr SAOB [A] 38f och F 193f.
3 Jfr SAOB E 743f. Saknas i NusvOrdb men finns med i SAOL9.
4 1 norrl folkmål hör man t ex numera 'jepp för 'jeep'; jfr NORDSTRÖM 1925 s 37f
om elektricitet och velociped i Lulemål.
3 En swensk orde-skötsel, utg 1908, s9, resp Schibboleth 1716 s204, jfr s219f.

176
själva formtypen — tack vare det religiösa språkbruket, hemvändande
soldater, köpstadsfärder m m var införlivade med de norrl folkmålen
senast vid 1600-talets början.
För bildningstypens ålder i dialekterna talar också de inhemska folkliga nybildningar på -era, som inte är kända från rspr eller äldre nysv
skriftspråk.1 En sådan är lotsera (ovan s 171 f). Större utbredning har
ordet hush,ållera 'vara sparsam, hushålla', som är allmänt i norrl mål:
ÄsL Vm-Dik Ihulshåle' ra, men Vm-MalgRås ihuIshv'll v 'ds'; LyL
Norrfj
salter; Vb Burtr
Lycks t huishålle'r; Nb Nluleå
sale'r; Ång Asjö (Järvberget) I hulsale' ra —
(JVL) hu' salei r, Holmön
I huIshall, Arnäs Ihu‘svIlgra, Fjsjö 'hu' sala r, MultrågN) 'husald re,
sate' r; Jämt! Lit 'huisele'r,
Nmal thusale'r, Ssjö I huIsale're, Trsjö
Ström I hulsale'r, jfr Åre Ihushålleriv (u a) 'hushållning'; Mp Selånger
hushae re; Varm! Dalby hu' MO7..2 Jfr vidare Vm-Dik rtil tte' ra 'rätta
till' och Vm-FatmMalg pret 'skotå' ra 'förhöra', Multrå(,.TN) skolåre
'gräla'3, samt likadana bildningar i Värml enl KALLSTENIUS (SvLm 1907
s53).
Det förefaller emellertid klart att en bildningstyp som den på -era
måste vara mer beroende av skrift- och riksspråkliga förebilder än
gamla arvord. Nya lån sådana som telefonera upptas lätt i dialektens
redan utbildade formtyp för kategorien ifråga, men samtidigt löper
de gamla, såsom BEITO har visat (SvLm 1958 s 14f), risken att rättas
och anpassas efter riksspråksmönstret.
I de nordiska medeltidsspråken böjdes verb på -era efter mönster av
gamla ö-verb.4 I nysv böjs de efter 1. konj, typen kasta, -ade, -at, och på
motsvarande vis har de också i nyda och nyisl upprätthållit sin samhörighet med de fornärvda ö-verben. I nyno (både bokmål och landsmål)
har de däremot under 1900-talet definitivt överförts till konjugationen
-ere -era, -erte, -ert. Denna övergång synes inte kunna spåras hos dansknorska författare under äldre nyno tid (IvERsEN 1932 s 62ff ). Ännu
IVAR AASEN förde verben på -era till de s k a-verben, fastän de ofta
»faae ... et Par Afvigelser i Böininger, nemlig Imperf. med Sammendragning ..., f. Ex. stud&te, pol&te; og Imperativ uden Endevokal, f. Ex.
1 Enl

SAOB. Jfr WESSEN SV språkhist 2 1958 s138.
Ordet har excerperats ur större samlingar i ULMA. Endast från Arnäs uppges
bet 'sköta hushåll'.
3 I Multråordb står ordet under uppslagsformen skollära, men såväl i Multrå
som Vm går det in i typen -era efter 1. konj, alltså skolera. Jfr no skolere enl K&S.
4 Enl belägg i SÖDERWALLS, FRITZNERS och KALKARS ordböcker.
2
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stud& probfr» (1864 s220). Sedan 1938 är emellertid böjning med pres
-erer, pret -erte osv, i anslutning till gamla å- och ja-verb obligatoriskt
genomförd också i nynorsk (landsmål).'
Mellan de nysv och n.yno folkmål som är företrädda på karta 28 föreligger samma motsättning:2 på svensk sida råder pret -ere el -era ända upp
i gränsbygderna Åre, Vm-DikFatm och Tärna, men på norsk sida möter
pret -et i Verdal, Snåsa och H-Sus, t ex Åre I spa`nde'r, pret -eare, Vm-Fatm
I dlckoddra, pret =, sTäma l aikkaWä'r, pret -ä're, men Verdal l iesteme'r,
pret
(äldre) -et, Snåsa fu`njdielr, pret -e7, m fl, II-Sus I stu`ddä'r,
sup I stleddät. Endast för övFrostv i nJämtl har på svensk sida belagts
inf I a`kkedelr, pret -eura -eIrt, men enbart pret 'fiennideura och t ha`nnte Ira enl samme upptecknare (KHW) och likaså enbart pret jakkede'ra,
'kolnunde'ra osv enl en annan (LJ). Lidmålet i övFrostv och dialekterna
i de norska grannbygderna Nordli, Sörli och Snåsa bildar en egen grupp
ifråga om den normala böjningen i gamla långstaviga 6-verb: inf 'kast,
pres =, pret -a, sup -a, gentemot de övriga nordtröndska folkmålen med
pres -e -a och jämtmålen med pret och sup -e (jfr ovan 8144). Motsättningen inom denna grupp ifråga om konjugationstillhörigheten för
verb på -era vittnar om riksspråksmönstrets särskilda betydelse för
denna kategori. Det är troligt att de norska nybyggare som från mitten
av 1700-talet tog övFrostv i besittning helt eller delvis böjde verb på
-era efter 2. konj. För de kartlagda verben saknas i varje fall uppgifter
om en bevarad äldre böjning med -a i NTrönd.3
Vi återgår nu till frågan varför inf på -era har bevarat eller återinsatt
-a i nöÅng, ÅsLappm och vissa angränsande bygder. Eftersom ändelsen
överensstämmer med de kortst infinitivemas frestas man anta att suffixets e var kort i ett äldre språkskede, varvid slutvokalen -a i anslutning till den norrl vokalbalansen bevarades på samma vis som i flerstaviga verb med äldre kortst efterled men osäker sammansättningskaraktär (enl DAHLSTEDT 1955 846f o 52f). Mot detta antagande talar
likväl att mlty hade lång vokal i verb på -gren. Vidare har suffixet inte
1 Se härom Sap 1952 s86 och 93f, och Framlegg tul hereboknormal 1957 8101;
jfr vidare WESTERN 1921 s307, LUND= 1951 s105.
2 Undantag utgör regera varom nedan s 182 ff.
3 Däremot uppger GUNNAR PEDERSEN 'reyer, pres -e, pret och sup -a, i bet
'styra (ett land)', »men denne tyd er ikkje vanleg i dialekten». Från Ålen i STrönd
skriver RUTAN 1906 s57 under paradigmet för typen kaste: »Saaledes böies fremmedord paa &e, kun i teldres tale; det almindelige er nu, at de böies efter fölgende
klasse med de i fortid.» I språkprov från Lillhärdal i Härj står pret och sup
fsndera hos JESSEN 1872 s24f.
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kort e (annat än vid trycksvaghet) i folkmål med bevarad kortstavighet
inom det kartlagda området (jfr karta 14ff): Borgv i öJämtl 'akkariere
m fl, Rag I spändere, Nma*1 i vbÅng I clu`malr m fl, Hortlax i sNb
j llcogr. Vokalbalansen har
'kalkylera', Norrfj 'domelär m fl, Älvsby a
äldre hemortsrätt i norrl mål än verben på -era. Det är närmast otroligt
att dessa vid inlåningen i nöÅng's dialekter antog en annan kvantitetstyp än i övriga norrl folkmål. (ÅsLappm var då ännu inte koloniserat
av svenskar.)
Närmare till hands ligger att anta rspr-inflytande för inf -a i denna
kategori i nybyggarmålen i ÅsLappm. Därifrån skulle i så fall -a ha kunnat tränga ned i nöÅng på grund av att morfologiska förutsättningar för
en tydlig ändelsevokal förelåg just inom detta område (se nedan).
Att verben på -era är särskilt känsliga för rspr-inflytande har i skilda
sammanhang framhållits ovan. Mot ett sådant antagande talar likväl
att också rspr-lån, så snart de har vunnit insteg i ett norrl folkmål
(även Vm), ofta ansluter sig till de långstavigas typ, dvs inf -e eller
apokope.1 Särskilt påfallande är att inf på -era saknar slutvokalen i de
nordligare nybyggarmålen i Ly- och PiLappm'r, ja t om i Aplg, som i
övrigt står rspr betydligt närmare än målen i ÅsLappm (jfr ÖNB s 288f).
Dessa överensstämmer härvidlag med sina moderdialekter i Vb och Nb.
Starka dialektgeografiska skäl talar sålunda för att behandlingen av
-era i ÅsLappm inte enbart beror på rspr-inflytande, utan att den
utgår från äldre ångermanländska dialekter, främst i nöÅng.
Kännetecknande för det område i nöÅng och Ångermanälvens ådal
i nvÅng, som har -a i växling med -e eller apokope i inf på -era på karta
28, är att det helt sammanfaller med utbredningen av den ångermanländska efterledsapokopen.2 Det sammanfaller likaså rätt nära med utbredningen av ångermanländsk likvidaapokope i verb (karta 26). Efterledsapokopen drabbar i Ång också inf av prefixförsedda verb: Arnäs
'bestä'll, Sjvad I cennväInn m fl (DARISTEDT 1955 s39). Med denna typ överensstämmer verben på -era rätt nära både med hänsyn till sitt historiska
ursprung (intränglingar närmast från mlty) och sin accentuering (äldre
trycksvag förstavelse). Beläggen för inf -er • el dyl med apokope i verb
på -era från Ssjö Sjvad Skorped Trsjö i nöÅng och Juns Res i nvÅng
företräder sålunda den regelrätta utvecklingen i denna typ. Beläggen för
inf -ere från Nätra Ssjö resp Juns Res, dvs i huvudsak i gränsbygder till
Jfr ovan s139.
Se DAFILSTEDT 1955 kartorna 1 och 2. A-Solb kan i detta fall räknas till ÅsLappm; jfr del 1 s5 och 26.
2
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sÅng, innebär åter att slutvokalen -e efter sydångermanländskt mönster
återinsatts eller bevarats efter den enkla typen inf I kaste. Likadana belägg
föreligger från delvis samma socknar i prefixförsedda och sammansatta
infinitiver (a a s 38f).
»Ifråga om verben bildar de ångermanländska målen med efterledsapokope ett dialektgeografiskt övergångsområde på ett ändå mer markant vis än ifråga om substantiven» (a a s39). Som en sekundär gränsföreteelse, betingad av de osäkra apokopeförhållandena, bör därför
förekomsten av inf -a i verb på -era i Asjö Arnäs Grunds Ssjö Sjvad
Trsjö och Juns inom det nämnda området i första hand studeras.
Inf -a innebär, som ovan antytts, från folkmålens egen synpunkt
anknytning till äldre kortst inf-typ. Med inf sammanfaller hos kortst
pres, pret och sup -a i 1. konj, medan de äldre långstaviga i samma konjugation har inf och pres -e eller apokope, pret och sup -e - é. I verb
på -era med -a i inf synes denna vokal emellertid inte alltid vara strängt
genomförd genom hela temat: Asjö pres I döniderr -eilra, A-Solb pres
I grassä'r, pret
fs‘ndä're, pret part I sts‘delre, Vm-Dik (Matsdal) pret
I da‘mde're, I tekse're-, (vanligare) -e'ra, pret 'fitinde're
flindelra, VmRås (Idvattnet) pret
-e'ra, fale're, fitincle're -e'ra, Åsele
sup I ddmdä're. Vanligare är likväl att temaformerna överensstämmer
med inf. Även om det anförda materialet från nöÅng är alltför tunt för
säkra slutsatser', synes det tyda på att -a är vanligare i inf än i övriga
temaformer. Detta förhållande kan i så fall inte vara gammalt utan
visar att ett sekundärt -a först trängt in i inf.
Bakgrunden till att -a tränger in i verben på -era i nöÅng torde i
varje fall vara följande: Efter apokope enligt reglerna för tre- och flerstaviga ordformer antog denna verbkategori genomgående ett tema av
typen inf 1 /8‘rtdeir, pres -elr, pret -e're, sup -e're. Inf-formen innebär
en brytning med dialekternas gamla system, såtillvida att ini alltid
ändades på vokal, -e el -a (el typen stå), utom vid villkorlig apokope i
satssammanhang. Samma systembrott har emellertid inträffat också i
övriga tre- el flerstaviga inf-kategorier: sammansatta verb av typen.
1 För Matsdal i Vm-Dik kan inflytande från det närbelägna St-Umnäs tänkas,
men fördelningen mellan -a och -e kvarstår ändå. Genom att de flesta upptecknare
är inställda på en regelrätt böjning — och ofta bara anger temaformerna genom en,
enkel anteckning »1. konj.» el dyl — kommer denna vacklan mellan de långst's;
och de kortst's teman inte så lätt till synes i ULMA's ordsamlingar. Dessutom är
hela typen -era på grund av sitt lätt igenkännliga högreståndsursprung överhuvudtaget snävt behandlad och dåligt företrädd i samlingarna.
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I kannkast, prefixförsedda verb som 'beställ och enkla flerstavingar som
arbet (DAHLSTEDT 1955 s 38f). Åtminstone för de två första av dessa
kategorier föreligger belägg för återgång till inf på -e, fastän det är
ovisst om uppteckningarna är fullt pålitliga i det avseendet, men inte
— såvitt känt — till -a. Ett väsentligt morfologiskt stöd för apokoperad
inf utgjorde den villkorliga apokopen i tvåstaviga verbformer, särskilt
vid sammansatta och prefixförsedda verb, vilkas efterleder ägde direkt
motsvarighet bland tvåstavingarna: l hannkast — Ikaste — villkorligt
'kast, 'beställ — 'ställe — 'ställ. Att kategorien -era till skillnad från övriga
tre- och flerstaviga verb ofta har antagit inf -a i nöÅng måste sammanhänga med denna lånordstyps särställning i dialekterna. Den röjde tydligt sitt främmande ursprung och saknade bl a anknytning bland tvåstaviga verb (jfr likväl regera nedan). Den spänning i formsystemet som
inf-apokopen i tre- och flerstavingar har utlöst i nöÅng har inte kunnat
biläggas genom återgång till -e, sannolikt därför att denna försvagningsvokal ånyo utsätts för en ännu levande apokopetendens. Jfr bortfallet
av -e < -u i äldre kortstaviga efterleder (a a s 49f samt nedan s209).
Genom förstärkning av den försvagade ändelsevokalismen till -a
skyddades denna däremot mot bortfall. Denna förstärkning innebär
inte en rent fonetisk utveckling, utan a-et hämtades inom dialekten
från äldre kortstaviga infinitiver och- utom denna från rspr. Från inf
bör sedan -a fort ha överförts till verbens övriga temaformer på grund
av systemtvång, men det är möjligt att en viss eftersläpning, som jag
ovan har visat, därvid gör sig gällande.
En bidragande orsak till att apokopen har haft svårt att hävda sig i inf
av verb på -era kan vara risken för sammanfall med gamla tvåstavingar
med förbindelsen konsonant + r, som i områdets östra delar har temat
ster 'vissla', pres -er, pret och sup 'Ur stere, men i dess västra delar
och angränsande bygder i nvÅng 'bister, pres -er, pret och sup 'bi'ster
(alla lika, se karta 26 och nedan s 187). I den mån verb av typen fundera
tenderade att anta accentueringen fkinder < I fs‘ndeirl, kom de att
sammanfalla med typen 'bri'ster, varigenom hela bildningstypen på
-era riskerade att utsuddas. Härifrån räddades den genom återgång till
i detta fall tenderar att övergå
1 Jfr ovana 172. Att sammansättningsaccenten
är rimligt, eftersom typen funder(a) inte är sammansatt och i
till enkel accent
regel heller inte genom sekundär anknytning till enkla ord kan anta ett kompositums karaktär, såsom t ex Vm I pal Irpks'jje 'papegoja' (DAHLSTEDT 1955 s29),
nysv rspr hängmatta <holl h,angmat (HQ 5386b) och regera (regera) nedan. Jfr vidare
HELLQuisT 1920-22 six ff och HESSELMAN 1948-53 s164 och 286ff .
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den forna ändelsevokalen -a. I norrl dial med ovillkorlig apokope i tvåstavig inf har typen blistra inf och pres 'bri'ster, pret och sup 'bkrstre.
Tack vare de avvikande formerna i pret och sup var förutsättningarna
för sammanblandning mellan typerna fundera och blistra här inte lika
goda. Men framför allt förelåg ju här inte samma osäkra apokopeförhållanden som i övergångsområdet i Ång.
Var i nöÅng inf på -era först återfick slutvokalen -a kan inte avgöras
utifrån det föreliggande materialet. Det är dessutom inte osannolikt
att återgången till -a har ägt rum ungefär samtidigt i flera närbesläktade
sockenmål. Tydligt är likväl att den är sen och mindre vanlig inom Nätra
ådal (Nätra Ssjö Skorped) i nöÅng's södra del. I Arnäs och Asjö är -a
däremot fast regel.' Till Asjö eller A-Grundtj kan i detta sammanhang
också byn Kläppsjö i Juns räknas (jfr ovan s172), eftersom den fram till
1868 hörde till Anundsjö socken.2 Förstärkning av slutvokal har i Asjö
också inträtt i pret och sup av svaga långst verb av 1. konj, men i detta
fall skärptes den allmänna försvagningsvokalen -e till 4 -i (se DAHLSTEDT 1955 s 43 f). I byn Järvberget i Asjö har likaså den sekundära
försvagningsvokalen -e < -u i ob sg av kortat svaga femininer utbytts
mot 4 -i: Ivekki 'vecka', b sg och b pl Ivekken; Iskstti 'skata', b sg -a,
b pl -en. Skärpningen skyddar slutvokalen mot bortfall i efterled:
I maisgsIri 'näbbmus', b sg -g8Ira, b pl
<*mu8-skeiru.3
Från de skilda bygderna i det vidsträckta ÅsLappm föreligger enbart
belägg med -a i inf av verb på -era. (För Dor och Fredr saknas likväl
belägg.) Detta förhållande talar för att -a här är rätt gammalt och sannolikt hade börjat genomföras i områdets svenska folkmål redan under
den äldre nybyggartiden, när hela denna lappmark ännu innefattades
i Åsele socken, dvs före sekelskiftet 1800 (del 1 s 6f). Åsele var under
den allra äldsta nybyggartiden, 1652-1699, annex under Anundsjö (del
1 s2), men förbindelserna mellan den sistnämnda socknen och ÅsLappm
var livliga också under 1700- och 1800-talen.4 Om man, som jag i det
1 Enl benäget meddelande av fil dr ELLA ODSTEDT för Arnäs och egna uppteckningar i Myckelgensjö m fl byar. För A-Grundtj, som anses ha Ådalsraål, saknas
likväl belägg.
2 Se ÖSTGREN 1926-27 841. Vid besök i Kläppsjö 1958 iakttog jag att det äldsta
levande folkmålet i byn var Junselemål med vissa avvikelser, som föreföll betingade
av Anundsjömålet. Traditionen om kyrkfärder till Bredbyn i Asjö lever ännu i
Kläppsjö.
3 Jfr DAHLSTEDT 1955 s 47f. När jag skrev detta arbete hade jag ännu inte besökt
Järvberget.
4 Se FRIBERG 1951 1 s198 och 289f samt 2 s 187 ff och 354f.
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föregående velat göra gällande, på rent språkliga grunder bör ortfästa
den första återgången till -a i verb på -era till nöÅng, bl a Asjö, är det
uppenbart att den — med stöd av rspr — tidigt kan ha trängt upp i
nybyggarmålen i ÅsLappm. Av ovan anförda skäl har vi rätt att anta
att detta senast inträffade under senare delen av 1700-talet.
Från den regelbundna utvecklingen av inf på -era avviker regera.
Dess ändelsevokalism äger nära samband med verbets böjning och
betydelse. I följande materialsamling anges därför utöver inf alltid
pret, om den formen är känd, annars sup el pres, samt betydelsen med
nedsänkta siffror enl följande: 1 'styra, härska', 2 'rasa, bråka, el dyl',
12 = bägge betydelserna; om siffra ej är utsatt är betydelsen ej angiven
i källan:
Regera inf och pret: ÅsL D-Risb I regitIra, [g fel för j?] -jo, Fredr
l rijö'ra sä,, Vm-Dik (Matsdal) I reje'ra,— Ireje'r, rejo'k, -Malg re`jä,l ra,
rejä'ra, Irejo'k;
rejo'lr, -Rås (Idvattnet) I reje'ra I rejo'k Åsele
LyL Lycks rijö'r2 — rijö'ra, rijo'lr, Ly-Björks (Vindelgransele) reyri
reyrä och rejöra, rejo rijoZ, Sors(OPP) I rejtera, -jo, Stens I reje'ra,,
PiL Ajaur (Renviken) I ri'djeIra se, ri'djoY
örtr I rijö'ra sä,
(halvlångt el kort i); Nb Hortlax (typl) ridjär, Nluleå 'redy'ra »böjes
som 'becljg'ra bedjåo'h, Norrfj I rg Idgral - 1redj`d'r1 rg1djåo'k, ökalix
i ridY'ral böjes som I dKra 'göra' I djewIr (Plin, 1924 873 o 1948 s86);
nVb Burtr I rejelri.? och I rrjöIra2 IrrjoIt (se JVL s110 och SvLm XII.1
867 o 70), Byske (Tåmeträsk) I ret je'rl irel je'ra och I ril je'ra se, 'ril jo't se,
Lövånger I rrjölra se, Iri'jolt se, Nysätra (typl) I re`jeir och I rijöra, (u a),
meda ptippen redjdt 'inte medan pappa
Norsjö I redjeiri -djdt —
skötte ledningen (av gården)', äldre: Vb (Burtr Lövånger Nysätra)
rigjära seg, rigjöra, rigjok (Rz s528b); sVb Dfors I rejyr, (ÅsTRöm F
s 44), Holmön I rrjölra, 'ritjolt, Umeå I rejelr, Irejelre och (vanligare)
I rrjötra, ,,,I ri`jtilra se, 'ri`jollr; vbÅ Bjholm I rije'r, rije're 'bråka' och
t rijö'ra, Irijo'r 'leka, rasa' (bägge uppt av GRETA LINDSTRÖM 1920),
Nmal I reje'r reje're och regra, rejoik; nöÅ Asjö (Hädanberg) I reje' -fa,
-jmicl-fa och (Myckelgensjö) I reje'ra, Irejo'cl4, jfr äldre sagesman pres
l itan ej rejä'nt 'han är regent' i st f regera1 men yngre pret I reje'rai,
A-Solb I reje'ra, Irejo'tle— Irejo'cli, jfr »Gammalt sades inte regera om
sä,
kung», Arnäs I rel je'ra, I rejo'k, Ssjö
T reje'ra se,
I rejo'ke, Skorped I ril jä'ra se,, Trsjö I re`je'r, ,Yre'
pres 2. pers sg 'va du reje'r-cle; sÅ Bjärtrå (typl) I reje'r9 samt (DOZ)
sti,, Boteå rejära, rojole [ro- fel för re- ?i, Ed I reja' ra, rejo'ke,
pret re'
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Gudmundrå I reja'ra, Irejo'ke, Högsjö I rejvra,, Multrå(JN) I rejdra,
Irejo'ke och (uppt 1958) 'rejara2 'rejoka (ua), Säbrå (typl) pret I rejo'ke2,
Ullånger (typl) I reje'ra, Ylännäs I reje'rel pret = och I reja'ra sä,rejo'ke sä;
nvÅ Fjsjö I rejä'ra2 ,,,ireja'ra2 l rejo'lr, Julis 'rejaIra, pres i rg‘jelr, Rams
(HG 16:0) 'reja'ran Irejo'lr men (HG typl) 'rejtir, Res (HG 16:0) I rejdran
Irejölra (ace sic!) och (HG typ!) I rejdra; nJ övErostv(KHW) I reje'
'rejo'-,se och (LJ) 'reje'r2 Irejo'k, Hmdal I regr12 -jok, Ström(CL) 'reps" rv,
jära,, Rag (typ!) I reje're;
Irejo'lf och (YR) I rejv'ra12 Irel jo9r; öJ Borgv
cJ Alsen l reje'r Ireje're, Aspås rejer rejere rejol, Hallen (typ!) I reje'r,
Lit I reje'r2 I rejo'lr, Marieby reyri, e, Mattmar Mörsil
Irejo'lr, Revs I reje'ri, Irejoik, Rödön (typ!) i raje'r; sJ Berg I reje're,
1. konj el pret I rejo'lre, Hackås (typ!) I reje'r, Klövsjö Oviken I reje'rei,
pret —; vJ Åre I reje'r,,,,I reje'r-,se, Irejo'k; Mp Borgsjö (typl) I rejera,
Haverö (typl) I rajära, Holm Liden Ljustorp I reja'ra, Irejo'cle, Selånger
(AV 16:o) I reja'ra, pret I rejoke men pres I reja'rar samt (AV typl) I rejera;
Hl Lillhärdal (typ!) I rejelra -jtera, Tännäs (typ!) I reje're; NT Harran
Irg‘jter T re jält, Snåsa i re‘jelr -je'(, Verdal I rejä'r, -a[n och I rejä'r, lrejo'k
»ikkje mykje brukt no», jfr AA s589b; öb Kvevlax Replot Korsholm
Petalax t rije'r2 I rijåok (WN 2 s88b, jfr VIA, s739b),
j'dr,
Vörå t ri'järi 'HI gult (FRTHAL 1889 s107, jfr s175).
Inf regera (rigära, rigöra o dyl) ändas alltså i regel på -a i de norrl
vokalbalansmålen från ökalix i norr till Medpd i söder längs kusten
och till Ström i nJämtl och Borgv i öJämtl i sydväst i inlandet. Söder
om detta område finns regjära o dyl också i Häls (Rz s528 b, LANDGREN
1870 s41), men här ändas både lång- och kortstaviga inf normalt på -a.
I Nb är ordelementet -gera kortstavigt, likaså -göra i Nmal i vbÅng.
Till denna inf på -a svarar överallt preteritum av typen regjorde, såvida
pret överhuvudtaget är belagt. Verbet regera -gjorde -gjort med oförsvagat -a i inf betyder i regel 'rasa, bråka, väsnas, göra ofog, arbeta hårt
el dyl'. Däremot föreligger ströbelägg för inf I reje'r -e med pret -e're
efter 1. konj (eller utan uppgiven pret-f orm) med betydelsen 'styra,
härska' från Ly-Björks i LyLappm, Byske Burtr? Dfors i Vb och Ylännäs i sÅng. Dessa överensstämmer alltså med den normala typen av
verb på -era enl karta 28. En genomgående formell åtskillnad mellan
Irejer(e) -jere i bet 1 'styra, härska' och i rejära o dyl -jok(e) i bet 2 'rasa,
bråka', så att vi i de nämnda dialekterna skulle ha rätt att räkna dem
som skilda ord, visar likväl inte det anförda materialet. Typen I rejer
-jere möter i bet 2 i Umeå i sVb och grannsocknen Bjholm i vbÅng,
och typen I rejära -jol.(e) i bet 1 i Norrfj sNb, Rams Res i nvÅng och
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Ström i nJämtl. Därtill kommer att även en apokoperad inf ireje'r
inom det nämnda området kan anta temat Irejo'k etc med bet 1 eller 2 i
Vm-Dik Åsele i ÅsLappm, Norrfj i sNb, Norsjö i nVb och Asjö i nö
Frånsett Borgv och Ström föreligger från Jämtl endast belägg för
försvagning av slutvokalen i inf regera till -e eller bortfall enligt den geografiska fördelningen på kartorna 27 och 28. Pret av typen Irejo'lr(e) är
regel i äldre uppteckningar. För en sagesman från Klövsjö sJämtl var
denna form helt främmande. Bet 1 uppges vid sidan av 2 för typen
I rejer Irejok av goda upptecknare från Hmdal Revs och Åre. Liknande
förhållanden råder i m och söb.
Redan IVAR AASEN och ADOLF NOREEN uppmärksammade att lånordet regera i norska resp värmländska folkmål hade anknutits till det
inhemska verbet gera (gära) gjorde.2 Från Lima i Väster-Dalarne uppges Ireddlzlalro -,'re'dd9z5arå, pret Ireddlzlok, med bet 1 och 2. Också i
andra bygder i övre Dalarne föreligger anknytning till inf gära, men
övriga temaformer är ej belagda: Malung iri'ddzärki : Idzdrs 'göra',
Transtrand Ire'ddlzlaIro : Idlzkero, Älvdalen Iridjarcr : Idjä'rå, men
Venjan Irrdjär: Idjterå (halvlångt ä) och Leksand i Nedan-Siljan Irrddjera
jö'ra. För alla dessa belägg anges bet 2 'bråka, väsnas, föra oljud, el dy1'.3
Till Älvdalen i Ovan-Siljan ansluter sig geografiskt den alternativa infformen Ire`jälra i Lillhärdal i sHärj.
För tematypen regera -gjorde i norrl mål innebär anknytningen till
verbet göra gära ofta en fullständig överensstämmelse mellan de
bägge verbens infinitiver, frånsett de modifikationer som följer av »efterledsställningen» i regera, t ex ökalix Iridjg'ra : Idjera (PIHL s83 o 86).
Jfr följande belägg för göra med motsvarande belägg för regera i materialsamlingen ovan: ÅsL Fredr ' jöra; LyL Lycks örtr t jära; Nb Nluleå
'digra, Norrfj Idgra; nVb Byske Idjera, Burtr Lövånger Nysätra ' jöra;
sVb Holmön ' jöra; vbÅ Bjholm 'jöra (halvlångt ö), Nmal ' jöra; nöÅ
Ssjö Skorped ' jära; sÅ Ed Gudmundrå Multrå tiara; nvÅ Fjsjö Res
1 Det avvikande belägget från Hädanberg i Asjö avser möjligen pres. — De
belägg som saknar både betydelse och pret-form härrör nästan genomgående från
ULMA's typl. Typordet regera i dessa har ofta förlett uppteeknarna eller deras
sagesmän att uppge en form som så nära som möjligt svarar mot rspr regera -ade,
dvs inf irejer(e) med e-försvagning eller apokope, enl den normala morfologiska
typen för verb på -era, och inte 'rejera, lrijära el dyl. Jfr de neutrala beläggen för

2

ovan s 135 anm.
Se AA S 589 b och NOREEN 1877 s84; jfr KALLSTENIUS SvLm XX.1.2 8178 not 6.
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Alla beläggen ur ITLMA's Dalmålsordbok i 8:o. Jfr PnYrz 1622
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jura; nJ Ström 'Para; öJ Borgv 'gra; Mp Holm Liden Ljustorp
Selånger ' jara.
Motsättningar i vokalismen i inf möter emellertid på vissa håll:
ÅsL D-Risb Vm-Malg Åsele rejära : 'jöra; LyL Stens och nöÅ Asjö
Arnäs rejera : 'jöra. I större delen av Jämtl motsvaras den apokoperade
inf I rejer av tilljämnade göra-former: Lit I jaria, Revs I jdra, Mattmar
Mörsil Åre I jartt. I m och söb, där också kortst inf drabbas av apokope,
råder däremot full överensstämmelse mellan de bägge infinitiverna.1
Från norrländsk synpunkt kan det synas som om verbet regera's
övergång till temat regära -gjorde -gjort och betydelseövergången
'styra, härska' > 'rasa, bråka' hör nära ihop och bägge är betingade av
anknytningen till gära 'göra'. Att så inte är fallet visas därav att betydelseövergången är känd såväl från yngre fsv som från nysv rspr och
sydliga sv dial (liksom från nyda och nyno), medan temaövergången
synes vara begränsad till nordliga och västliga sv dial (öb, Norrl, Dl och
Värml). Likväl har uppenbarligen den folkliga betydelsen 'rasa, bråka'
på många håll i Norrl förknippats så intimt med den folkliga böjningen
regära -gjorde -gjort, att den äldre och högtidligare innebörden 'styra,
härska' krävde ett förnyat lån av rspr regera efter 1. konj.
Till skillnad från övriga verb på -era är regera inte ägnat att närmare
belysa de dialektgeografiska förutsättningarna för apokope hos verb i
Vm. Slutvokalen -a är allmän i Ång och större delen av Vb lika väl
som i Ås- och LyLappm'r. Utbredningen av typen regära -gjorde tyder
på att den är rätt gammal. Det finns därför goda skäl att anta att regära
med slut-a var vanligt i Ång redan på 1600-talet, när ÅsLappm började
koloniseras.
Anm 1. En fullständig utredning om uppkomsten och utbredningen av
typen regära regöra el dyl, regjorde, regjort, motiveras ej av denna undersöknings syfte. Uppenbart är att temaövergången bör studeras under
beaktande av sammansättningar till verbet göra, främst rådgöra, som genom
fonetisk och även en viss semologisk snarlikhet kan ha attraherat regera.
I synnerhet måste den undersökas i nära sammanhang med lånordet begära,
som i stor utsträckning visar en likadan temaövergång; se t ex PHIL 1948
s86 med hänv. Liksom verben på -era böjdes begära i fsv och äldsta nysv i
regel efter 1. konj, men till skillnad från regera är fsv och äldre nysv växelformer med ö belagda i begära! Jfr SWALL s 87 och SAOB B 810. Av vikt för
bedömningen av regära regjorde och begära begjorde är givetvis också kännedomen om verbet göra ••••• gära's äldre ljud- och formhistoria och -geografi,

1 Jfr

beläggen ovan med beläggen för göra hos Fluintx 1959 s202.
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vilka behandlas av VON FRIESEN i NysvSt 1934 s123ff,
i APhS 18 s315ff, och i följ anm.

HARRY ANDERSEN

Anm 2. Vokalismen 'ö i göra möter i nutida norrländska follanål i ett stort
område, som omfattar Vb upp till Burtr och Lövånger i norr, Ång ned till
Sjvad och Asjö i söder och dessutom Tåsjö i nordväst, samt Ås- och LyLappm'r utom Malå i nordöst. I yngre dialekt har ö-vokal belagts också inom
Skelleftemålets område i Skell och Sk-Kågedalen och på skilda håll i sÅng.
Uppgiften »övr. = btr.» under göra i LINDGRENS ordbok synes avse att även
Skall har ö-vokal (jfr inledningen sv"). I förf's 16:o-samling i ULMA saknas
emellertid belägg för Skell. Av äldre källor har UNANDER 1857 pres gör
(sviu), sannolikt från vbÅng; djera hos Brr= (s 229b) torde avse nVb (jfr
Rz svf). Jfr även ÅSTRöM Lj 1888 s50, LINDGREN SvLm XII.1 s234, VON
FRIESEN NysvSt 1934 s151.
Uppkomsten och utbredningen av typen regära -gjorde i nordliga och
västliga sv clial och i no mål betingas utan tvekan till stor del av ljudlikheten med det enkla verbet gära (gera). Typens förekomst i dial som nu har ö i
göra synes därför vittna om att detta uttal i relativt sen tid har avlöst ett
äldre gära el dyl. Inom göra-området i Vb och angränsande bygder i vbÅng,
Ås- och LyLappm'r (Bjholm Fredr örtr Ly-Björks) har även regära el dyl
följt med i denna övergång.
Detta indicium får visserligen inte pressas för hårt. Den nya temaformen
regära -gjorde kan ha spritts till folkmål, där den inte ägde förutsättning
att nyskapas. Att ö-vokalismen inom den ovannämnda stora norrl göraenklaven beror på substitution av rotvokalen i ett äldre gära under inflytande av rspr och sydligare sv dial synes likväl mycket sannolikt utifrån
allmänna dialektgeografiska synpunkter. Rimligt är att ö-uttalet först har
trängt in i områdets äldsta stad Umeå och spritts därifrån. För denna påverkan utifrån fanns en inre förutsättning just i sVb. Pres sg jär * jer
'gör' var i Vb upp till Burtr och Lövånger hoinonymt med pres. sg jär ,,,
jer 'är'; jfr ÅSTRÖM F s56, LINDGREN s63 och 176, JVL s57 och 154. Ett
sammanfall mellan två så frekventa verbformer pockade på en ombildning
av den ena. I Skelleftemålet i nVb (med Byske Jörn Malå Norsjö) och i
Nb, där g-förmjukningen framför främre vokal stannat vid affrikatan 'di,
hålls däremot de bägge gamla pres-formerna isär tack vare uddljuden: Skell
jär 'är': 'cljär ,-,I cljör 'gör', Pi-Markbygden å ei'n sön, jä'r häl djä'r cinfölnf
han sko hcova e la' vt li'v 'och en som är eller gör motsols, han skulle få ett
långt liv' (DAILLSTEDT 1956 s37), ökalix jer : Icljer (Pim, 1948 s 17 o 83);
jfr att pres pl jära 'äro' och gjära 'göra' rimmar i bröllopsdikten på Lulemål 1736 (utg HESSELMAN 8221). I Ång möter i regel pres-former av vara
utan uddjudande j; jfr HESSELMAN 1936 s 132.

Verb med likvidaförbindelser.
Likvidaapokope hos tvåstaviga verbformer kommer främst ifråga i
inf, pres och imperativ sg av 1. konj's verb. Eftersom imperativ sg i
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allmänhet är enstavig i Ång, och materialet för denna form av verb
med likvidaförbindelser dessutom är mycket tunt, måste den i det
följande lämnas åt sidan.' Dessutom har emellertid bortfall (eller metates)
av andra stavelsens slutvokal inom området för ångermanländsk likvidaapokope ofta inträffat i pret, sup och pret part av samma slags
verb:
Handla 'köpa och sälja', blistra 'vissla' och segla, inf och pret,
karta 26: ÅsL D-Risb Vm-DikFatmMalgRås Åsele inf l hanne12, Dor
D-Risb Vm-DikFatmMalgRås Åsele pret Ikannle; Dor D-Risb Vm-Dik
Malg Åsele inf 'Vrister, Dor D-Risb Vm-DikLatMalg Åsele pret 'bistre;
D-Risb Vm-FatmMalg inf l segelr, Vm-Dik inf 'sega' —
D-Risb VmDikFatmMalg pret 'sågke; nöÅ Asjö Arnäs Björna Gideå Ssjö Skorped inf 'hannel, Nätra inf 'hannle, A-Solb Björna Ssjö Skorped pret
I kannel, Arnäs Gideå Skorped (önskan) pret Ikannele; Asjö (Hädanberg)
inf Ibkistar, A-Solb Arnäs Gideå Grunds Ssjö Sjvad Skorped Trsjö inf
'Vrister, Asjö (Hädanberg) pret Ibkistar, A-Solb Ssjö pret 'bkister, Arnäs
Gideå Sjvad Skorped (Önskan m fl byar) 'bkistere; Asjö Grunds Trsjö
inf Iseger, Trsjö pret segke (sie! u 1 i typ!); nvÅ Fjsjö Juns Tåsjö inf
l hannel, Edsele l hannel (äldre) 'hann/e (yngre), Juns pret Ikannel,
Fjsjö pret Ikannle, Edsele pret 'hanne/ (äldre) •••-, 'hann/e (yngre), jfr
Edsele inf & pret l hannla 'utföra, vara verksam'; Bodum Fjsjö Juns Res
Tåsjö Ålid inf 'Vrister -er, Edsele inf Vrister (äldre) Iblristre (yngre),
Eds-Stensjö inf 'b'istre, Juns Res Ålid pret 'Vrister, Edsele Fjsjö pret
'Vrister bistre, Eds-Stensjö Bodum Tåsjö pret Ibistre; Bodum Fjsjö
Res Tåsjö inf 'segel. -air, Rams inf 'sega, Res pret 8egd Bodum Fjsjö
pret I sggke, Rams pret såglra; — se vidare kartan. För nöÅng jfr SIDENBLADII 1867 s23: »De verb, som i infin. ändas på lä eller rä kunna omkasta ändelsens bokstäfver till ä/ eller är, tex bhlisträ (kvissla), bhlistär.»
1 Jfr ovan s 144 f med anm. Liksom i typen baka får imperativer av typen
segla ibland akut accent: Res i nvÅng se'galr! (HG typ% Dfors i Vb 18e'geki
(ÅsTRöm F 843), Burtr
(LINDGREN 815), men Asjö i nöÅng I blri'ster!,
'ha'nnel!, 'vått»! 'vakna!', 'ö'ppne dön! 'öppna dörren!', även 'öp fö'n,stere!
'öppna fönstret!', Dal i sÅng
ihasnnlel, l ö'ppne dötTe. I norskan har
imperativer av denna typ ofta bevarat ändelsevokalen: handle!, vakne! i motsättning till kast! osv; se WESTERN 1921 s352, REITAN 1922 s53 med hänv,
LUNDEBY 1951 892 och 110, N2ES 1952 s140. Det förefaller av Dal-beläggen som
om Ång dial, i den mån de inte har likvidaapokope redan i inf och pres, häruti
liknar norskan. För Oviken i sJämtl uppges med vacklan i rcingre!— l reimmek!,
',Vkne!Irå'ken! (ULMA 3011 s45).
2 Alla belägg i denna materialsamling har grav accent.
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För öb jfr numera (sedan karthäftet trycktes) HIILDEN 1959 s25ff och
163. Jfr vidare för Nb Pmr 1948 s41ff, RUTBERG SvLm B.28 s164 och
NORDSTRÖM 1925 825, för Vb ÅSTRöM F s43f, för Medpd BOGREN 1921
s150 och STENBOM SvLm 1915 s64.
Anm. De ofyllda spetstrianglarna på karta 26 visar bortfall av slutvokalen i infinitiv, t ex 'hannel, och de fyllda kvarstående ändelsevokal,
t ex 'hannle och 'hannla. Ofyllda halvcirklar under spetstrianglarna betecknar på motsvarande vis för preteritum typen 'hanne', medan fyllda halvcirklar står för 'hannle och 'hannla. De delvis fyllda halvcirklarna betecknar
slutligen trestaviga pret-former, typen 'hannele. Kombinationstecknen med
ofylld spetstriangel över ofylld halvcirkel utvisar sålunda formen 'hannel
el dyl i såväl inf som pret, dvs den typ som främst kännetecknar ångermanländsk likvidaapokope i verb.
Om enbart inf av (något av) de tre typorden är känd från en beläggort,
har denna form inte kartlagts. Detta gäller bl a om inf 'hannle i Henasö i
sÅng och i nöÅng's sydligaste socken Nätra, som här följer sÅng, samt om
inf 'bister och 'segar i Grunds i nöÅng; jfr däremot i Grunds pret ignistre
och 'tostre till pres ignister och 'toster 'gnistra'. I Vefsn i Helg förekommer inf
'piroger och rseggair dels villkorligt, men dels också i ovillkorlig ställning vid
sidan av 'plrustra och 'skira, att döma av RIKSREIM 1921 s41 och 9; likaså
H-Sus i Helg inf 'piryster 'plrustre.
Med landsmålsalfabet har slutvokalens kvalitet summariskt skrivits in
på karta 26; jfr kommentaren till karta 25. I Storsjö i Härj böjs inf 'hannle
'handla i pres, pret och sup -la, med en a-vokalism som här svarar mot -a
i Trönd. Från Renviken i Ajaur i PiLappm har belagts pret 'bkistri (lmalf
av KHD) och från Älvsby i sNb pret thandU (nasalt a) och 'birisdrd (lmalf -e,
av U ERIKSSON); jfr DAHLSTEDT 1955 s44 not 1.
Inskottsvokalens kvalitet i de apokoperade verbformerna överensstämmer vanligen, bl a i nvÅng och ÅsLappm, med den allmänna (på kartan
inskrivna) försvagningsvokalen. Ffr ir möter likväl ibland öppnare uttal än
annars, bl a i Vm-Dik
Holmön i sVb har isegoir men 'hannel. I delar av
Öb står en slutnare vokal f fr dentalt 1: Esse Oravais 'ha'ndil (lmalf ä); jfr
HULDEN 1957 s27.
Materialredovisningen ovan omfattar förutom ÅsLappm bl a alla de orter,
för vilka två eller tre alternativ har redovisats på karta 26. Efter en äldre
sagesman från byn Tjämbotten, f. i byn Ås, i Edsele i nvÅng upptecknade
jag 1948 inf 'hannel, pret 'hannle, men inf rbiristre. FRANS BERGVALL uppger
för Gideåberg i samma socken, att inf och pret av typen 'hannel och 'Vrister
tillhör ett äldre skikt i bygdemålet, medan 'hannle och 'biristre är de nu gängse
formerna också i inf. (Om bymålen i Edsele jfr BERGVALL i NysvSt 1955s 138.)
Efter en sagesman i Rudsjö i Fjsjö i nvÅng upptecknade jag 1948 pret
Ibkister men efter en annan i samma by 'N•istre. AGATON SsöDrN anför i sin
ordsamling från Silsjönäs i samma socken enbart pret 'biristre, likaså 'hannle
och 'sågire.
Alltför summariska uppgifter om temaformer i ordsamlingarna, såsom
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»1. sv.», »1. kg.» el dyl, ger tyvärr ingen omdelbar upplysning om ändelsen i
pret och sup i kvistiga fall. Sådana belägg har därför ibland måst utelämnas
från kartan. För Hmdal(HW) och Mörsil(HG) i Jämtl och Ssjö (H A SÖDERBERG) i Ång har jag likväl vågat kartlägga pret-former med ledning av det
system som tillämpas i resp ordsamlingar.
Om de på karta 26 kartlagda typorden gäller för övrigt: Verbet blistra,
som finns i öb och Norrl, även övFrostv och Åre i Jämtl och Tännäs i Härj,
är inom den norska delen av undersökningsområdet belagt från Harran och
Snäsa i NTrönd. Däremot uppges plystra för Brönnöy (Giss= 1958 s21)
och alternativt H-Sus i Helg, samt plustra för Hattfj H-Sus Vefsn Vik i Helg.
Jfr AA s 65a, Boss s 50a, TORP s30. Verbet segla < *seslian böjdes i fvn och
vanligen i fsv ännu som. ja-verb (NoREEN AislGr s 346f och AschwGr s457 f).
I öb och Norrl hör det numera till 1. konj; jfr HULDAN 1959 s 162f. Likaså i
Grong Snåsa Verdal i NTrönd. Från Brönnöy i Helg uppges delvis motsägande former av OLSSEN 1958 s45 52 och 56. Segla har utvalts för karta 26
därför att det upptas i ULMA's typordlistor.

Karta 26 torde vara representativ för verb med icke nasala likvidaförbindelser inom hela undersökningsområdet. För verb av typen
handla och blistra måste systemtvånget vara hårdare än för motsvarande
substantiv, tavla, tostra, bäckre, kavle osv, eftersom infinitivema av
ålder bildar en mer enhetlig formkategori än till exempel substantivens
grundformer. Som ett komplement till kartan har för säkerhets skull
följande ord excerperats i ULMA ur typordlistor och alla större samlingar
från ÅsLappm, Ång (utom vbÅng) och öJämt1:1
Buffra buf öra v '1. flytta (med boskap och/el bohag; ofta om flyttning till el från fäbodar eller om lappars höst- el vårflyttning); 2. vara
vårdslös, hårdhänt, gåpåig el dyl': ÅsL Vm-FatmMalg Åsele inf 'butter,
Vm-FatmMalg pret 'buttre; nöÅ Asjö Arnäs Björna Grunds2 Ssjö Sjvad
Skorped Trsjö inf 'butter, A-Solb pres 'butter, Arnäs Sjvad pret I buffere;
KS: inf buffrä (varom ovan s 187); sÅ Bjärtrå Boteå Långs Multrå(JN)
Nora Ngrå inf 'buttre -ra, Vibyggerå inf 'buttre 'buller, Boteå Långs
Ngrå sup 'buttre; nvÅ. Edsele inf 'buttre (äldre) 'butter, Fjsjö Rams
Res inf i bu//er, Edsele pret I bu/fre (äldre) I bu//er, Fjsjö Rams pret
'buttre, Res pret 'butter; öJ Borgv Rag inf 'bufö're, Rag pret I butö'tle. —
Verbet 'buller efter 1. konj med pret 'buttre är allmänt i Vb, där det har
belagts från Burtr(JVL) Dfors Jörn Norsjö Nysätra Umeå (PS 1804) och
Vännäs, likaså från sAjaur i PiLappm. För vbÅng uppges 'butter -ar,
1 I följ materialsamlingar anförs i första hand förutom inf alltid pret-formen,
om den är belagd.
2 I EMIL MOLINS ordlista ULMA 21820 står »buffer,
re, —». Om denna beteckning avser bu/fre el buffere i pret och sup är oklart.
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Bu/för Bu//är,
pret 'buttre, från Bjholm och Nmal' samt »Bu-för
ipf. buffrä» av UNANDER 1857 (s5). I LyLappm råder däremot inf av
typen bu/öra ,,, be/öra: Lycks Ibufö'r —,114ö'r, Sors 'bu/ör (u a), Stens
Tärna örtr Ibqö'r; likaså pret Lycks Ibufs'ir, Stens Tärna örtr
jfr l b«ö'rivs/vIss 'flyttlass' i Nmal i vbÅng.
Uppenbarligen har förledsvokalen i utgångsformen inf *bu-föra och
pres sg *bu-föri(r) ofta uttalats kort.2 Därigenom uppkom — efter försvagning av ändelsevokalen — *bufö'ra eller *bu'lföra, beroende på accentueringen. (Om förlängningen av i jfr ovan s77.) I samband med att
associationen mellan den trycksvaga sammansättningsleden och motsvarande enkla ord lossnade, försvagades lätt dess vokal, varigenom
former av typen *l batö'r(a) resp * Ibu'ffar(a) kunde uppkomma. — Den
efterledsaccentuerade formen i LyLappm har sannolikt invandrat från
Nmala, fastän den numera synes vara överlagrad av 'bu' //er i hela vbÅng;
jfr Nmal's allmänna tendens till efterledsaccentuering i ord med enstavig
förled som slutar på vokal (enl tabellerna 3 och 4) samt sammansättningen bu/öringslam och UNANDERS första form ovan. Förleden bece
skrivs av upptecknarna med lmalf e, ej med försvagningsvokalen
(jfr ÖNB s169). Denna förledsvokalism innebär anslutning till verb
med prefixet be-, t ex Lycks örtr IbOrä'va, 1 bOä'r,'Uhö'v, Nmal
ibOrie va, 1 b0Vra, 'biltö'va. Efterledens samband med det enkla verbet
föra bevaras däremot i dessa dialekter. — Den förledsaccentuerade formen gav inom området för ångermanländsk likvida- och efterledsapokope
liksom i apokopemålen i n.vÅng och Vb 'butter o dyl, men i sÅng 'buttre
o dyl med bortfall av mellanvokalen genom sekundär anknytning till
verben med likvidaförbindelser. Jfr t ex I glrekkar f < *gköVekölr(a)
'glödkara' i Res i nvÅng.4 Efter inf och pres ombildades sedan verbets
övriga temaformer i anslutning till 1. konj, varvid utgångsformen i pret
och sup kan ha varit *bu'Italr, *bu' // el dyl.
I övriga norrl dial har bu/öra Möra i regel bevarat sammansättningslederna oförsvagade och böjning efter 2. konj som föra, även om kort
förledsvokal framför långt f är vanlig på vissa håll, särskilt i vHäls. —
Från Nb uppges Norrfj inf Ibollfö'r, pret jbol föki, Nluleå inf l båo9fulr,
ökalix Ibåoföy'r (PiHr, 1924 s250 och SvLm 1948 875). Från Jämtl kan
I För Nmal uppges bara bet 'bylta (på sig)'.
2 Jfr ovan 879f, LINDGREN s138, jfr s144, LEVANDER Dalm 1 s64 och 182.
8 0/11 Nmal's roll vid LyLappm's kolonisation se ovan s 167.
4 Enl DA1-TT STEDT 1955 s54. Jfr Dalm 1 8311 och 199, HESSELMAN 1948-53
s 281ff passim.
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anföras Hmdal Häggerds inf I buför (u a), Kall Lit Åre I bue gr, Oviken
'bu' fere, Bag Ibufö're, samt i pret Hmdal Ibufuuk, Kall Åre 'bu' faullr,
Rag Iburdt/e, men Lit 'Me föl re. I Medpd har Attmar Holm Torp Tuna
inf 'bo' fölra -e el dyl (jfr BOGREN 1921 s22, VESTLIIND SvLm B.48 s28),
Liden 'befö're, Haverö (längst i väster) bu/öre, med pret
fölcle el dyl
efter 2. konj. I Häls är förledsvokalen o i öster men 'u i väster: Bergsjö
Enånger Hassela Jättendal Rengsjö inf I botö' ra -v, Norrala 'bo' fö' ra,
Segersta
lera, Alfta Bollnäs Färila Ljusdal Ovanåker Ibufö'ra
ffflölra el dyl, Delsbo ibufe'ra (jfr HJELMSTRÖM SvLm XI.4 s85 36
o 41), Loos 1 b2i,‘iföra 'bd Iföra, med pret 1botei'lra , 'bo/ö' cia, 'buföka el dyl
efter 2. konj. I dalmål möter en likadan växling mellan typerna buffra
och bit/öra som i norrl dia1.1
Anm. Ovan har utgångsformen bufora antagitsiör de nutida norrl former
av detta verb som uttalas med ett u-ljud i första stavelsen, samt för formerna
med b6 i LyLappm. LINDGREN räknar emellertid för Burtr i Vb med övergång ö > u i samband med vokalförkortningen (SvLm XII.1 s79). Det är
inte nödvändigt. Den gamla motsättningen mellan fvn Ht, brd, blid osv
och fön kö, brö, böfi osv följer i nutida norrl dial i huvudsak Jämtl's östgräns.
Haverö i vMedpd hör till u-området, liksom delvis nvHäls. Om en ren isof on
är det emellertid inte fråga, utan u-formernas utbredning växlar i rätt
stor mån från ord till ord. Många skäl talar dessutom för att den västnordiska u-vokalismen i äldre tid har nått ända ut till Bottenhavskusten,
åtminstone i somliga ord.
I Lycks Stens sTärna örtr i LyLappm finns ännu ett ord 'bu, b sg bu'a
'slåtterkoja med tre väggar och snedtak, »gapkoja», skjul med lutande
tak'; jfr sTärna b sg 'bu'graina 'tät gran som tjänade till bostad på utslåtter'.
Ordet ingår av allt att döma i en rad ortnamn: Lycks 'bu'baikken, 'bu'myira
(6 Bumyran enl SOA's samlingar), bu'näse, 'bu'tjann, 'bu'viika 'bu'vitka,
och bynamnet rbuiffön 'bu'fön 'Busjön', Stens 'bu'myira, 'bu`my'ren,
'Bumyrorna', 'bu'myrhsibba 'Bumyrhobbarna (bergstoppar)', samt torpnamnet bu'beerje 'Buberget'.
Ordet bu f i LyLappm måste vara en relikt av ett gammalt västerbottniskt
bddh 'bod', bevarat i de unga men i vissa avseenden konservativa nybyggarmålen (jfr (MB s 155f) med den primitiva betydelsen 'skjul'. I början av
1800-talet var ordet redan okänt i Ume socken: »Bd, kan anses för en Prwpositio inseparabilis ..., sättes altid i hop med namn på floder, berg och sjöar
m. m., såsom Bubergjä, busjön, bubätkjen, men brukas aldrig annars hwarken
ensamt eller med andra ord ...» (PS 1804). Ortnamnen vittnar alltså om att
bddh 'bod i äldre tid var vanligt också i Vb, t ex: 'bu 'a 'bu'afee 'Buafors,
gård(ar) å Y. Ultervattnet i Bygde sn', 'bu'tjäInn, 'Butjärn, by i Byske sn',

Dalm 1 s182 221 311 passim. Jfr vidare HESSELMAN 1948-53 s164 och 292,
Rz s 63 b, Via, s 64b, AA s 88a, Ross s 70b samt fsv bo/öra enl ÅKERMALM 1955s 142f
med hänv.
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ibu`beirje 'Buberget, by i Degerfors sn', Busele, äldre namn, belagt i synehandlingar från 1782 och 1808, för 'FIälsingfors, by i Degerfors sn', ibo`vilka
'Boviken, by i Skellefte sn', skrivet Bwdwii,cken 1543, Buduigh 1546, Buduiken 1553, Budwijch 1590, Budewijken 1612 (enl NORDLANDER Norrl saml 6
s288 319 o 326), 'bu' ffö 'Bussjö, by i lime sn'. Den grava accenten i Vb
vittnar om att förleden från början inte behöver ha innehållit ett ord som
slutade på tryckstark vokal. I LyLappm har samma förled i stor utsträckning sekundärt antagit akut accent. Naturnamn på Bu- är också vanliga i
Vb (enl SOA's samlingar); jfr vidare Holm 1949 s126, WIDMARK 1958 s56.
I Ång och ÅsLappm är bitå inte lika lätt att spåra i nutida folkmål och
ortnamn. Däremot föreligger äldre belägg: [b sg] bua 'ett skjul för rägn och
oväder', taga bua 'begifva sig till et sådant skjul' (LIRE 1766 s26b), bubakå
f 'koja som allenast täcker bak til, framtil ligger stockelden' (I= ast, jfr
Rz s63b); jfr Medpd bua 'bodhen' (BunEus omkr 1600 s47). I byn Nagasjökälen i Bodums sn uppgav en äldre sagesman för mig 1948 att socknen
förr kallats ibu'e. SOA's 16:o-samlingar har uttalsformen 'bo`dom (med
rspr-d!) och enbart äldre skrivningar med o (efter NORDLANDER Norr! saml
4 s201), men BUCHT har i sina jordeboksexcerpt för SOVrt antecknat 1555
Budum, vid sidan av 1543 och 1545 boda, 1544 bode, 1546-1550 Bod(h)om,
1570-1690 Bod(h,)um. I Bodums sn flyter ibu'd'n 'Rörströmsälven mellan
Lesjön och Buåforsen' och ibu'åfålsn 'fors i Rörströmsälven i Bölens by'.
Det är inte omöjligt att dessa bägge naturnamn syftar på samma numera
okända »(fä)bodar» som sockennamnet eller är bildade direkt till detta namn
(när det ännu var fäbod- el bynamn). öster om Buån (Bodån) ligger emellertid iny`bobetrje »fäbodarna där längesen borta» (CL i SOA), som trots den
nutida motsättningen i vokalismen också kan ha givit ån och forsen dess
namn. Sockennamnet Bodum har senast behandlats av FLEMSTRÖM (1953
s116). Jfr vidare VESTLUND SvLm B.48 s28, DAHLSTEDT Östersunds-Posten
27.10.1955.

Gillra v 'sätta ut giller, idka fångst med fällor, snaror o dyl; ställa
el uppföra (ngt så att det står) ostadigt': ÅsL Dor D-Risb nFredr
Vm-FatmMalg Åsele inf 'ffi/er, D-Risb nFredr Vm-DikFatmMalg pret
jillre, men Dor nFredr även pret(?) ' jiller i 'en mälte dttern sä ji'lle-n
rä' ven 'en månad senare gillrade han räven' (metates ffr n?) resp
ja tog å ji'ller vä n grov en ha‘nntölln (knappast hd, jfr HOLM 1958 s 210f);
nöÅ Asjö Arnäs Ssjö Sjvad Skorped inf jiller, Nätra jillre, Asjö pret
jillere(?), men sup I jiller, Ssjö pret jiller, Arnäs Sjvad jillere -ge; sÅ
Boteå Gudmundrå Multrå(JN) Nora Viksjö inf jillre, jfr Gudmundrå
jillr(e) opp (med villkorlig apokope), Gudmundrå Multrå Viksjö pret
jillre; nvÅ Bodum Fjsjö inf ' jiller, pret jillre, men Bodum sup I jillre
jiller i I jä ha ji'ller läm rd va; öJ Rag inf I jillre, pret =; <fsv och fvn
gildra.
Häckla v 'grovkamma (lin el skohö med en häckla)': ÅsL D-Risb
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Vm-Malg Åsele inf l häkkek, D-Risb Vm-Malg pret 'hi:aktre; nöÅ Asjö
Arnäs Ssjö Sjvad Skorped Trsjö inf I ltäkkek
Nätra I hekklre, Asjö
pret I häkkek -alr, Arnäs I häkketre, Trsjö I häkktra; sÅ Gudmundrå Multrå
(JN) Nora inf l h,äkktre, Ullånger I häkkelr; nvÅ Edsele inf I häkklre (äldre)
kiikkek, Fjsjö I häkkd., Ålid I hekkatr, Edsele pret I häkkire ,s, (äldre) I häkkek,
Bodum 91,äkkke; <fsv. hcekla; jfr ovan s113.
Klatra v 'krångla, trassla; arbeta (med ngt) utan skicklighet': ÅsL
D-Risb nFredr Vm-Malg inf kkater, D-Risb Vm-Malg pret kträtre;
nöÅ Asjö Arnäs Trsjö inf I kkater, Ssjö 'lokaler
Nätra I klrätre,
Asjö pret och sup I ldrater, Arnäs i kkatere; KS: inf ktraträ (varom ovan
s 187); sÅ Gudmundrå Multrå(JN) Nora Vibyggerå inf I klrätre -ra;
Gudmundrå sup 'Ware; nvÅ Edsele hd 'lekare — (äldre) I ktrater, Fjsjö
Res I kkater -ar, Fjsjö pret I kträtre; öJ Rag inf I kträtre, pret =. — Verbet
klat(t)ra < *klåtra med växlande kvantitetsutveckling är vida spritt i
sv och no dial; jfr Rz 8325b, VLL s439b, WN s365b, SAOB K 1161,
AA s362a, Ross s401a, Tom, s281b.
Tjäckla v '1. urholka el urgröpa (med en holkyxa); 2. munhuggas,
småträta, kivas': ÅsL Vm-Malg inf I tjäkkek, pret I tjäkktre, men Åsele
pret I tjäkkke ,I tjäkkek i 'et sä såt fan å tjä`kkek däri vrin 'och så satt
fadern och urholkade med holkyxan i masurknölen' (yttrat 2 ggr av en
sagesman i Älgsjö by); nöÅ Asjö inf I tjekkalr, Arnäs Ssjö I tjäkketr, Grunds
'tjekketr, Arnäs pret Itjäkkeke; sÅ Ullånger inf I tjäkketr; nvÅ Edsele inf
I tjäkkke (äldre) I tjäkkek, pret =, Fjsjö inf I tjäkkelr, pret I tjäkkke;
<*bexla v, bildat till pexla f; jfr ovan s 114f och Tom, 8778a.
Undra v: ÅsL D-Risb nFredr Åsele inf I snner, D-Risb pret l unnre;
nöÅ Arnäs inf I snner, Nätra unnre, Ssjö unnre, Asjö Ssjö pres 1 8nner,
Arnäs pret l ennere, Ssjö sup I 8nnre; sÅ Multrå(JN) inf I unnre, men pres
unner, Nora inf l unnre, pres =; nvÅ Fjsjö inf '8nner, Juns pres »ner,
Fjsjö pret 1 8nnre; öJ Rag inf l unnre,,pret = . — I stället för undra
nyttjas i ångermanländska mål ofta motsvarande deponens undras; jfr
nedan s205.
Det anförda materialet överensstämmer i huvudsak med karta 26.
Enstaka apokoperade former i pret och sup har likväl av mig upptecknats i Dor nFredr Åsele i ÅsLappm och Bodum i nvÅng. Som synes
ligger de i en krans omedelbart norr om Juns, A-Solb och Asjö, där pret
av typen l hannel är regel. Vid den södra gränsen av området för ångermanländsk likvidaapokope föreligger i stället vacklan i inf och pre.'
Från Ssjö i nöÅng har två av de undersökta verben belagts med bevarad
slutvokal i inf; från Nätra föreligger enbart belägg med slutvokal (efter
13 — 59143011 K.-H. Dahlstedt
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TB). För de närmaste grannsocknarna i sÅng, Ullånger och Vibyggerå,
uppges åter ibland inf med apokope. Påfallande är att apokopeformerna
från sÅng alla härrör från två upptecknare, som själva hör hemma i
nöÅng, medan beläggen från Nätra upptecknats av en forskare från
sÅng. Även om materialet sålunda inte är fullt pålitligt, är det sannolikt
att det i princip speglar ett verkligt förhållande, dvs att apokopegränsen
för inf och pres med likvidaförbindelser inte är skarp vid övergången
mellan nö och sÅng. Huruvida detsamma gäller vid övergången mellan
ny och sÅng längs Ångermanälvens ådal är mer osäkert. Från Ed uppges
'int vell vi hinner dä na 'inte vill vi hindra dig något', 'vi sks inte hinner
dit na linje 'vi skall inte hindra dig något länge' (M KIIILGREN ULMA
24298) och från Multrå inf Innnre men 'ji snner mä veta 'jag har lust att
veta', om vars presensform upptecknaren särskilt framhåller att slutljuden »omkastas» (JN i ULMA 538:1 s133, jfr Multråordb s144). I
dessa exempel föreligger snarast villkorlig apokope, kanske gynnad av
likvidaförbindelsen. Allmänt kan vidare iakttas att de avvikande formerna i regel härrör från upptecknare som tillämpar den s k impressionistiska tekniken, dvs skriver upp engångsformer som de hör dem i
sammanhängande tal, medan de ordsamlingar som konsekvent redovisar
verbens temaformer, och som oftast är sammanställda av infödda meddelare som »kan dialekt en», sällan erbjuder några överraskningar. Den
förra kategorien representerar det levande folkmålet, »la parole», däri
inräknat den villkorliga apokopen när den ej är systematiskt genomförd
(som i Älvdalsmålet), medan den senare, såvida ordsamlarens språkkänsla är pålitlig, företräder det bakomliggande systemet, »la langue».
Anm. Exempel på bevarad slutvokal i inf vid assimilerade likvidaförbindelser inom samma område som på karta 27 kasta m fl erbjuder rissla v
'grovsålla (dråse vid tröskning)': Asjö i nöÅng iriyUe iriÄla, Arnäs Grunds
Sjvad Skorped i nöÅng, Gudmundrå Multrå(JN) Ullånger Viksjö i sÅng,
Rag i öJämtl 'rene 'reyUe el dyl, men D-Risb Vm-Malg Åsele i ÅsLappm
Fjsjö i nvÅng irgylA. Jfr PIHL 1948 s43, HuLDtx 1959 s32, HQ s 838b,
SAOB R 2163, TORP 8535a.
Motsvarande gäller om kittla v: Ngrå Ullånger Viksjö i sÅng och Rag i
Fjsjö i
öJämtl ltiiAle -la el dyl, men D-Risb Vm-Malg i ÅsLappm
nvÅng 'tjiÄÄ. Likaså Holm Selånger i Medpd itji,sle. Från Aug i övrigt föreligger däremot: Trsjö i nöÅng 'tjata 'kittla', Multrå(JN) i sÅng och Res i
nvÅng 'tjeta, samt Asjö (Hädanberg) 'tietal, pret och sup , Asjö (MyekelSsjö 'tjettal; jfr KS ketta 'kittla'.
gensjö) Arnäs 'tjettal, pret och sup
Från Nmal i vbÅng uppges itigtal, pret och sup itigtale, men från Burtr(JVL)
Lövånger Vännäs i Vb och Lycks Stens örtr i LyLappm tjeta; jfr FU 1857
keta för vbÅng el sVb. Likaså itiita o dyl i Okalix i Nb och i Öb (Pull, 1948
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s27, HULDEN 1959 5104. Häremot svarar övFrostv i nJämtl itjåttei, med
tilljämning som i 'Mad 'veta', som anknyter till kita i no dial (AA 8352a,
Ross s 391a). Men i de egentliga jämtmålen möter verbet kittla utan assimilation och med hårt k: H.mdal Ström i nJämtl 'kettel, pret 'kettle, Lit i
cJämtl 'kittel, Åre i vJämtl lkitil (med halvlångt i i första stavelsen). Jfr
vidare Rz s317. — Bakom den norrl växlingen kittla — ket(t)a(1) ligger två
skilda bildningar, fsv och fvn kitta resp *kita, bägge med stor utbredning i
folkmålen; jfr vidare HQ s 461a, TORP s269b.
Den säregna formen 'tjet(t)tal i nö och vbÅng kunde tänkas bero på likvidaapokope vid oassimilerad fl-förbindelse som i Jämtl. Påfallande är emellertid
andra stavelsens vokal a. Det förefaller därför sannolikt att denna verbform
bildats genom utvidgning av Ång och Vb ket(t)a med 1 efter adj ket(t)al
'kittlig', även om en ombildning *ket(t)el> ket(t)al också är tänkbar. Belägg
för adjektivet: Asjö (Hädanberg) 'tietal, (Myckelgensjö) 'tjettal, Arnäs Ssjö
Trsjö 'tjettal, hem 1766 ketall kjetall, KS 1867 kettal. Likaså Nmal i vbÅng
'tjaale och FU 1857 ketal ketali 'kittlig'; jfr Burtr Holmön i Vb
'tjetali -le, Nkalix i Nb itfita/i (RUTBERG s138), samt Åsele och Lycks i Lappl
'tjetan 'kittlig'. Från D-Risb Vm-Malg Åsele (alternativt) i ÅsLappm,
Multrå(JN) Fjsjö Res i Ång, Rag i öJämtl föreligger däremot adj kittlig(en),
uttalat ltiiAli -e -en o dyl. Adj ket(t)al, kitall el dyl med det gamla suffixet
-ala- äger stor utbredning i nordiska folkmål; se Rz, AA, Ross och TORP a st.
De trestaviga formerna i övre Norrl beror uppenbarligen på sent tillägg av
suffixet -ug •••• -ig, och 'tjetan i Lappl innebär en sekundär ombildning efter
den vanligare ändelsen -an i pres part och participiella adjektiv. Också
kittlig kan på en del håll vara en sekundär utvidgning till synkoperade
former av ett äldre *kital- *kitl- (jfr NOREEN AschwGr s339 f) i anslutning
till verbet kit(t)la. Att ombildningen i nö och vbÅng har gått i den motsatta
riktningen, från adj till verb, torde bero på attraktion från verb av typen
'h,äkkelr, särskilt från den »oböjda» formen i pret part, t ex Asjö
'odel 'odlad -t'. Till formväxlingen i kittla ket(t)a(1) har verbets starka
affektladdning bidragit. Den förklarar också hårt k och utebliven assimilation i de jämtska formerna; jfr vardagligt nysv killa 'kittla' med hårt k enl
Rz s317, SAOB K 1010 och NusvOrdb (ordet är ej begränsat till sydsv
rspr); jfr FALK 1896 s205.

Inom ett nordöstligt område i nöÅng föreligger ovillkorlig apokope i
inf och pres också i verb med nasal likvidaförbindelse:1
Drunkna v: ÅsL D-Risb inf Idr8vIcen, Vm-FatmMalg Idryttv,, DRisb pret 'druykne, Dor l driottne, Vm-FatmMalg Idnattne; nöÅ Asjö
(Järvberget) A-Solb inf I dråttn, Arnäs Gideå drytk, Trsjö 'dratt, men
Asjö (Hädanberg och Myckelgensjö) Idråttne -na, Ssjö Skorped drattne
-n-, Sj vad dryttne, Asjö pret och sup i dråttne -i, Arnäs Sj vad pret dratne,.
Trsjö Idrattne, KS si! inf dråttnä; sÅ Bjärtrå Dal inf I cln9ttne, Bota
1 Förutom

inf anförs i följ materialsamling alltid pret, om den formen är belagd.
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drottne -a-, Högsjö drattna, Nora 'drabba, Ngrå drattna drakkna,
Viksjö Idråkkne, Nora pret drukkne, Viksjö 'dråkkne; nvÅ Edsele Res
Rams(HG) ldråttini, Tåsjö Idråtten, Tåsjö pret Idråttne;
inf Idråttne
öJ Rag inf dråttne, pret =. Se vidare WALLSTRÖM 1943 sill, MOBERG
1944 s 121, samt om kn > in i ångermanländska dialekter nedan 8197 f.
Kvamna v '(vara nära att) kvävas': ÅsL D-Risb Vm-Malg inf
I kvamn, pret I kvamne; nöÅ Trsjö inf I kvammen, men Asjö (Hädanberg
och Järvberget) I kvamna -ne, Arnäs Sjvad Ikvamne, även Ikvcimn ål
o dyl, Asjö pret I kvamne -ni, Arnäs Sj vad Trsjö pret Ikvamne, KS inf
kvamnä; sÅ Gudmundrå Multrå(JN) Nora Viksjö inf ikvamne, Viksjö
pret Ikvamne; nvÅ Fjsjö inf I kvamn, men Res(HG) Ikvamma (utan n!),
Fjsjö pret I kvamne; 'jfr IHB,E 1766 kvamnä i Ång; öJ Borgv Rag inf
I kvamne, pret =; < fn.o kvalna, är vanligt i nordsv, österbottn och nyno
dial; jfr Rz s315b, Dalm 1 s259 och 2 s101, Vii s511a, WN s427b,
HUMMELSTEDT 1939 s13, HULDÅN 1959 s39, SAOB K 3384, AA s401b,
Ross s446a, TORP s343a.
Risma ,-rismas v 'rispas upp (om tyg)': ÅsL Åsele inf Iresmes;
nöÅ Arnäs Trsjö inf resme resmes, Asjö Grunds iresmes, Asjö Arnäs
även Iresm opp, Arnäs pret resme opp, KS resmäs; sÅ Multrå(JN)
Viksjö Iresmes, Viksjö pret resmes; < *hrismön, sannolikt en m-avledning till roten i rista 'skaka', som också kan ingå i rispa v; jfr HQ s829f
och 838f. Verbet rismct(s) synes vara vanligt i norrl och östsv, men ej i
nyno dial; se Rz s530a, Pinn 1924 s93, Vra. s743f, WN 2 s92b,
SOLSTRAND 1924 s51, SAOB R 2153. För m-avledningen jfr lisma f
med en närstående betydelse ovan s 124.1
Ruttna v: ÅsL D-Risb inf Ircotk, Vm-Malg Irvttn, Åsele Irattn,
sFredr pres 'rutten, Vm-Fatm rytk opp, D-Risb pret Ircottne, Vm-Malg
I rvttne, nFredr sup riattne opp, Åsele Irattne; nöÅ Asjö inf l atin titt,
Arnäs InAtn, men Ssjö rvttne, Arnäs pret Iryttne, Asjö pret part IråttM;
sÅ Multrå(JN) Ngrå inf rvttne, Nora 'ruttne, Ullånger 'ruttna, Vibyggerå
'rvttn ut; nvÅ Fjsjö inf 'gatt?, [1], men Res 'rått», pret Fjsjö Iråttne;
oJ Borgv inf råttne, Rag 'rsttne, Borgv pret råttne, Rag ruttne; < f sv
ridna, fvn rota. — Jfr BUCEIT SvLm B.22 s140.
Vakna v '1. vakna; 2. bli varse': ÅsL D-Risb inf vakken, Vm-Malg
svakken Iväken, D-Risb Vm-Malg pret vakkne, Vm-DikFatmMalg
Åsele Iväkne, men Dor pret Ivakken i: '8ä, stup vi å sv‘mne å då vi va‘kken,
1 Verb med k, p, t el8+m är svåra att finna i Äng. Jfr att Humptisi 1959 inte
redovisar en sådan typ vid sidan av verb på -na, -la och -ra (s 25ff), liksom heller inte
firma V.
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sä kjnne dä vv‘ra en tumm snö på Nita, och 'å sä sv`mne jä å då jä
va kken (knappast historiskt pres); nöÅ Arnäs inf 'vält-0, Trsjö 'vaken,
Asjö (Järvberget) I vatty, — Ivalsk, (svagt implosivt k) — l vakken, men
Asjö (Myckelgensjö) 'vattna, Skorped I vattne, Nätra 'vane, Asjö (Järvbgt)
pret I vattni ',Yva/4mi (el I va??ni) , 'vaktnA, (Mgensjö) I vattn& Arnäs
'vane, Skorped I vattne, men Asjö (Järvbgt) också pret I vakken, t ex
'ja va‘kken pa mal ransi'a å då hsir ja hur tjvi'nty, gitte 'jag vaknade på
morgonsidan och då hörde jag hur bofinken(?) förde oväsen', jfr också
i samma by sup I vattni 'vak, — Ivakken o dyl; sÅ Bjärtrå Boteå Nora
Ngrå Ullånger Vibyggerå inf 'vane -nal, Multrå(JN) Ullånger 'vakkn,e,
Ngrå Ullånger pret l vakkna -ne; nvÅ Rams inf I vaken,l, men Res I vakkna ,--,
'vattna o dyl, Ålid 'vattna, Tåsjö pret 'han, va‘kkne ju vä"han blev ju
varse', men Bodum 'då va‘kken jä boti"då blev jag uppmärksam, då
gick det upp för mig' (pret?); öJ Borgv Rag ini I vakkne, Borgv pret
vakkne; <fsv och fvn vakna med växlande kvantitetsutveckling. Om
assimilationen len >tn jfr nedan. I Myckelgensjö i Asjö uppges att
Ivattne 'vakna' och l vattne 'vattna' uttalas identiskt lika. Assimilationens
ringa utbredning i detta ord beror på utjämning efter övriga bildningar
till *wak- : vak, vaka, vaken och väcka.
Vittna v: ÅsL D-Risb Vm-Malg (OPP o KHD) inf I vittn, pret 'vittne;
nöÅ A-Solb inf I vittr„, Arnäs I vekkv,„ men Asjö (Hädanberg) I vekkna,
(Järvberget) I vettne, Asjö Ssjö pret 'vekkne; sÅ Nora inf 'vittne; nvÅ
Rams inf I vittn„; < fsv och fv-n vitna. Övergången tn > kn i vittna och
bettna (nedan) i nöÅng ser ut att vara en omvändning av den ofullständiga
regressiva assimilationen kn >tn, i fräkne, drukkna och vakna (ovan).
Utvecklingen av dessa ljudförbindelser är rätt komplicerad. Sannolikast
har till en början den orala explosionen upphävts i den första konsonanten i alla tre förbindelserna kn, pn och tn, och ersatts av en nasal
explosion, dvs den utlösning av ocklusionen som uppstår i och med att
gomseglet sänkes för n-ljudet. Också den orala implosionen har sedan
försvagats. Artikulatioriska glidningar av typen 'vakt 'vakna' kunde
uppstå, faukala eller laryngala klusiler (som spärrade vägen till mun.och näshålan samtidigt, jfr MALMBERG 1960 s88) kunde tillfälligt träda
i de oralas ställe, el dyl. Dessa mellanstadier kan ännu studeras, t ex i
Asjö (Järvberget) och Rams i Ång.2 På så vis utsuddades den akustiska
Beläggen med långt a från Bjärtrå Nora Ngrå Ullånger härrör från typl.
För Nora uppger TB 16:o inf 'vakne utan längdbeteckning.
2 Om vakna m fl i Rams skriver GEIJER: »Vid n:et känner man, att själva yttersta
tungspetsen är fri. Avståndet från k-läget till n:ets läge är mycket ringa.. Explosio.
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skillnaden mellan de tre klusilerna k, p och t i ställning framför n.1
Därefter har ljudsystemet reglerats till förmån för tn (med dental klusil
ffr dental nasal), men utan full konsekvens. I denna fonetiska likriktning
avlägsnades också det alveolara momentet i förbindelserna rkii och rpn:
Multrå (JN s78a) Imyttn,e 'murkna, multna', Vm-Malg Imntto, < fvn
morkna2; Multrå (JN 8122a) stattne 'stelna (om flott)', Vm-Malg Istnttn,;
jfr IHRE 1766 storkna »talgen storknar, äfwen storknar kläkt smör» i Ång;
< fsv och fvn storkna; Multrå (JN s106a) skvttne 'hårdna (t ex om ost)',
Vm-Malg skatizi, (om snö), < fsv och fvn skorpna (i Vm-Malg sekundärt
uppfattat som skarpna till 'skarp adj att döma av vokalismen enl
OPPOrdb); men Multrå lmörkne 'mörkna', Vm-Malg 'märken, efter märk
och mörker. Liknande klusilväxlingar ffr n är välkända i talrika nynordiska folkmål.3 — Ytterligare belägg för de tre första verben följer
nedan.
Det anförda materialet för verb med n.asala likvidaförbindelser avviker från karta 26 så till vida att inf (och pres) i verb med k el t + n apokoperas ovillkorligt enbart inom en mindre nordöstlig del av området
för ångermanländsk likvidaapokope: Arnäs Gideå Trsjö samt A-Solb
och den närbelägna byn Järvberget (utom vittna) inom norra Asjö (men
ej Hädan.berg och Myckelgensjö). Vid förbindelsen mn i kvamna är
ovillkorlig apokope bara belagd från Trsjö i nordöst, och vid sm i risma
står slutvokalen kvar även där. För att närmare utröna efter vilka förbindelser med nasal likvida som andra komponent den ovillkorliga apo-

nen av k [palatalt k] höres mycket svagt och tungöppningen är därvid ringa. Men
den nasala explosionen sker ej förr än i n:ets tungläge, och man hör k:ets lilla svaga,
litet väsande, orala explosion först. Så åtminstone när det uttalades tydligt. Det
är skäl misstänka att det blir olika på något sätt vid hastigt uttal» (typl ULMA
64:21 s19).
1 Enl OLAV ARLB 'ACK i föreläsning inför Nordiska seminariet i Uppsala förekommer laryngala explosivor i denna ställning i finlandssv dial; jfr HULTMAN
1939 s251 f 274f och 287. Växlingar mellan laryngal klusil (stöd) och orala klusiler
finns också i jylländskan; se SKAUTRUP 1928-29 s32ff. Se vidare NAERT ANF 61
s132ff.
a Knappast av multna. Jfr Dfors I muttn enl ÅSTRÖM Lj s96, Burtr
'marriy, (tonlösa r) enl JVL, och ökalix imitsen
enl Pim. 1948 s46. Varken
LINDGREN eller PI= upptar verbet multna.
3 Jfr ÅSTRÖM a st, LARSEN 1894 s109f och Norvegia 2 8244, WIGFORSS SvLm
B.13 s697, KALLSTENIUS SvLm XXI.1 s137, REITAN 1922 s32 (exempel från
Kvernes), LEVANDER Dalm 2 s42 och 71, Hunutiv 1959 s 35ff, och nästföregående
fotnot. .
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kopen inträder har ytterligare material dragits in i undersökningen för
de senast nämnda bygderna:
Agna v 'sätta på agn': Arnäs Trsjö inf 'av«. — Bettna v 'surna
(litet), få skämd smak': Asjö (Järvberget) inf I bekken, Trsjö I betne
betk„ Grunds I bettne, Asjö (Jvbgt) sup I bekkni, pret part 'hon ä beVokni
Ibg‘ken (halvlångt k) 'den är en aning surnad (om mjölk), b sg I bå'kenmja'kka 'ngt surnad mjölk'; jfr Asjö (Hädan.berg och Myckelgensjö)
Skorped inf I bekkne -a, (Mgensjö) sup och pret part I bekkn6-, (yngre)
'bet-hg, samt LIRE 1766 betnä i Ång, FEl bettän, KS bekknä, Multrå(JN)
'bettne; < *bitna (jfr Purt 1924 s93 och ovan s 197 f). — Bågna v: Asjö
(Jvbgt) inf l bane, Arnäs I bvvne, Trsjö 'Ugnen — Ilmovven, Asjö (Jvbgt)
sup 'ban; jfr Asjö (Mgensjö) inf 'bane, pret 'banni, samt KS bängnä,
Multrå(JN) I bvvne, fsv bughna, fvn bogna. — Gristna v 'bli otät': Asjö
(Jvbgt) inf gressy, bått, pres I gressne, Arnäs inf gressn, Trsjö grestn, Asjö
(Jvbgt) sup gressnA, Arnäs gressne; jfr Asjö (Mgensjö) inf gressna,
samt LIRE 1766 grestnä i Ång, F17 grestän, KS grestnä, Multrå(JN)
grestne, Rz s212a, SAOB G 949. — Magna v 'magra': Asjö (Jvbgt)
Arnäs inf 'manne, Trsjö Imavne Imvvne, Asjö (Jvbgt) sup Imavni,
Arnäs Imavne; jfr KS meingnä, Rz s424b, SAOB M 47. — Mjukna v:
Arnäs inf I mjukkv,„ Trsjö mjukken, Arnäs pret och sup mjukkne. —
Murkna v: Asjö (Jvbgt) inf I mattv, — (mer sällan) i mattne, Arnäs I muttzt,
Trsjö i matne, Asjö (Jvbgt) sup och pret part 'mattni, Arnäs ~Une;
jfr Asjö (Mgensjö) inf I nnattne, samt ovan s 198. — Regna v: Asjö (Jvbgt)
pres ravne, Arnäs inf I rtivne, Grunds pres t reivne, jfr Asjö (Hädanberg) inf
Iravna, (Mgensjö) pres I ravne, Sjvad inf I rtivne. Fsv rceghna var ja-verb.
— Räkna v: Asjö (Jvbgt) inf och pres rte ken; jfr Sjvad inf pret och sup
Irans. — Skorpna v 'frysa tunn skare (på snö)': Asjö (Jvbgt) inf
Isks‘ttv, pa, sup 'sks‘ttM pa, jfr Asjö (Mgensjö) inf sksttne sks‘ttv, ålt
skkittn-apn1 sks`ttn pvI , samt ovan s 198. — Smogna v 'magra, bli
mindre; (i Trsjö) fläta strump- el kängskoband': Grunds inf ',minne ,18m83ne, Trsjö Ismevven; jfr TURE 103 s160 smågna 'blifwa smal eller
mager', F17 smångän
KS smångnä, Multrå(JN) smnyne, Rz
s636b; < *smugna (jfr TORP s661b och magna ovan). — Somna v:
Asjö (Jvbgt) inf Isamne, Arnäs svmne. — Sta(d)gna v 'stadga sig, bli
stadig el tjock(flytande)': Asjö (Jvbgt) inf I stavne sta‘vy-del »stagna
Arnäs stevne, jfr Asjö (Mgensjö) 'stav», WN 2 s317 a, Vb stengän
(Rz s 672 a); < *sta(å)gna (TORP s 703 b, Dalm 1 s 93 f o 2 s9); vokalismen
i Arnäs och Vb torde bero på ombildning efter Arnäs Trsjö Lsevne 'bli
seg'. — Storkna v 'stelna (om flott)': Asjö (Jvbgt) Trsjö inf Istatt,
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Arnäs I stak, Asjö (Jvbgt) pret 'stattni, Arnäs I styttne; jfr Asjö (Mgensjö)
inf stvttne, samt KS stöttnä och ovan s 198. — öppna v: Arnäs inf
I öppv„ pret och sup öppne; jfr Asjö (Mgensjö) inf I öppne.
Texttabell 1 ger en översikt av ovillkorlig apokope i inf av verb med
n-förbindelser i de nordöstligaste bygderna i Ång (vbÅng oräknat).
För Järvberget i Asjö (KHD) och Arnäs (BO) kan som synes den regeln
uppställas, att apokope inträffar när n följer efter k, p eller tl, i klar
motsättning till Myckelgensjö i Asjö (KHD) och till SIDENBLADHS
avhandling från 1867, vilken i huvudsak torde representera sydligare
bygder inom nöÅng (jfr s 1 f). För Trsjö (LARs SJÖDIN ULMA 450 och
515) längst i nordöst är denna fonetiska fördelning inte klart dokumenterad. Till Järvberget i Asjö och Arnäs sluter sig A-Solb med apokope i
drunkna och vittna och Gideå med apokope i drunkna, men Grunds
nordöst om Arnäs har belägg med bevarad slutvokal i både bettna och
smogna. För Björna, som ligger mellan Asjö och Trsjö, saknas helt
belägg.
Den fördelning hos verb på -na mellan inf med och utan apokope,
som ovan iakttagits från Arnäs och Järvberget i Asjö, svarar i huvudsak
mot en fördelning mellan inf med tvåstavig form och inf med cirkumflex
i de utpräglade apokopemålen i Norrl, t ex enl ARVID GUDMUNDSSON
»Om verbböjningen i Litsmålet i Jämtland» (ULMA 8291 s 26f): 'Vräk,
'blötna', 'wir sn 'bli otät', I rä tftl, 'ruttna', Ima",sn 'murkna', I skä ,sn
'stelna', men 'men 'magra', I smdvn 'smalna', I bbSvn 'bågna', Vin
'bulna'. Jfr vidare förhållandena i dalmål nedan s 204.
Verben med n-förbindelser har bevarat andra stavelsens slutvokal i
pret och sup i Arnäs och Trsjö: våkne o dyl. I dessa socknar står slutvokal
också i pret och sup av verb med icke nasal likvidaförbindelse. I de dialekter som har pret och sup av typen 'bister (helt ofyllda på karta 26),
kunde man vänta sig motsvarande former vid n-förbindelse, såvida inf
har apokoperats, dvs i Järvberget i Asjö i vårt material. Vid min utfrågning påsken 1961 i denna by iakttog jag att pret och sup av typen
dråttni 4 'drunknade, drunknat' var de normala. Av verbet vakna
hörde jag emellertid flera sagesmän använda former av typen I vakken
i pret och sup, både vid utfrågning och i spontant tal. Jfr den alternativa
formen I baen i pret part av bettna. Det är sannolikt att en uppmärksam
1 I gristna föreligger t-bortfall i trekonsonantsförbindelse i Asjö och Arnäs,
snarare än en utgångsform grisna; jfr Pian 1948 s 45, A.A s 244b, Rose s 274b,
TORP s 183 a.
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TEXTTABELL 1. Apokope i infinitiver med fl-förbindelser i vissa nordöstångermanländska bygdemål: 0 = apokope, • =bevarad slutvokal.
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avlyssning av omedvetet tal skulle ge fler belägg för dessa former utan
slutvokal i pret, sup och pret part av verb med n-förbindelser. — I Dor
i ÅsLappm och Bodum i nvÅng har pret vakken likaså belagts. Formen
bör bedömas på samma vis som motsvarande former vid icke nasal
likvidaförbindelse (ovan s 193).
Tre företeelser påkallar särskilt vår uppmärksamhet ifråga om den
ångermanländska likvidaapokopen av verb: Den egentliga likvidaapokopen., dvs frånvaron av slutvokal i inf och pres med icke nasal likvidaförbindelse. Motsvarande företeelse i pret och sup Ihannel och brister,
som innebär ett slags dubbel apokope och är enastående i norrl dial i
verb av 1. svaga konjugationen. Oöverensstämmelsen ifråga om apokope
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mellan verb med icke nasala /- och r-förbindelser och nasala n-förbindelser. (Det alltför glesa materialet för m-förbindelser upptas ej vidare till
behandling.) Fastän det i vissa skeden av vår undersökning är lämpligt
att hålla dessa tre företeelser i sär, är det uppenbart att de i huvudsak
bör behandlas i ett sammanhang. Apokopeförhållandena i verb med
n-förbindelser torde till exempel kunna kasta ljus över den ångermanländska likvidaapokopens ljudhistoriska innebörd i ord med /- och
r-förbindelser.
Utanför Ångermanland är likvidaapokope i verb främst känd från
dalmål och vissa norska dialekter. I Dalarne är företeelsen ifråga om inf
begränsad till Ovan-Siljan, utom detta områdes två östligaste socknar
Orsa och Ore (LEVANDER SvLm 1920 s23, Dalm 1 s224 och Dalmålsordboken i 8:o i ULMA). I Ål och Djura i Nedan-Siljan drabbas i stället
pres av 1. konj av likvidaapokope (Dalm 1 s224 o 321). Detsamma är
fallet på söland (ToRsuND 1949 s439f). — I Vefsn och på Andöya och
norra Langöya i Lofoten-Vesterålen i norra Norge inträffar också likvidaapokope i verb (ovan s 188 och CITRISTIANSEN 1946— s191). I Kvemes
m fl bygder i södra Nordmöre hör verben med likvidaförbindelser till
dem som apokoperas i inf, till skillnad från de flesta andra verb med
oassimilerade konsonantförbindelser (REITAN s 52f o 60).
Med likvidaapokope åsyftas här ovan liksom annars i detta arbete
den särskilda företeelse som innebär att ord eller former med likvidaförbindelser apokoperas ovillkorligt i dialekter som i huvudsak inte
drabbas av ovillkorlig apokope i andra fonetiska typer av samma
morfologiska kategorier. Ett rakt motsatt förhållande, utebliven apokope just vid likvidaförbindelser, förekommer emellertid också i vissa
nyn.ordiska 'dialekter. REITAN (s51f) räknar med denna företeelse för
Selbu i STrönd, men binder sig inte vid en fonetisk förklaring. Selbyggmålet visar överhuvudtaget stor vacklan ifråga om apokope av verb.
Till skillnad från RErrAN tycks A B LARSEN närmast ha ansett bortfall
av slutvokalen efter likvidaförbindelser vara regel i inf. Han framhåller
att verb av denna typ apokoperas oftare än substantiv och anför på
skilda ställen i »Selbygmålets lydlwre» ett flertal belägg i apokoperad
form, tex I lta'kker 'skratta (högljutt)', 'kakel?, 'delas i skivor', men mer
sällan typen 'slattre 'slasksnöa'.1 — »Då -a står efter sonor konsonant
1 Norvegia 2 s16 89 165 och 179. — »Det kunde ... were god grunn tu, som Larsen gjör, å anta at den tunge form her har vsert en hindring for apokopeno skriver
REITAN (s51, jfr s49), men LARSEN (1881 45) nämner inte denna typ, när han
antyder att »tung form» kan hindra apokope.
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(1, n, r) föregången av annan kons. inträder i regel icke [villkorlig]
apokope, utom möjligen framför vokal i det följande ordet» i gutamål
(GusTAvsoN 1948 s89). Regeln drabbar bl a inf och sup av svaga verb
av 1. konj, t ex Idåbre pa"slå på'. Ett liknande undantag gäller för
det ödanska Radstedmålet på Lolland, i vilket inf apokoperas ovillkorligt i vissa och villkorligt i vissa andra fonetiska typer. »Der
findes dog konsonantforbindelser (f. eks. ndr), der ikke tillader bortkastning af -a, selv med udsigt til hiater: flcenclra a sdce — flintre af
sted ...» (CHItISTENSEN 1936 s73). Jfr också utebliven apokope i ord
»på -re föreg. av kons. (annan än r)» i småländskan i sMöre (HESSELMAN 1948-53 s136f).
Att apokopen efter likvidaförbindelser i vissa dialekter företer en
särutveckling, i påskyndande eller fördröjande riktning, torde ha två
skilda fastän ibland samverkande orsaker: metates och bevarad tvåstavighet i apokoperad form.
Särskilt vid r men också vid lr och 1 intill en försvagningsvokal (e — a)
är det uppenbart att en utveckling av typen re > er, liksom dess återgång
er > re, helt eller delvis kan vara en metatesföreteelse, som gynnats av
vissa och motverkats av vissa andra följande ljud i talsammanhanget
(jfr HESSELMAN 1948-53 s78f). Att skilda dialekter kan välja rakt
motsatta alternativ i denna process visar utvecklingen i b sg m i ångermanländska och jämtska folkmål (ovan s 128 f). Uppenbart är i varje
fall att dialekter med villkorlig apokope i vanliga tvåstaviga infinitiver
(och delvis andra böjningsformer) ofta föredrar en enhetlig ovillkorlig
reglering av motsvarande kategori med likvidaförbindelser, antingen till
förmån för den apokoperade formen, såsom i Ång och Ovan-Siljan, eller
till förmån för bevarad slutvokal, såsom på Gotland och Lolland. Det
villkorliga systemet, som (för dialekter utan cirkumflex) enkelt kan
beskrivas som motsättningen kasta: kast-bort, får ingen full motsvarighet
vid verb med »tunga» likvidaförbindelser, typen ramla : rammel-ned,
eftersom mellanstavelsen måste stå kvar, — såvida inte likvidan också
faller såsom i Radstedmålets 'ärg-sä 'xrgre sig' (CHRISTENSEN s73), eller
efterordet börjar med vokal såsom i gutamålets IncIpl-eu't 'sira ut'
(GusTAYsoN s90). Jfr i detta sammanhang inf 'sta'n?-del »stagna till»
vid sidan av I stavne och imperativ löp fö'nstere! vid sidan av 'ö'ppne
döyn! i Asjö och sammansättningar av typen i frcettli lij 'fräkenlie' i
Asjö och Iwittweg 'vinterväg' i Älvdalen (Dalm 1 s218).
I Ovan-Siljans folkmål ändas långst inf, när de inte apokoperas, på -a
(utom i södra Venjan, Dalm 2 s233). För en inf av typen Irambek 'ramla'
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kan metates därför inte gärna komma ifråga i nutida mål.1 Av vikt
är däremot att en villkorligt apokoperad form med likvidaförbindelse
behöll sin tvåstavighet och därför lätt kunde överföras till satsslut och
isolerat uttal. Detta var särskilt betydelsefullt i dalmål, som inte antog
cirkumflex i apokoperade enstavingar och därför, trots en långt driven
villkorlig apokope, i stor utsträckning har stått emot den förallmänligade
ovillkorliga apokopen (ovan s163 f). Det sistnämnda gäller också om
gutamål (utom Fårö), men de nygutniska dialekterna har valt det
andra alternativet vid likvidaförbindelser.
I Älvdalsmålet tillvaratas möjligheten till ovillkorlig apokope med
bevarad tvåstavighet också i verb med assimilerade eller lätt uttalade
likvidaförbindelser: 1114 (nasalerat å) < fsv bradh,na 'smälta', I bie`A.
'betsla', I satt' 23 'surna', I mmen (nasalerade e-n) 'stämma' (Sybil
1920 s23). I Mora och Sollerön synes däremot likvidaapokopen vara mer
begränsad, att döma av ULMA's Dalmålsordbok i 8:o: Mora (Vika)
åkek 'häckla', I stiget. 'segla', 'dr& ken 'drunkna', 't-5'89? 'lossna', 'pen
'öppna', men 'nuna; Sollerön djilder 'gillra', I rambek 'ramla', 'bel
(halvlångt e) be ,v, druken, k ö s1 2 (halvlångt o), 'ro tv, (d:o) 'ruttna',
'råken 'räkna', stårken 'stelna', 'vaken (halvlångt a) 'vakna', Iva‘t/2/2
(d:o) 'vattna', men 'bumn(a) 'bågna', 'man(a) 'magra', såurn(a),
räyna; jfr också beläggen från Vinäs i Mora hos LEVANDER (Dalm 1
s224).
Det anförda materialet tyder på att likvidaapokopen i inf i Sollerön
och närliggande delar av Mora har inträtt efter likadana regler som i
Järvberget i Asjö och i Arnäs i Ång. Slutvokalen har fallit bort efter
icke nasala likvidaförbindelser samt efter »tunga» n-förbindelser, som
bevarar tvåstavig form också efter apokopen, därför att mindre sonora
ljud skiljer n från rotstavelsens vokal, men står ofta kvar efter de lättare
uttalade n-förbindelserna.
I Ång träffar apokopen i långst inf, liksom i övriga ordformer, alltid en
försvagningsvokal (-e, -a el dyl, DABISTEDT 1955 s 28f). Den ångermanländska likvidaapokopen efter 1- och r-förbindelser, tex 'bistre>
'Vrister, kan därför uppfattas som ett slags metates. Många skäl talar
1 Tänkbart är att Ovan-Siljans-målen i ett äldre skede hade villkorlig e-försvagning i de ställningar som nu har villkorlig apokope; jfr DAHLSTEDT 1955 s29 not 3.
2 LEVANDER upptar i Dalm 1 8224 losna och vatna med -a för Sollerön. Dessa
former härrör från en ordsamling ULMA 210:2 (1915), sammanställd av en upptecknare från Leksand. De har inte medtagits i Dalrnålsordb i 8:o, vars ovan anförda former i stället har upptecknats av BROR LINDAN.
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för att en sådan tolkning är berättigad. I verbets s-former (passiv och
deponens) har åtminstone Asjö (Myckelgensjö) genomfört metatesformer:
Iga`mma,9 IgamIras 'bli gammal el övermogen', »Iclä ä liksåm je` nara
gijj ga`mma,s än ga‘mkas» 'det är liksom lättare att säga ...', I ktrate,s
'krångla', I msge,s 'mögla', 'samme, pret indikativ & konjunktiv och sup =,
'samlas', I nne, pres = inf, pret och sup I snte,s, 'undra', 'änne,s, pret
och sup =, 'ändras, ändra sig', och t o m I tjöej till I tjöre 'köra' (jfr
HOLM 1952 s108); jfr Fjsjö Ssjö Skorped Isnne,s, men Nora 'hekkkes,
Rams l h,äkkkes. Likaså heter det i Asjö (Mgensjö) pres part 'han kö'mmi
blrrsten 'han kom visslande' och tom I tj 'den 'körande', I dtiöltries 'okörbar',
men 'ej dvm höij renes na änn? 'är de (dvs har de kommit) inom hörhåll
ännu? (om hemvändande kor)',
hvn fa'rja si ränt dmållrenes 'den här
färgen går alls inte att måla med'; jfr Skorped i mä'ra e sa ldtt-tjälen
'stoet är så lätt att köra'1, men Åsele Bodum Tåsjö pres part 'bu//ren.
De jämfört med norrl dial i allmänhet säregna formerna av typen 'samme
och 'bisten passar utmärkt in i Anundsjömålets böjningssystem med
apokope i alla temaformer i aktiv av ifrågavarande verb, inräknat pret
part 'nu si rvm stemmek 'nu är de samlade'. I vilken mån de är betingade
av systemet eller själva är orsak till dess uppkomst kan inte avgöras.
Försvagningsvokalens ställning framför s eller n gynnade i varje fall
metates, såsom formerna I tjöe,s och 'tjöen visar; jfr också utvecklingen i
b pi f (ovan s 128 ff) samt nedan (s209 f).
Säregen är den apokoperade formen l hannel, 'Vrister osv i pret, sup
och pret part av verb med icke nasala likvidaförbindelser av 1. konj inom
det ångermanländska området för likvidaapokope. Den andra stavelsens
vokal i dessa former var i ett äldre skede skyddad av 4 (< el t) och
står, som karta 26 visar, annars så gott som alltid kvar i norr! dia1.2
I sydligare svenska apokopemål förekommer däremot enstaviga apokoperade former i pret och sup av 1. konj's verb i allmänhet på flera håll.
Socknarna Malung, Lima och Transtrand i Väster-Dalarne har i långst
verb inf 'ka'sta, men pres, pret och sup 'ka'st (LEVANDER Dalm 1 s223
och 2 s233). Häremot svarar villkorlig apokope i samma former i de
södra delarna av dalmålsområdet (Dalm 1 s226 och 2 s 304 not 76). Ett
stort nordligt område i Värml, som i huvudsak omfattar Älvdals och
1 Pres part nyttjas i dial i regel predikativt efter komma och vara. För många
verb är pres part mycket svårt att belägga och antagligen obrukligt i dial. Jfr
RUTBERG S 159 och PIHL 1948 s 128.
2 Jfr GEIJER 8 15, HESSELMAN 1948-53 s49f. Om verb på äldre -ja i Jämtl se
nedan s224 f.
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Fryksdals härad, har inf, pret och sup 'hist oberoende av rotstavelsens
gamla kvantitet.' Socknarna Böda, Källa och Persnäs på norra Öland
har likaså inf, pret och sup Istånn.2 — I nyno dial finns såvitt bekant
ingenstans apokope som regel i pret och/eller sup av 1. konj's verb
(jfr SEEP 1952 s80ff). Däremot förekommer hos vissa verb, som uttrycker
ljud, ljus eller rörelse, inom ett stort östnorskt-tröndskt område med
utlöpare i Nordl, Jämtl och Härj, och med tyngdpunkten i Östlandets
inre och östra bygder, oböjda enstaviga former (utan cirkumflex) i inf,
pret och sup, likaså i pres i norr men med ändelsen -er och akut accent i
söder. Dessa expressiva verb är oftast opersonliga: Ålen 'de bkink för
sgöm 'det glimtar el glimtade för ögonen', och står ofta i ordfogningar
med annan finit verbform som anger tempus: Solör 'da jikk så da hopp
'det gick så det hoppade'.3 — I gutamål drabbas sup av villkorlig apokope
i 1. konj på samma vis som inf (GusTAvsoN 1948 s 78 f o 83f) och i Radstedmålet på Lolland inträder villkorlig apokope i vissa fonetiska typer
efter samma regler i såväl inf som pret och sup (CHRisrErTsErr 1936
s 63 ff ).
Vår överblick visar att bortfall av andra stavelsens sekundära slutvokal i pret och sup framför allt hör hemma i sydliga apokopemål.
Av de nordligare vokalbalansreglerade dialekterna i Skandinavien har
endast de tre översta sockenmålen i Väster-Dalarne genomgående
drabbats av en sådan apokope. Enligt den gängse förklaringen skulle
alltså en skyddande konsonant el dyl i pret och sup ha stått kvar längre
i norr än i söder. Det rimmar dåligt med vår kännedom om t- och 6bortfallet i ändelser, som ju har sin tyngdpunkt i västra och norra
Skandinavien (HEssELmAN 1948-53 s306ff, SEIP 1934 s100 passim).
Hellre vill man då tro att försvagningen och apokopen i de nysv vokalbalansmålen, som ju innebär en omedelbar vidareutveckling av äldre
fsv's system för ändelsevokalism, är tidigare än i de sydligare folkmål,
som har genomfört försvagning av ändelsevokalen oberoende av rotstavelsens kvantitet. I öländskan synes apokopen ännu inte vara genomförd på 1700-talet (Montzn SvLm B.24 s6 o 8, LINDROTH 1945 s21).
Man får emellertid inte föreställa sig att 4-bortfallet nödvändigtvis har
1 Se NOREEN 1877 s18 och 27 och SvLm 1.3 s59, KALLSTENIIIS SvLm XXI.2
8178 och SvLm 1907 852, GEIJER s53, BROBERG 1960 s171f.
2 Se LINDROTH SvLm 1916 843, GEIJER s53, MODER NoB 1946 8137 151 153f
och 161, TORSIIND 1949 8424.
3 Se LARSEN 1894 831ff, REITAN Aalen 1906 859, Ordforkortning 1922 s47,
och Interjeksjonsverber 1930 865ff med hanv, samt CHRISTIANSEN 1933 s118f.
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skett i ett slag över hela linjen. Det kan ha varit satsfonetiskt reglerat,
som det är i Älvdalsmålet än i dag (HESSELMAN s306f). Vidare är det
uppenbart att den rent fonetiska tendensen till bortfall av slutvokal
kan ha gjort sig gällande under lång tid och alltså träffat skilda grammatiska former under olika skeden. Väsentligt är i varje fall att de rent
fonetiska tendenserna aldrig har haft fritt spelrum utan reglerats efter
böjningssystemets behov att om möjligt bevara gamla morfologiska
distinktioner med nya uttrycksmedel. Den fornnordiska motsättningen
»0 : dental klusil» mellan nutid och förfluten tid i ö-verbens temaformer
har till exempel ersatts med motsättningen »(ovillkorligt el villkorligt)
vokalbortfall : stående vokal» i många nyn.ordiska dialekter. Vidare
har ändelsevokalen i pret och sup efter d-bortfallet på sina håll en annan
kvalitet än den i oskyddad ställning försvagade slutvokalen i inf. Av
särskild vikt är distinktionen mellan verbens två finita former i indikativ, pres och pret, eftersom de uppträder i likadana syntaktiska
sammanhang (jfr SELP 1952 s83, HELLENTIK 1953 s 17ff).
Typiskt för norrl dial är bortfallet av r (el R) i pres (i den mån deras
presensformer utgår från 2. och 3. person pres sg ind) i 1. konj's verb
(se kartan hos DABISTEDT Norrl tidskr 1956 s30). Det har lett till att
pres och inf håller ihop ifråga om slutvokalens försvagning, i motsättning
till pret och sup (jfr GEIJER s15). I dialekter där r står eller länge stått
kvar i pres kunde i stället tempusformer för förfluten tid apokoperas
och slå följe med inf. Sådana förutsättningar förelåg i Värmlands apokopemål, med r-bortfall endast i de tre nordliga socknarna Norra Ny, Dalby
och Norra Finnskoga men också där bevarad ändelsevokal i pres av 1.
konj., och i gutamål, med villkorligt r-bortfall men -a i pres i stället för
försvagningsvokalen -a.' öländskan har ofta r-bortfall, t ex '8'rlca
'8'rkar 'orkar', men endast sällan apokope i pres i norr, där pret apokoperas som inf, däremot lmalf eller apokope i pres i söder (Segerstad),
där pret har tvåstavig form med lmalf -5.2 Ett svårförklarligt särfall
bildar Malung, Lima och Transtrand i Väster-Dalarne samt nedanför
belägna dalmålsbygder med ovillkorlig resp villkorlig apokope i såväl
pres som pret och sup.3 Kanske bör detta sammanfall uppfattas som
en dialektgeografiskt betingad brytnings- eller blandningsföreteelse
1 Se KALLSTENIIIS SvLm XXI.2 s180, GIISTAVSON 1948 s203ff, FIESSELMAN
1948-53 8333f, TJÄDER 1961 s124.
2 LINDROTH SvLm 1916 s43, Tons-urin 1949 s424 426 och 439f passim.
3 Jfr därmed tempusskilj ande villkorlig apokope i inf och pres i Aug enl DAHLSTEDT 1955 s42.
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mellan det nordsvenska systemet med apokope i pres och det sydliga
med apokope i pret och/eller sup, fastän området för r-bortfall i pres
sg av 1. konj i s och vDalarne (inräknat delar av Dala-Bergslagen) och
nVärml är skilt från motsvarande norsk-norrländska bortfallsområde i
Härj, Medpd osv norrut av Ovan-Siljan och Rättviksbygdernas ålderdomliga bygdemål med kvarstående r eller enbart fakultativt r-bortfall
(LEVANDER Dalm 2 s88, DAHLSTEDT a st).
Väster-Dalarne gränsar till de nordvärmländska apokopebygderna.
Det är sannolikt att ett ljudgeografiskt sammanhang föreligger inom
detta nordvästsvealändska inlandsområde. En stark och sen (eller
långvarig) fonetisk tendens till bortfall av slutvokal i tvåstavingar har
här gjort sig gällande, bl a efter år-bortfallet i pret och sup av 1. konj.
Det är tänkbart att den tendensen har verkat också i angränsande
östnorska inlandsbygder och där vid sidan av andra faktorer bidragit
till att utbilda en särskild verbklass med en begränsad men särpräglad
semantisk funktion, emotionell förstärkning vid skildring av hastiga
ljud, ljus och rörelserl, fastän den inte som på den svenska sidan av
gränsen på bred front har slagit igenom i 1. konj's tema.
Vi återvänder nu till Ång. För de norrl vokalbalansmålen med rbortfall i pres kan vi tänka oss följ utvecklingsserie för temaformerna i
1. konj:
fornnorrl:

inf kasta, pres sg kasta(r) : pret sg kastade kastad-, sup kastat

medelnorrl: inf -pres kaste — kast-

nynorrl:

inf -pres kaste — kast-

Hist kast-

: pret - sup kasted ka,ste: pret -sup kaste
eller
kaste

Med bindestreck har former med villkorligt bortfall i talsammanhanget utmärkts. De två nynorrl alternativen representerar vokalbalansreglerade e-mål resp apokopemål enl karta 27. Det ovillkorliga
bortfallet av i slutljud efter trycksvag vokal torde i mNorrl ha ägt rum
senast i början av 1500-talet (?, jfr DAHLSTEDT SvLm 1960 s222).
1 REITAN, Interjeksjonsverber 1930 895ff, avvisar tanken att de expressiva
verben skulle ha uppkommit genom dynamisk apokope ( =apokope i egentlig
mening), därför att de ofta står i meningsslut, saknar cirkumflex och inte är vanligast i det tröndska apokopeområdet. Jfr i detta sammanhang de enstaviga
imperativerna av 1. konj med utropsinnebörd i nyav rspr, enl ÖSTERGREN SoSt 13
8144 passim. Jfr också kartan över försvagning och apokope i prat och sup hos
HoFF 1960 s 618 f.
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För att förklara den likvidaapokope i alla temaformer, som förekommer i vissa dial i nv—nöÅng, kunde man tänka sig att utgå från mellanstadiet i den allmänna utvecklingsserien: inf-pres bkistere bisterpret-sup bkisterea bkistere-. De trestaviga formerna innebär att vi
antar en tidigt genomförd svarabhaktivokal oberoende av apokopen:
jfr nedan s212. Genom ovillkorlig apokope i trestaviga former skulle
därefter alla de anförda formerna ha sammanfallit i brister.
Mot detta resonemang måste invändas att apokopen i tre- och flerstavingar i Ång också den normalt är begränsad till ordformer med
redan fornspråkligt slutljudande vokal eller än.devokal framför bortfallet r. Särskilt viktiga är i detta sammanhang de flerstaviga verben,
t ex handkasta, begagna och arbeta, med -e i pret och sup (DARISTEDT
1955 s38f); jfr också utvecklingen i verb på -era ovan s 179. Det är
mycket svårt att enbart utifrån det ovan förda resonemanget förklara
varför likvidaverben hellre än riktiga trestavingar har brutit sig ut ur
det vanliga temat. För otvetydiga sammansättningar, typen hand kasta,
skulle likväl associationen med motsvarande enkla ord (kasta) kunna ha
verkat särskilt återhållande.
Att bortfall också i norrl dial hotar försvagningsvokaler som kom att
stå i sekundärt slutljud i pret-sup-former är visserligen rimligt. »Pret.
av sådana värb av första sv. konj., som i pres. o. infin, ha cirkumflex, torde
även kunna vara enstavig och med cirkumflekterad vokal», skriver
GEIJER från Rams och anför som exempel pret Ikdst 'kasta (typl
ULMA 6441 s120). Den förstärkning (eller skärpning) till lmalf -e
som har iakttagits i Asjö och delvis även i Älvsbyn. och Ajaurl, bör tolkas
som en reaktion gentemot bortfallstendensen. Väsentligt i detta sammanhang är att likvidaverbens pret-sup-former i Asjö inte har fått del av
denna förstärkning. Slutvokalen i pret 'bistre har inte räddats genom
skärpning till *l bkisW -i. Pret eller sup *ibkist& -ir är också okända.
Detta förhållande visar att likvidaapokopen i pret och sup i Asjö är
äldre än förstärkningen av slutvokalen. Det tyder också på att den har
en annan innebörd än den allmänna fonetiska bortfallstendens som
torde ha gjort sig gällande i pret och sup av typerna kaste och 'arbete.
Såvitt jag förstår kan likvidaverbens morfologiska särställning inom
1. konj i delar av Ång endast förklaras så att den ångermanländska likvi1 Ovan s 181 och 188. I det senare området uppträder den spetsiga vokalen
också i subst, bl a i b sg n. En likadan skärpning i prat av 1. konj med motsvarighet
i b sg n förefaller att ha inträffat på söland, att döma av TORSTINDS paradigm och
texter, 1949 s 439ff. Jfr ovan s207.

14 — 59143011 K.-H. Dahlstedt
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daapokopen i väsentlig mån är en metatesföreteelse. Av särskild vikt i
detta sammanhang är motsättningen mellan verb med r- och 1-förbindelser och verb med n-förbindelser inom större delen av området för ångermanländsk likvidaapokope. Benägenheten för metates av det slag det
här är fråga om, dvs omställning av försvagningsvokal + r el / (ej omställning av r och 1 sinsemellan), är uppenbarligen nära förbunden med
benägenheten för svarabhaktivokal framför samma konsonanter. I
bägge fallen synes r gå först, följt av 1 (och k), medan n i stället gärna
sonantiseras.1 Om den ångermanländska likvidaapokopen genomfördes
under 1500-talet, som äldre skriftformer av ortnamn antyder (ovan
s 135), kan vi anta att den uppstod genom metates i ett tema inf-pres
bistre blister- : pret-sup bristrea bkistre-, som gav inf-pres bister :
pret-sup bkister(a).
Av betydelse är att metatesen inträdde i alla temaformer, utom den
redan villkorligt apokoperade, oberoende av Ö-skydd. I verb med 1- och
k-förbindelser har a sannolikt omedelbart försvunnit genom assimilatoriskt bortfall i en form av typen *hannela. För r-förbindelser väntar
man sig måhända *bristera > *bitistek, men utvecklingen i trycksvag
ställning synes också här ha inneburit assimilatoriskt 6-bortfall ra > r,
hellre än ra > k; jfr pret-sup-formerna av bu/öra — buffra (ovan s 190)
och HESSELMAN 1948-53 s 336 och 340.
Anm. En parallell till den här antagna metatesen i pret-sup blristre
och an-stammar med likvidaförbindelser. Av
erbjöde b sg av neutrala
de fåtaliga ord som hör hit har bara ntivre bevarat sin tvåstavighetstyp
(gravis) inom Ång (ovan s 117). B sg 'nevere med -e hos detta enstaka ord i
nöÅng beror på systemtvång efter övriga neutrer. Den trestaviga formen
kan utgå från nevre med svarabhaktivokal i anslutning till ob sg 'nevem
eller från never med nytillagt -e.
En viss parallellism erbjuder också metatesen i b pl av en del femininer
med 1- eller r-förbindelser, typen 'homlren > 'hommen, som strider mot det
vanliga synkopesystemet i ångermanländsk subst-böjning; se ovan s 128.
Jfr vidare metatesformerna i passiv inf och i pres part ovan s 205.
Distinktionen mellan metates i trycksvag stavelse och bortfall av ändelsevokal i omedelbart samband med uppkomsten av svarabhaktivokal av samma
kvalitet är hårfin, för att inte säga omöjlig att i varje enskilt fall bestämma.
Uppenbarligen kan allt vad som i det föregående har kallats metates också
omtalas som likvida,apokope i samband med motsvarande likvidasynkope
och uppkomst av svarabhaktivokal. Denna krångligare terminologi förändrar likväl ingenting i sak.
1 Jfr NOREEN AschwGr 8146ff o 266ff, KOCK SV ljudhist 4 s405 417 och 422
passim, FlumAN 1959 s35.
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I Edsele i väster och i Grunds och Trsjö i öster inom området för
ångermanländsk likvidaapokope förekommer tvåstaviga pret-supformer med slutljudande vokal, I bkistre, vid sidan av eller i stället för
I bkister (karta 26 och ovan s188). Här föreligger uppenbarligen påverkan
från omgivande apokopemål med pret-sup-former av vanlig typ i 1.
konj också i verb med likvidaförbindelser. På den andra sidan möter
pret-sup-former av typen I blrister inom det område i nvÅng och ÅsLappm,
som har allmän apokope i inf och pres av långst verb (men inte i pret
och sup), i Fjsjö Bodum resp Dor nFredr Åsele (karta 26 och ovan
s 188 o 193). Det är rimligt och sannolikt att den starka tendens till
apokope i samband med metates, som ligger bakom utvecklingen av
tvåstaviga substantiv med likvidaförbindelser i hela nvÅng och ÅsLappm
(ovan s127 o 135 f), också har verkat i verbens olika temaformer. Inom
apokopemålen med inf-pres I kelst 'kast, pret-sup kaste, reglerades
likväl småningom verben med likvidaförbindelser efter detta mönster.
De enstaka beläggen för pret-sup av typen 'bister från dessa trakter
bör uppfattas som reliktformer, och återgången till typen 'bistre är
parallell med motsvarande företeelse hos substantiven.
En intressant särutveckling möter i Arnäs Gideå Sjvad Skorped i
nöÅng i de trestaviga pret-sup-formerna av typen I bkistere. De kan
antingen uppfattas som utvecklade ur 'bistre med inskottsvokal efter
inf-pres 'bister eller ur i bkister genom tillägg av -e efter övriga verb av
1. konj, särskilt de trestaviga. Det senare alternativet är sannolikast.
Därpå tyder pret-sup Itjettal 'kittlade -at' utan -e också i Arnäs. En
god parallell erbjuder utvecklingen av 1. konj's 8-former (deponens,
mediopassiver o dyl), som i större delen av övre Norrland har ett nytillagt -e i pret och sup. Företeelsen är känd också från Arnäs Sjvad
Skorped i nöÅng, t ex Arnäs 'Icylles 'kallas', pret och sup I kvllese, däremot
inte från Asjö, som har -es (ej 4s el -is) i alla temaformer, t ex
'eldas', sup I tlä ha lates ol pp 'det har eldats (så det är varmt)', men
'i ha ei'1U ol pp a 'jag har eldat henne (dvs byggningen, så den är varm)'
'baktes 'gruva sig', pret och sup l baktes.1
Av det ovan anförda och karta 26 framgår huru området för ångermanländsk likvidaapokope har naggats i kanten för verbens pret- och
i Jfr ÖNB 8270, Holm 1952 s59f 92 och 135, HULDÅN 1959 s228 med hänv..
I ÖNB uppges på grundval av bokens textdel felaktigt att denna företeelse inte
sträcker sig söder om Nmal. — Asjö 'baktes torde vara en urspårad ombildning av
Ång (även Asjö) 'baksnes, nysv baxna(s), jfr äldre nysv och sv dial baxa(s) i liknande
betydelser; se LIRE 1766 slöa, KS s29, Rz sl9b, Hq s58b, SAOB B 523f.
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sup-former. Tendensen är uppenbar: typen 'brister ersätts av i lkistre
eller I bkistere, varvid den senare säregna formen, som beror på en utveckling utifrån ifrågavarande dialekters egna förutsättningar, påträffas
i områdets inre delar, medan den förra möter i väster och norr i omedelbar anslutning till apokopemål.
Anm. I det föregående har vid skilda tillfällen svarabhaktivokal ifrågasatts i ordformer av typen b sg nävere, pret -sup bkistere. Därmed avses en
inskottsvokal mellan t, k, v el dyl och ett r, / el k följt av vokal, dvs i »öppen»
likvidaförbindelse. I de ovannämnda exempelorden kan de trestaviga formerna, såsom nyss antagits, ha uppkommit på annat vis än genom ett
enbart fonetiskt betingat vokaliriskott. I Arnäs Ssjö Sjvad Trsjö Ålid
'honvere 'hungrig' kan den trestaviga formen förklaras så att stammen i
'hovver m analogiskt införts framför adjektivets avledningsändelse. På
samma vis har den gamla ändelsevokalen i Res inytjal 'nyckel' införts i pi
inytOla ,••• 'nykkka (HG) och svarabhaktivokalen i Skorped ob sg 'bögek
'buckla' överförts till b sg 'bögeka, ob pl ibögeker och b pl ibögeken, men i
Sjvad bara till b sg ej till pl; se vidare ovan s132. Också i komparativformer
med rumsbetydelse, t ex Asjö lbalcare, Arnäs Ssjö 'övers, torde trestavigheten
kunna förklaras på liknande vis (jfr ovan s104), men för Asjö 'patero'rt
'patron (om människa)' räcker inte ett sådant resonemang.
Utanför området för ångermanländsk likvidaapokope är svarabhaktivokal
i öppen likvidaförbindelse mycket ovanlig i Ång; jfr ob sg ittikkere 'klimp'
i Ed och Vibyggerå i sÅng. Däremot är företeelsen känd från skilda nynordiska dialekter, t ex överkalixmål, Malungsmål, Värmlands bergslagsmål, Solörmål och Bergens bymål; Pull. 1924 s 26ff och 1948 s 41ff, LEVANDER
Dalm 1 s218 och 319, KALLsTENrus SvLm XXI.1 s186, LANSEN 1894 s81,
LANSEN & STOLTZ 1912 s43f. I och för sig är inskott av en (glid)vokal i en
öppen likvidaförbindelse en rimlig och välkänd ljudutveckling; jfr t ex
latin saeclum > saeculum o dyl enl SOMMER 1914 s138, samt NOREEN Aschw
Gr s147ff, KOCK Sv ljudhist 4 s427ff. I de ångermanländska dialekterna
med likvidaapokope, liksom i apokopemålen i överkalix, Malung och
Värmlands bergslag (Färnebo hd), är det sannolikt att vokalinskottet i
öppna likvidaförbindelser till en början inte har skett spontant utan att det
först var morfo-fonologiskt betingat av utvecklingar i samband med apokopen, fastän det numera i Ång och Färnebo har spritts till ord som saknar
sådana förutsättningar. I fornhögtyskan har på liknande vis svarabhaktioch
vokal först inskjutits framför slutljudande likvidor, t ex fogal
ackar 'åker', likaså i öppna likvidaförbindelser i kortstavingar, gen togales,
men först senare i långstavingar, gen ackres > ackares, enl BRAIINE 1953
s70 f. Också i fornsaxiskan inträder en morfologisk utjämning med hänsyn
till inskottsvokalen, enl Ga r.-raf•E & LocarrER 1910 s108f.

Infinitiver med palatalförbindelser.
I infinitiver med gamla palatalförbindelser, t ex f sv velia, sitia, liggia
och sighia sceghia, råder inom det undersökta området dels vacklan
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TEXTTAB HILI", 2. Fem infinitiver med gamla palatalförbindelser i nordliga
apokopemål: o = enstavig eller cirkumflekterctd form, x = tvåstavig form
med slutvokal, — = belägg saknas. När både former med och former utan
slutvokal förekommer i ett område har tecknet för det oftast belagda alternativet satts till vänster. Parentes kring ett tecken anger att det endast
representerar en bekiggort inom sitt område.

Ord

öb

Nb

NTrönd
Vb
PiL vbÅng ik.sL nvÅng Jämtl Bin+dal Helg
LyL
övFrostv

välja
börja
sitta
ligga
säga

x0
Xo
X0
o
0

x
x
x
o
0

0
0
x
0
0
x0
o
0
X (0)
0 0(X) X0
(0) X (0)
0

0
X
0
o(x)
X
X
X0 XO
X0
0

Ox
(X)
X0
X0
0

0(x)
o
o
0

mellan enstavig form (med el utan cirkumflex) och tvåstavig form på
-e i apokopemålen och dels växlingar med hänsyn till bevarad
-i
eller försvunnen palatalitet i konsonantismen i allmänhet. Generella
regler för ändelsestavelsen hos inf på äldre -ja i norri dial kan inte uppställas. Utvecklingen i varje enskilt verb har styrts dels av den omedelbart föregående rotkonsonantismen och dels av de skilda morfologiska
förutsättningarna för analogier och utjämningar hos (olika slag av)
ö-, ja-, ia- och å-verb och starka verb (jfr HOLMBERG 1931 s76f, THORsoN APhS 20 s359).
I mina kartläggningar har jag begränsat mig till de fyra ovannämnda
verben, av vilka det första representerar den regelbundna apokopen hos
inf på -ja i Vm och de tre följande tillsammans utgör ett viktigt undantag. Som en komplettering till ja-verbet välja har jag dessutom så fullständigt som möjligt excerperat belägg för börja, d v s ett ö-verb av
snarlik fonetisk typ (som i fortsättningen kallas jö-verb). Kartorna 29-32
och materialet för börja presenteras och kommenteras längre fram i enskildheter. Dessförinnan ges en allmän översikt över utvecklingen hos
inf på -ja inom undersökningsområdet, med utgångspunkt i texttabell 2,
vilken sammanfattar resultatet av kartorna 29-32 och av materialsamlingen för börja med avseende på förekomsten av enstaviga eller
cirkumflekterade former resp tvåstaviga former på -i— -6,, -e hos ifrågavarande infinitiver. Inf på -a redovisas ej i tabellen. Denna omfattar
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bara de dialekter som har ovillkorlig apokope i långst inf i allmänhet enl
karta 27. Vissa delar av nvÅng, Jämt! och Helg har alltså lämnats på
sidan.
Av texttabell 2 synes framgå att de undersökta apokopemålen skulle
kunna indelas i sex skilda grupper eller områden med avseende på slutvokalens bortfall i inf på -ja: Öb-Nb, Vb med Pi- och LyLappm'r,
vbÅng, nvÅng med ÅsLappm, Jämtl-NTrönd, Helg. Denna indelning
prövas i det närmast följande avsnittet på ett större material, samtidigt
som de allmänna fonetiska och morfologiska förutsättningarna för apokopens olika utveckling inom de skilda områdena undersöks. Därvid
ägnas av naturliga skäl särskilt stor uppmärksamhet åt de ångermanländska målen, som sparas till sist.
I Öb har j' sonantiserats vid bortfall av följande a i inf, utom när det
föregicks av klusilerna (g)g eller (k)k . Ett särfall utgör ljudförbindelsen
yj (ghj), som har utvecklats till j och därefter sonantiserats efter 1 och r,
typen IleVki 'följa', men inte efter vokal, typen Isäi(j) el dyl 'säga' (jfr
NOREEN AschwGr s211f, WEsstx Sv språkh 1 1958 s58 o 205f). Ett
viktigt undantag från denna regel bildar en enklav i möb, som består
av Oravais Vörå Maxmo och delvis Kvevlax. I den möter enstaviga infformer, dels av typen leit och dels av typen 'vä'g. De förra torde ha
uppkommit genom sekundär apokope av ett sonantiserat i. I me/b apokoperas också vanliga kortst inf, fastän kortstavigheten bevaras; jfr
'vit 'veta' och 1 sit 'sitta på kartorna 14 och 30. Se vidare ATELBÄCK 55
och HIILDEN 1957 s26f och 152f samt 1959 s58ff 198f och 214f passim.
— I Nb gäller samma regler som i öb, men så vitt bekant utan sådana
undantag som i mÖb; jfr Ökalix Ikre'vi 'kräva', Itg'mi 'tämja', Ifiri'ai
'flytta, flotta',
sätta' , likaså 1 g/ri 'följa', men 1t6tj 'täcka', 'leg
'lägga', Istainidj 'stänga', 'sög 'söka', 'rittj 'rycka'.2 Från fonetisk synpunkt bör utvecklingen i Öb-Nb förstås så att de dorso-palatala klusilerna g och k förmjukades och bildade affrikata tillsammans med ett
följande j. Övriga konsonanter — frånsett y (gh) — ägde inte lika goda
förutsättningar att sammansmälta med ett följande j ( < k el ghk), vilket
i stället sonantiserades. Av betydelse kan också ha varit att verben med
(g)g eller (k)k ffr -ja i regel hade lång rotstavelse vid tiden för apokopen
(lång rotvokal, konsonantförbindelse ng, rk el dyl eller lång konsonant
1 Här

och i fortsättningen skrivs j för utom i fsv belägg med i för k.
Se PIHL 1924 s 77f 92f 98f och 1948 s39f 52ff 62f 71 80f 84 118. Jfr för Nkalix
RUTBERG SvLm B.28 s164ff.
2
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gg el kk uppkommen genom nasalassimilation, tidig förlängning ffr
o dyl); jfr nedan s218 f.
Anm. Det fsv-nysv j-bortfallet mellan klusilema g el k och en följande
ändelsevokal i långstaviga ord är främmande för norrl mål; jfr redan i
Gästrikland hd byddjet, stänjet, stetjet och sänt0 enl LINDKVIST 1942 s8Off.
Bortfallets förekomst i ä nysv av mellansvensk, götisk eller sydsvensk härkomst (WEssAN Sv språkh 1 1958 s 148f) tyder på att det kan uppfattas
som en omvändning av regeln om den norrländska förmjukningen. När
norrl dial ändå ofta har hårda g och k i 'liggs, 'söke o s v, beror detta på analogiskt utbyte av den palatala affrikatan eller frikativan med motsvarande
klusil på liknande vis som ofta har skett också vid den vanliga norrländska
förmjukningen. Se NOREEN AschwGr 8242f, HOLMBERG 1931 s 144ff, LINDGREN SvLm XII.1 s 176f; jfr TRORSON APhS 20 s359f. Särskilt påfallande
är att norrl dial undviker affrikata i slutljud (jfr ÅSTRÖM Lj s122 och nedan
s231 f). I Öb, som genomgående har hårda g och k i inf i stället för väntad
affrikata, torde utvecklingen ha varit likadan som i Norrl. Se HULTMAN 1939
s250f, HULDÅN 1957 s27f.

Särskilt intresse för vår undersökning har förhållandena i Vb (och
Ly- och PiLappm'r) på grund av närheten till Ang och AsLappm.
I Vb har j sonantiserats efter samma regel som i öb och Nb med en
viktig avvikelse: sonantisering uteblir också efter t, såsom i Burtr I firgittj
' t, 1wgtt 'bryna', 1ngtj 'nyttja'
'flytta', 1 veittj 'vittja' , Dfors 1 /9tj ,,,1 firpt
m fl.' SVEN LUNDSTRÖM »Skelleftemålets verbböjning» anför bl a följande infinitiver: Uti 'böla' (eg »bälja»), 'häri 'härja', häsi 'hässja', I rödi
'rödja', jeli 'skilja', I stödi 'ljustra', Itämmi 'tämja', Isä/i 'sälja', I veli
'vilja', 'spörj 'spörja', likaså lalri 'följa', ,swetki 'svälja', men diddj 'egga',
Indittj 'nyttja', I flråittj 'flotta', I llråitt 'flytta', l weitt 'bryna', 'sått 'sätta',
båiddj båigg 'bygga', I stdig 'stänga', Itditj 'tycka', r sidik slditj
'slicka', I tdigk 'tänka' (ULMA 13366 537 passim). — Samma sonantiseringsregel som i inf gäller i Vb också i ob sg av svaga femininer på -ja,
att döma av de stora materialsamlingarna i SETH LARSSONS avhandling:
Malet, (i LyLappm) ssri; Burtr Bygdeå
Burtr söri 'sörja', Dfors
hessi 'hässja',
Lövånger Malå Norsjö Nysätra Skell Vännäs
Dfors IhäM ‘-'hKs,s, men Burtr Ibrgiddj 'brygga', Dfors Nysätra 'brgddj;
'lycka, ögla', Nysätra ligttj; Burtr I Mittj 'lättja',
Burtr Malå Ske!!
(SL s79f o 83f). De rätt vanliga undantagen utan
Dfors I /gtj, Malå,
sonantisering vid ljudförbindelserna rj och sj med sydlig orientering i Vb
(SL s83f) förklaras dialektgeografiskt genom närheten till vbÅng, som
1 LINDGREN SvLm XII.1 s154f, ÅSTRÖM Lj s120ff och F s43ff. Jfr LARSSON
1929 s17.
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genomgående har konsonantiskt j (eller bortfall) oberoende av föregående konsonant, och framför allt analogiskt genom påverkan från
övriga ord med cirkumflekterad form i ob sg inom den stora gruppen
av längst sv femininer (jfr ÅSTRÖM F sl0f).
Särutvecklingen i Vb gentemot Öb-Nb bör förstås så att t förlängdes
och palataliserades i ställning mellan en föregående främre (i-omljudd)
vokal och ett följande j, med vilket det därigenom kunde bilda affrikata
på samma vis som äldre kkj; jfr palataliseringstendensen i nVb enl
nedan s238. Former av typen Itvått med långt t i gamla ja-verb (ej jöverb) torde bero på analogiskt utbyte av affrikatan mot t efter pret och
sup. Omvänt är också inf Iblirj i mellersta Vb's kustsocknar morfologiskt
betingad (nedan s 237).
I ett geografiskt sammanhang med de dialekter i nvÅng och ÅsLappm, som har bortfall av slutvokalen i äldre långst inf ligger det
stora och för denna undersökning viktiga området av jämtska apokopemål. I dessa ändas äldre inf på -ja numera på -i -(j)e o dyl i större utsträckning än i något av de tidigare nämnda områdena. ARVID GUDMUNDSSON »Om verbböjningen i Litsmålet i Jämtland» anför bl a följande infinitiver: Ibäle,'h,äre, Ihäse, Ikköve 'klövja', 'säte, Ismöre 'smörja',
'eke, I gkäde se 'glädja sig', Iväne 'vänja', I täme 'tämja', Isöme 'simma',
sväre 'svärja', likaså I feth, svålre, 'söre 'sörja', IlMje legge lek 'lägga',
'Q*, men Ibpkg, IvOck 'väcka', Inigk 'göra mjuk', 1 218k 'slicka', 186yk
'söka', 'Myg, lcUdgg 'skita, smutsa', Itggk, Imiim 'märka', Ic/r8y 'dröja'
(ULMA 8291 s22 passim och 14806 16:0). Med Lit överensstämmer i
huvudsak Ström i nJämtl, grannsocken till nvÅng, enl VIDAR REINHAIVIMAR:
Ihäse,
'Ali, 'smörj, Iväni, I täme, Isömi, Isveiri, likaså
-e, Isvaki, Isöri', vidare Inyttje, Ivittje,' firöti, Isättje—'sått, l väti 'bryna',
'tyttje, men Itagg, vakk, mpl, 1 218k, 'hån, Idggg, Ing2ff (ULMA 20355
16:0). Också Åre i vJämtl stämmer i huvudsak med Lit enl HERMAN
GED-ERS uppteckningar: Ibali, l ha'ri-på', l hasi, Ikkövi (långt el halvlångt
ö), Isali, 'smöri, I fäki (halvlångt ä), 'glradi (långt el halvlångt a), Ivani,
l tami, Isömi (halvlångt ö), Isväri, likaså I fecki (halvlångt å), Isvålri (d:o),
I syry (halvlångt första y), vidare Inyty (d:o), 'väj (d:o i), I fIröti (d:o ö),
I sati, 'vati, Itytjy (halvlångt första y), men Vigg, l bggg, l våkk,
'86k
'söka läkare', Is6yk 'skälla (om hundar)', 'hAgg (st o sv verb), 'clggg,
I tågk,
Idr6y (ULMA 356 16:0). Jfr vidare kartorna 29-32.
Det jämtska materialet är rikt och svåröverskådligt och kan inte
i Inf på -i ändas ofta också på -e, enl meddelande av VR.
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behandlas uttömmande i detta sammanhang. I Lit Ström och Åre förefaller det som om -i har uppkommit ljudhistoriskt regelbundet efter
(kort el lång) konsonant, också t, g och k (men inte gh), föregången av
kort vokal, men däremot inte efter de gamla konsonantförbindelserna
ng, nk och rk, och inte heller efter k föregånget av gammal lång vokal.
De många exemplen på vanlig cirkumflekterad form i inf med äldre ggj
och kkj kan dels bero på analogisk utjämning i samband med att affrikatan byttes ut mot klusil men dels också ha utvecklats direkt ur bevarade långstaviga infinitivformer (se nedan).
Med de anförda beläggen för inf på äldre -ja bör jämföras följande
former för ob sg av feminina jön- och iön-stammar på äldre -ja och neutrala ja-stammar med -i efter g el k från samma socknar i Jämtl. Lit:
I ngje 'midja', men Itaj 'tilja', Ingttj 'fetthinna kring inälvor' (jfr TORP
s456a),
icignij 'dynga, spillning', ggk, b sg
'änka',
Itjd,scs 'kyrka'; ItC'kk ( ,,,I tgttj), b sg Itettje 'täcke' (sekundär bildning, jfr
OLSON 1916 s171, HQ s1263b, TORP s768b), '8,9,s 'virke, ämne' (jfr
TORP s879a), 'gnij 'änge, myräng' (ULMA 14806 16:o). Ström: Ile'ri,
b sg fe'rja, 'färja', l jö'ri, b sg l jö'rja, 'gyttja' (jfr TORP s192b), Itje`di—
'tje, b sg Itjeia -v, 'kedja' (lånord, jfr HQ s455b), Imedi, b sg 'meja,
I smedi, b sg 'smeiv, 'smedja', jfr Ihä'si, ob pi
-e, 'hässja' ( jöstam, jfr GEIJER s15), men Ibry'tj (kort y) 'brygga', IhIttj— 'Uj 'lycka,
ögla', Idggg, b sg Idynlja; 'styttje, b sg = , ob pi Istyttja, 'stycke', men
'ny'by'gg, b sg 'ny`bylttje, 'nybygge', 'dik, b sg
ob pi 'da, 'dike',
I ngaff, b sg Imvffe, 'märke', I dff, b sg 'öffe, 'virke, ämne' (CL 2365 och
YR 20355 16:o). Åre: Iti3i (halvlångt första i) 'tilja', 'feeri (långt el halvlångt a), b sg dat l utpå fdrjen,
(halvlånga å resp i), b sg
tjädja o dyl, 'mg di (halvlångt å), I små di (halvlångt el långt ä) smi di
(halvlångt i), likaså 'så'
(halvlånga ö resp å), b sg sökja, 'sölja'
<fsv sylghia, vidare Inciti ,-'ntltj, men 'brgddj 'brygga', Islåddj ,,,I sleigg,
b sg Isleddja, 'slägga', Vtti 'ögla', 'On, i skrggk 'skrynkla' (jfr HQ
s954b), ItOm 'kyrka'; Isty‘tly (halvlångt första y), b sg och ob pi =,
b pl Istytjya, ,-,'sty`ttly (kort första y), b sg Istyttje, ob och b pl Istyttja,
men 'tektj, Vik, b sg Vilje, 'ggg-,'gnJj, b sg 'enjje, ob pl len9 ja,
'märke', l vdrk 'virke', '4,9 'ämne, virke' (HG 356 16:0). Jfr vidare FRIES
1957 s167ff.
I det anförde substantiviska materialet utgör stycke det enda ordet
med slutvokal i tvåstavig form efter äldre gg eller kk. För ord med äldre
tj har inga belägg påträffats i ob sg av gyttja och lättja (ej heller i typl
från Jämtl), men former på -i föreligger för nättja från Åre övFrostv och
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Mörsil (jfr FRIES a st). Märk vidare att dike med gammal lång rotvokal
överallt inom det jämtska apokopeområdet heter I ditj-,I clik.1 Det är
tänkbart att ob sg av typen brygga, slägga och lycka har antagit vanlig
apokoperad form med cirkumflex genom analogi (jfr ovan om Vb), men
det är ovisst om denna typ någonsin haft tvåstavig form med -ii Jämt!
(se nedan). Växlingen mellan grav och akut i de tvåstaviga formerna
tycks till en del bero på sammanblandning av jö- och jön-stammar men
sammanhänger också med en allmän benägenhet för övergång till akut
accentuering i de gamla jön-stammarna (FRIEs a st).
Den begränsning till inf på äldre -ggja och -kkja, gentemot -ngja, -rkja
o dyl, som vi iakttog beträffande ändelsen -i el dyl hos inf med g el k ffr
-y o dyl i Jämtl antog
äldre -ja, torde sammanhänga med att inf på
kortstavig jämviktsf orm, såsom Åreformerna med halvlång rotvokal
ännu visar (jfr GEIJER 815). Till den kortstaviga typen kunde verb med
gg och kk lätt ansluta sig, däremot inte verb med konsonantförbindelser
och ogärna verb med gammal lång rotvokal. Jfr att ligga i kortstavighetsdialekterna i öJämtl heter: Borgv ligge, men pres part I tigen ,-'lagen,
Eds-Stensjö i nvÅng I l0e, samt i
Fors Tije, Rag
Jämtl's västliga dialekter med spår av kvardröjande kortstavighet: Alsen
I /itji (halvlångt första i), Åre(HG) pres part I litjin -en (d:o).2 Också
från Lit och Ström uppges bl a I liclje o dyl (u 1). Lång rotvokal i inf 1 /itji Iletji el dyl möter i Kall och Uåker i vJämtl samt i de västligt orienterade
socknarna Aspås Mattmar Mörsil Näskott Ofdal Rödön i cJämtl. Vokallängden beror rimligtvis på stavelseförlängning av en tidigare kortstavig
form. Man får i detta sammanhang visserligen inte se bort ifrån att inf
och sup av ligga ofta är homofona i Jämtl och att kortstavigheten i inf
därför skulle kunna vara analogiskt överförd från sup, där den var
gammal. Det är emellertid sannolikare att sammanfallet mellan inf och
sup är ljudhistoriskt. Härför talar bland annat inf-formerna av tycka,
t ex den med halvlång rotvokal och tilljämning i Åre (ovan); jfr Rag i
öJämtl I tgtje. Att de två nämnda verben — och delvis lägga — har antagit och behållit tvåstavig inf med -i- -e el dyl till skillnad från t ex

1 Ett enda känt undantag, ob sg 'dike från Alanäs i nJämtl, torde vara en ångermanländsk form; jfr WESTIN SvLm XV.3 s 5 och 7, GEIJER i SVVI 8310.
2 I inf har HG bara 'ägg, men AN 'letjé med tre längdstreck, under e, t och é.
Därmed avses sannolikt jämviktsaccent med halvlånga vokaler och halvlångt t;
jfr ovan s49 anm.
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bygga och väcka beror måhända till en del på deras större frekvens, som
gjorde att de bättre stod emot utjämningar. Därtill kommer för ligga's
del att det hade starkt tema. Men det är också möjligt att motsättningen
ifråga är satsfonetiskt betingad: de vanliga infinitiver som ofta stod
undanhållna i talsammanhanget antog lättare sådana kortstaviga uttalsformer, som förefaller att vara ett villkor för uppkomsten av tvåstavig inf på -i- -e el dyl i Jämt1.1
Samma resonemang som för verben kan gälla för substantiven. Det
ensamstående tvåstaviga stycke har belagts med en typisk tilljämningsform (och sekundär b pl) i Åre. Ytterligare belägg från Jämtl's apokopeområde är för nJämtl: Hmdal Istyttje, men övFrostv Ist§t'tj; cJämtl
Föllinge Hallen Revs Istyttje -a, Häggenås Istyttjy -e, Kyrkås Mattmar
Mörsil Näskott Rödön Istyttjy o dyl; jfr öJämtl (ej apokopemål): Borgv
Rag Istpje. Detta ord har stor frekvens, men det är ovisst om det oftare
än t ex brygga, slägga, lycka och täcke står undanhållet i talsammanhanget. Från Mörsil(HG) i cJämtl föreligger likväl Itytjy n 'smak, förstånd', som kan vara påverkat av den likljudande inf Itytjy 'tycka' i
samma socken.2 HESSELMAN påpekar att *stykki »i no. balansmål ofta
behandlas som en kortstaving» (1948-53 s 263).
I NTrönd har äldre inf på -ja övergått till former utan ändelsevokal
(med eller utan cirkumflex) i långt större utsträckning än i Jämtl. Från
Snåsa, som tillsammans med gränssocknarna Nordli och Sörli äger vissa
jämtska drag i verbböjningen (ovan s 144), har J V LINDGREN upptecknat: bälli (pret 'bälja), haffli (pret 'haja), kkuvvi, gkedi -'gkg, svarri,
likaså Isäri, vidare Iv'eti (pret Ivettja) 'vittja', Ityttjy, men 'säll 'sälja',
I smår (mkt öppet å) 'smörja', 'fåk 'skilja', 'vänn 'vänja', Itamm 'tämja',
likaså 'fåk 'följa', Isvåk 'svälja', vidare 'nått 'nyttja', '/ät 'flytta', 'sätt,
'lägg, l bgjj ,- Ibggg, Ive'ittj 'väcka', ',Wik, Imy'tj, 'sak,
(st verb), 'hån
(sv verb), Winftj 'tänka', Iniårtj,'drgj ut 'göra drygare, dröja' (16:o enl
del 1 s223).
Snåsa-materialet synes visa att apokopen i verb på äldre -ja haft
samma ljudhistoriska förlopp som i Jämtl. De tvåstaviga formerna med
lång konsonant beror på tröndsk stavelseförlängning. Analogien har
emellertid verkat starkare i utjämnande riktning i Snåsa än i Jämtl.
Bäst tycks de tvåstaviga inf-formerna på -i hålla sig i ö-verben, som
Jfr vidare om affrikata ffr -i -e i inf i Jämtl och om tema av typen inf pres
pret sup ikkövi nedan 8223ff.
2 Från större jämtska 16:o-samlingar i ULMA är tycke n inte belagt.
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behöll fornspråkets -j- som -i eller -j- i alla temaformer. Undantaget
I natt, pret 'nätta, har sannolikt utvecklats under inflytande från da-no
bokmål (jfr FALK & TORP 1910-11 s777, TORP 8468a). I ja-verben hade
de ljudhistoriskt regelbundna inf-formerna en mycket svagare ställning,
eftersom deras -i stod ensamt i temat. De ombildades därför på vanligt
norskt vis till ofullständig (med cirkumflex) eller fullständig likhet med
pres (sg inclikativ).1 Utjämningen i ia-verben utgår från temaformerna
för förfluten tid. I de fonetiska typerna i mgtj, Itgin9tj och 'drgj — med
bevarad affrikata eller frikativa — bör man likväl i första rummet räkna
med att den cirkumflekterade formen är ljudhistoriskt regelbunden som
i Jämtl. I st verb, I svarri, Ilijji och I setti, men 'sv*, förelåg visserligen
gamla enstaviga pres-former, men de övriga temaformerna understödde
inte en ombildning på samma vis som för ja-verben.
Att döma av kartorna 29-32 skulle apokopen av verb på -ja i stort
sett ha haft samma förlopp i övriga kartlagda delar av NTrönd (Inriherred Namdal) som i Snåsa. I Namdal är tendensen till enstaviga infformer (utan cirkumflex) likväl större än i Innherred, åtminstone för
sitta och ligga, och i Ytre Namdal (till stor del utanför kartan) förekommer -ji efter konsonantförbindelse, t ex I tenikji.2
Till NTrönd bör i detta sammanhang också Bindal, den sydligaste
bygden i Helg, räknas (jfr CHRISTIANSEN 1946- kartan s136). I apokopemålen i Helg för övrigt är enstavig och tvåstavig inf av verb på -ja
morfologiskt fördelade, i varje fall i Brönnöy, vars dialekt kan studeras
i OLAF OLSSENS »Brönnöymålet»: I häsji, Ihärji, Irämji 'skrika', I läpji
'läppja', likaså 'raki, 'söri, vidare I vettji- l väkk, Ibyjji- Ibögg, geitji,
Imärjji, Iönsji 'önska', men 'säll, '44, 'spar, I gU,
I sötji,
'värm, Itämm, l sömm, 'svär, likaså I svak 'svälja', vidare 'nött, I fkött, 'sätt,
'lägg, l h,ägg, 'plröy 'plöja' (OLssEN 1958 s27f 31ff 35f 41f 46 55 65ff
passim).
Brönnöy-materialet synes visa att inf-ändelsen -ja givit -( j)i i alla
ställningar efter konsonant, däremot inte när den genom övergången
ghj>j kom att stå efter vokal. I delar av Helg bevaras visserligen ofta
gammal kort stavelse i tryckstark ställning, men ändelsevokalens apo-

I Jfr REITAN Ordforkortning 1922 s49 och 61, Vemdal 1930 s59f och 90ff,
Röros 1932 s43 och 117f, CHRISTIANSEN 1946— s194, samt ovan s 142 med hänv.
Växlingen mellan cirkumflekterad och cirkumflexlös inf i Snåsa kan delvis bero
på cirkumflexens allmänna reducering i NTrönd, varom ovan s158.
2 Jfr REITAN s53 60f 66f, Roas NB 11 s41.
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kopering bestäms i regel inte av vokalbalans.' Mot denna bakgrund bör
det förhållandet ses att också -ja föregånget av en gammal konsonantförbindelse eller av ett k efter lång vokal bevaras som ändelsestavelse i
Brönnöy. Utvecklingen var här inte beroende av den nya tvåstavingens
jämviktsaccent, såsom i Jämtl och delar av NTrönd. I stället har analogien från pres i Brönnöy spelat en avgörande roll för inf-formen.
Huvudregeln är att gamla ja-verb och starka verb på äldre -ja har
antagit enstavig inf efter pres, medan ö- och ja-verb av samma typ
bevarar tvåstavig form (OLSSEN s65f, jfr s 35f). Om undantagen från
denna regel gäller följande: 'rämji böjs som ett ö-verb efter 1. konj
(01,ssEN s65 o 75, TORP s526b), möjligen också lläpji (jfr TORP s375a,
men RIKSHEINI 1921 s42); (alternativt) tvåstaviga former i inf och pres(!)
(karta 29) och Iteiki 'tälja, räkna' (med tjockt k, OLSSEN s3lf 42 o
66) samt lvettji 'väcka' (idem s46 o 66) beror på attraktion från ja-verb
resp -kkja, typen Iryttji; 'hägg kan vara
med äldre -lghja, typen
påverkat av det starka verbets inf (jfr OLSSEN s66); om 'nött se ovan
8 220.2
Av VITAIJELM RIKSHEILVIS »Ljodvokstren i Vefsn-målet» framgår att
Vefsn-dialekten, som ju endast har villkorlig apokope i inf, ofta har behållit -j- eller palatal affrikata i sådana verb som ändas på -( j)i i Brönnöy:
'Mia, kkuvja kkevja, vidare 'vittja, I vekkj
(inf el pres?), Iten,kj6 Isteikja, T henlnla (el l h,ennja?)3, men 'stila, Isijella,
I spöra, Ivänna, 'kippa, 'sömma, likaså 'syska, vidare 'nätta, Ilkötta,
I leiga, 'önska, I pköya (RIKKI= 1921 s19 30ff 42 47 53 o 55). Det är
tydligt att Vefsn-målet har analogiskt j-bortfall i inf av ja-verb och st
verb, också Iseaa och I /iga.4 Av förhållandena i Vefsn, av kartorna
29-32 och av Ross' uppgifter (NB 11 s66f) vågar vi dra den slutsatsen
att apokopen i inf på -ja i stort sett torde ha haft samma förlopp i övriga
kartlagda apokopemål inom Helg som i Brönnöy.
Utanför undersökningsområdet förekommer särutvecklingar vid apokope av inf på äldre -ja i växlande utsträckning. I det utpräglade apokopemålet i Salta norr om Helg synes själva det ljudhistoriska förloppet
1 CHRISTIANSEN 1946— s131, KOLSRUD 1951 s121; jfr likväl för Brönnöy OLSSEN
1958 s46.
Om affrikata eller j ffr -ii inf i Brönnöy se nedan s 223.
3 Den höga slutvokalen i somliga inf kan representera en regelrätt utveckling
av inf-ändelsen -ja eller vara övertagen från pres-former. Jfr nedan s 223 f.
4 På kartorna 30 och 31, med lång rotvokal enl G SVARTVASSMO i NMA och
RIKSHEIM 1921 s27 och 55; annorlunda Ross NB 11 867.
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närmast överensstämma med Vb, men analogisk ombildning efter pres
förekommer i stor utsträckning (SKÅNLIIND 1933 s28 61 79 81 o 88). På
Gimsöy i Lofoten längre norrut stämmer utvecklingen av verb på -ja
är begränsade till ö-verb
bättre med Helg. Tvåstaviga inf-former på
(och
delvis
g)
föregånget
av konsonant
och ställning efter äldre k
(arRISTIANSEN 1933 s114f). Liknande förhållanden som i Helg råder
också i Bö i Vesterålen (MARTINIISSEN 1907 s20f o 24ff). I apokopemålen i Dalby, Norra Finnskoga och Norra Ny i nordligaste Värmland
sonantiseras j allmänt, när det står i slutljud efter konsonant. Enstaka
undantag ifråga om infinitiver är säkert morf ologiskt betingade (NonEEN
SvLm 1.3 s 10ff, KALLSTENIIIS SvLm XXI.2 s40f).
För de senast nämnda dialekterna gäller att de normalt har ovillkorlig apokope i tvåstavig inf. Av intresse är också utvecklingen i inf på
äldre -ja i dialekter som — oavsett vokalbalansen — endast drabbas av
ovillkorlig apokope i vissa inf-kategorier. I Kvernes i södra Nordmöre
(Norge) uteblir apokopen i långst inf med kort rotvokal ffr vissa konsonantförbindelser eller långa konsonanter, däribland dem på -kja och -glo:
I kakve, Itakke, Idanise, Itentje, l ryttje, 'hen'n'e, 'hylle (RErrAN s53, jfr
Ross NB 10 s56). I Selbu i STrönd är förhållandena trassliga (RErrAN
s49f). I sydvästra Mora, Venjan och Sollerön i Ovan-Siljan apokoperas
a ovillkorligt och sonantiseras föregående j i inf på -ja, likväl med
undantag för dem som slutar på äldre -kja, -gja och -tja (jfr förhållandena
i Vb ovan 8215): I kkive 'klövja', Ikr&i, I kreve el dyl 'kräva', Ise'ki, 'see
el dyl 'sälja', Iwilre -i, 'wie el dyl 'vilja', men ityttja, Ityttj el dyl, Itäntja
el dyl, 'Pigga el 'pigg, Istendja, Iständj el dyl, 'sitt ja, 'sitta el 'sitt.' Inom
detta område förekommer ovillkorlig apokope av långst inf bara i södra
Venjan, men tendensen till bortfall av slutvokal är stark också i sydvästra Mora och Sollerön, som har ovillkorlig apokope i inf med likvidaförbindelser (ovan s 204).
Vid villkorlig apokope av inf inträder sonantisering av j ofta i dalmål,
i bergslagsmål i Dalarne och Västmanland samt i uppländska och gästrikländska dialekter.2

i Enl LEVANDER Dalm 1 s223 och 2 s234f 242 244f samt Dalmålsordb 8:o i
ULMA. I Västerdalsområdet Malung Lima Transtrand sonantiseras j vid ovillkorlig apokope i t ex pres pret sup 'böni och i pres 'tänd enl Dalm 1 s223f.
2 Enl LEVANDER Dalm 1 s226, HESSELMAN 1905 all med not 3 och 1948-53
579, LINDKVIST 1942 s79, och upplysningar om Sätersmålet i Dala-Bergslagen av
SIGURD FRIES.
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Anm. Typiskt för apokopernålen i Jämtl, NTrönd och Helg är att slutvokalen -i -e el dyl står även efter af frikator uppkomna ur gj- och kj-förbindelser. I nJämtl gäller detsamma efter tj och i Brönnöy i Helg står -i
också efter sj, rj och nij. I apokoperade inf-former utan ändelsevokal saknas
däremot ofta affrikata eller j-frikativa som slutljud. Denna reglering torde
i stor utsträckning vara analogiskt och morfologiskt betingad. Som ovan
(s 215) har framhållits är af f rik at an obeständig i slutljud. Detta förhållande belyses särskilt väl av de anförda iön- och ia-substantiven från Jämtl
(ovan s217), t ex Ström idggg, b sg 'dynija, Vik, b sg 'ditje. I sådana fall
fann tendensen att avlägsna affrikatan inget stöd hos ordens böjda former.
För inf förelåg däremot ofta ett sådant stöd hos andra verbformer med
bevarad klusil, i starka verb och ja-verb hos pres sg indikativ, i ja- och iaverb och i viss utsträckning starka verb hos pret och pret part (inräknat sup).
Det omvända förhållandet, att affrikata eller j stås ffr -i - -e el dyl,
tarvar också en förklaring. I en del fall föreligger tydligen analogiska utjämningar. I Brörmöy i Helg har inf av typen 'härji, och Irämji sannolikt
fått sitt j från jö-verbens övriga böjningsformer. Likaså är det tänkbart att
ia-verbens inf 'sötfi, 'tenitji o sv här har påverkats av pres sg indikativ (jfr
OLssoN 1958 s41 ff och nedan). I det jämtska materialet är de — rätt enstaka — förekomsterna av inf med affrikata f fr -i - -e däremot alls inte på
samma tydliga vis begränsade till jö- och ia-verb, utan de möter såväl bland
starka verb (ligga, sitta) som bland ja-verb (lägga, sätta). Därtill kommer att
också pres sg av ja-verb normalt apokoperas i de jämtska apokopemålen.
Om man antar påverkan från pres för inf ityttje, 'tytjy o dyl förskjuts vår
frågeställning till pres-formens utveckling (och till stycke n). Den invändningen gäller också för Brönnöy-materialet. I pres part bör visserligen affrikata ha utvecklats f fr kvarstående vokal i andra stavelsen hos verb på -ja
oberoende av konjugation, men det är mindre sannolikt att inf har ombildats
efter denna relativt ovanliga och i förhållande till temat i övrigt fristående
form.
Om analogiförklaringarna är otillräckliga förefaller det alltså som om j
genom den ljudhistoriska utvecklingen har fått en dubbel funktion i somliga
inf med affrikata ffr -i -e el dyl i Jämtl och i vissa nyno dialekter, där det
lever kvar dels som konsonant(iskt affrikataelement) och dels som slutvokal;
jfr det motsatta förhållandet i öb och Nb (ovan s 214f). En sådan tudelning
kan te sig mindre tilltalande, men förloppet kan närmare beskrivas så att
k, g och i nJämtl möjligen t har palataliserats och affricerats ffr j > i -e. Man
behöver emellertid inte anse det självklart att Ulfs gamla slutvokal efter j
överhuvudtaget har fallit bort i de nämnda folkmålen. Det är nämligen
tänkbart att ändelsen -ja i vissa dialekter har övergått till -je > -ji -i på
grund av j-ets palataliserande inverkan på den följande vokalen, som därigenom skärptes och hölls åtskild från den allmänna försvagningsvokalen.
Vi skulle i så fall ha att göra med ett slags särskild palatalförsvagning på
liknande vis som man i nysv och nyno dialekter kan tala om en särskild
nasalförsvagning ifråga om -en och -on > -a o dyl (jfr DAHLSTEDT SvLm 1946
s158f, HESSELMAN 1948-53 s117 och 237 passim). I det följande anförs
några indicier för en sådan utveckling.
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Den fsv ändelsen -ia övergick stundom till -ice ••••• -is genom ett slags progressivt i-omljud, d v s ett assimilatoriskt inflytande från det konsonantiska
i-et på följande a. Tydligt genomförd är denna övergång, i såväl öppen som
sluten ändelsestavelse, i JöNs BUDDES skriftspråk, som torde representera
1400-talets svenska i möb; se AHLRÄCK 1952 826 47f 75f och 143. I allmänhet tycks -ja > -ice och vidare > -e i fsv emellertid vara begränsad till de fall
då -ja »omedelbart föregås av två konsonanter eller av ett långt konsonantljud» (KocK Sv ljudhist 4 s264), dvs nästan uteslutande till ställning efter
gg, ich el kons +g, gh el k. Övergången är ofta svår att iaktta och regelfästa,
eftersom den övertväras av försvagning a >ce i tre- och flerstavingar eller i
samband med vokalbalans, liksom den också tidigt kan ha utjämnats i de
största och starkaste formkategorierna, inf och ob sg av iön-stammar. Se
vidare Kom a a s264-269 med hänv, NOREEN AschwGr s134 och VSpr 3
s 348f, WESÅN Sv språkh 1958 s56. — Klara paralleller till den fsv övergången -ja > -ice föreligger på skånskt område i forndanskan. I västligare
forndanskt skriftspråk har -ja efter g el k och i Jylland också efter andra
konsonanter ibland övergått till -i genom palatalisering eller apokope. Se
BRÖNDUM-NIELSEN 1950 s 404f och 411f och 1951 s 110 ff. Förekomsten av
inf liggi o dyl i Hälsingelagen (Cod Tips B 49) vittnar närmast om den
danske skrivarens språk; HULTMAN 1908 s181, jfr STÅHLE 1954 s214 passim.
Den fsv progressiva palataliseringen av slutvokalen i ändelsen -ja borde
kunna spåras i nysv dialekter som en motsättning ifråga om ändelsevokalismen i ord på äldre -ja och övriga ord på -a. En sådan motsättning är ju
vanlig i nordliga svenska folkmål, som enligt framställningen ovan ofta har
-i -e, med eller utan föregående j, för äldre -ja, men -a, -tt, -e eller apokoperad form utan slutvokal för övrigt. Den tolkas emellertid allmänt och
framför allt av HEssELmAx och GELTER (1905 sll not 3 och 1948-53 877-80
resp SvLm B.18 s15) såsom en följd av apokope av slutvokalen och sonentisering av j; för växlingen -(j)ar -er i sydligare folkmål jfr MAGNUSSON
NysvSt 23 s162ff. HESSELMAN har likväl inte berört utvecklingen av -ja- i
sluten eller på annat vis skyddad ändelsestavelse.
Säreget för jämtmålen är temat i 1. konj av verb på äldre -ja (jö-verb),
t ex Lit inf pres pret sup 'bäle 'böla -ar -ade -at', Ström 'bön, Jvittje och Åre
VcIrövi. Samma form i alla temaformer möter likaledes utanför apokopeområdet i Jämtl i Rag 'k-öve, 'vette, Berg 'räl= 'gråta högljutt" och Oviken
'reme 'skrika, vråla'. Denna »oböjda» typ är inte enastående, så till
vida att vanliga kortstaviga och tilljämnade verb av 1. konj i Jämtl, t ex
Ström 'skste 'skotta', Lit 'sksts, Åre 'skcettec, har ett ljudhistoriskt betingat
sammanfall av alla temaformer. Vår typ med äldre -ja efter kort rotstavelse
kräver emellertid en särskild förklaring. Tänkbart vore att pret och sup
har drabbats av sekundär apokope efter bortfallet av den följande dentala
konsonanten (jfr ovan s 205f). För Rag i öJämtl och Berg Oviken i sJämtl
Enl SVEN SVENSSON ULMA 16:o. ADOLF NORDEN uppger från samma socken
spetsig slutvokal i inf på äldre - ja, t ex 'sväri 'svärja', 'söni 'sörja', men 'atiarpe
'stjälpa' o s v med lmalf e.
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utanför apokopeområdet måste vi i så fall dessutom räkna med en särutveckling i inf på -ja av ungefär samma slag som i vissa dalmål (ovan s222)
i både jö- och ja-verb; jfr Rag igele 'skilja' och kreke 'skölja', Berg smöre
'smörja', isöme 'simma' ( <symja, jfr ovan s33). Den väsentliga iakttagelsen att verb på -fa efter 1. konj behandlas enhetligt och bryter mot såväl
de geografiska som de morfologiska apokopereglerna i Jämtl implicerar
likväl en entydigare förklaring. Sannolikt har -ja(-) i jämtmålen efter kort
rotstavelse utvecklats till -je -ji. I samband med att sådana verbformer
anpassade sig till dialektens kortstaviga tilljämningstyperi har i synnerhet
den sistnämnda ändelsen lätt övergått till -i efter j-fientlig kons (v, r, 1 etc).
Om det därvid är j eller i som har fallit bör lämnas därhän. Dubbla former
-je och -i kan vidare ha uppkommit av satsfonetiska skäl ungefär som vid
villkorlig apokope (jfr om börja nedan s 235f). I dialekter med sekundär försvagning -i (och -u) > -e efter kort stavelse torde -i < -ja ofta ha öppnats till
-e; jfr HESSELMAN 1948-53 s253, ÖNB s155 169 och 242.
FLESSELMAN tycks anse att palatalförbindelsen j +vokal alltid gynnade
apokope (1905 s 11 med not 3 och 1948-53 s77ff). Sannolikare är att palatalförbindelse förorsakade en särutveckling i påskyndande eller fördröjande
riktning ifråga om apokopen. Orsaken härtill var dels att slutvokalen hade
en annan kvalitet än den vanliga bortfallande försvagningsvokalen och dels
att apokopen i former på -ja lätt ledde till tvåstavig form; jfr motsvarande
resonemang för ord med likvidaförbindelser ovan s 203. Särskilt påfallande
är att ord med gg el lek stundom t ffr j el i (ligga, stycke o dyl) i Jämtl och
Härj och i tröndska och östnorska folkmål ofta möter med affrikata och
tilljämnad form inom och utanför det allmänna apokopeområdet; jfr ovan
s 216ff, kartorna 30 och 31 (bl a Härj), SEIP 1938 s88 och 101 med hänv.
Den utvecklingen kan vara äldre än den vanliga apokopen i tvåstavingar.
SEIP anför exempel från 1300-talet (1955 s252). Men också i långstavingar
med kona +g el k f fr j måste vi räkna med att en hög slutvokal -i -A direkt
återgår på ett -a. HESSELMANS kategoriska uppfattning om denna typ finner
inte stöd hos framstående norska folkmålsforskare; se REITAN 1922 s 52f 60f
och 1932 s120, CIIRISTIANSEN 1933 s114f.
Summan av denna långa anmärkning är att man inte tvärsäkert bör
räkna med apokope i ljudhistorisk mening för alla fall av inf på -i -e el dyl
i västnorrl och no dial. I synnerhet gäller denna reservation, när ändelsevokalen föregås av j eller palatalt element i affrikata.
Efter vår kringsyn på de besvärliga apokopeförhållandena i inf på
äldre -ja återvänder vi nu till de ångermanländska folkmålen i Ång och
ÅsLappm. I texttabellerna 3 och 4 belyses utvecklingen i inf av gamla
jö- och ja-verb resp ja-verb med äldre -ja, dels i områdets bäst kända
och viktigaste apokopemål, dels i två närliggande dialekter med om1 För uppslaget att ställa utvecklingen på -ja i samband med tilljämningen
tackar jag fil lie VIDAR REINHAMMAR.
15 — 59143011 K.-H. Dahlstedt
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TEXTTABELL 3. Infinitiver av gamla jö- och ja-verb i Äng och ÅsLappm.
Ord

Multra
i sÅng
(1870-t)

Asö
i nöAng
(19504)

jö-verb:
härja
klövja
hässja
vittja

lhärje,
'kkövje„
rhäpei
'vittje,

'harje,
'kkövje
'hätsje,
lvittje,

nyttja

'nyttje,

'nöttje,

Resele
i nvÅng
(1890-t)

ja-verb:
skilja
vilja

I fitVe
I liMei
—' fiske, ,-,'fiske

',9e/je2
'velle
,,,'vella
'sälje,

',9i1j-2
'vett,

'vitja,
,-,'vitta
inytja
'nytta

I hdifi
'vitti
'vitt
,s, 'vitta
'ny'tt
,s, 'nytta
l äii-1
,,, lägg-

'fiffa

'Ni

'felje,
'vella

'fglj,
'vella

,---,' fiska

smörja
tämja
vänja

ismörje,
i tämme,
'vöne,

glädja
rödja
läppja
flytta

'gkä,
'rö,
'läppe,
I fkyttei

'gkei
'röjje,
lläppe,
I fköttje,

sätta
vättja
lägga
väcka

'sätte,
'vätte,
'lägge,
lväkke,

isätte„
'vätte,
'lagg-,
rväkke,

I j8kje,

'sälje,
'clekja,
',sylje,

— -ö

'sätta
'vetta,
'lägga

Nmal
i vbÅng
(1940-t)

'härj,
ikkövj,
I häffi
1 vittj1
—lvitt„
'nytt,.

'härj,

l äii

'tji/2
—'ägg,

—'ägg,

I häffi
'vitj„
,,, ivikk,

'fisk,

'fisk,

Vaj,
'vella

'filj,
'vett

vi1i2
'vila

'sålj

'sälj,
'dölj,
I f81112

'säli j2
'dökj,
I f81/12

Vari2

'smörj,
tam% 'tämm,
'vän,
'vari,

'firått„

igkii,
'rö3
l läPPi
I lkYtti

'sått,
'vått,.
l aigg2
'vak,

'sätt,
'v • i
l lägg2
lväkk,

igkäjja,
'rö,
' fkytta

Vm-Malg
i AsL
(1920-t)

—'fiffa

'selja,
'sälja,
'dgkj
'döl'ja
i fskja2
figri2
,,, Iftekja,
. --, Ifiikja
ismörje 'smöra, Ismårj,
'tämma, 'kimma, 'gym,
'vån,ivezna,
'vän-,

sälja
dölja
skölja

Fjsj ö
i nvÅng
(1950-t)

'köval

egga
fiska

Rams
i nvÅng
(1890-t)

' fkått

'bagg

'smörj,
'tämm,
'värt,
1 val12
'gkä,
I ltiPPii
I fkötii

—1 ftrytt„

'sätt,
'gvtitt„
i lägg2
tväkk,
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TEXTTABELL 4. Infinitiver av gamla ja-verb med rotslut
på g eller k i Ång och ÅsLappm.
Ord

Multrå
i sÅng
(1870-t)

Asj ö
i nöÅng
(1950-t)

Resele
i nvÅng
(1890-t)

smöja

'smöjje,

i smöjje,

ismöjje,

tälja

'tål*,

-•-• -ö
'talde,

'tåkja

'tålrj

följa
sörja
bygga

'fakje,
'sörja,
'böjja,
,--, 'bögga,
'tröjj,

Vålrja,
'sörja,
'böjja,
-'-6
'tr5jja2

'fl2
'sari,
ibadj,

gari2

i inki2

l ia1ri2

'bögg,

'sörj,
'bögg,

'sörjis
'baj

trygga

'Marie,
'sörje2
'böddje,
n.,1bögge2
'tr6jje2

'trajj,

'tröjj,

slänga

'Alänn,je, Ware,

'Alänge

'Aiggg2

'24gg2

stänga
vränga
steka

I stännje, 'stare,

istänn5a2 'står
'vränga
'vrånj
'ståtja,
'stäj,
,-‘,1stec

'stång,

Rams
i nvÅng
(18904)

i 8tåtje2

'vragga2
isteike,

'ratj

söka
rycka

'söke2
'röttje2

'r6ytje2
'rötja
-,1röyka,
'söka,
'Kättja,

tycka

ityttje2

'tyttje,

itg1ckt2

myka
röka

Fj sjö
i nvÅng
(19504)

ismöjj,

'smöjj,

'tåkj,

'Ml,

I

'stek,
I rngk2

itoi%

--ö
märka

'martje,

rynka

'ränne /.

stänka
tänka

istäntje2
'tänke2

'martje, 'martja
,..,'Inarke,
'rönitje,
istagke,
'tanitje,
,-,'tanke

'sak

'sak,
'tgkk2

'rantj

istänke
'stånk
ltenitja, Vink
,s, 'tänka

Vm-Malg
i ÅsL
(1920-t)

'stånk,
'tågk,

Nmal
i vbÅng
(1940-t)

ItM12
,-,itäkj,

'tröjj,
'tröyl
,-,1tr6gg1 -1trögg1
'fläng,
1 21änlj
-121än2
'stägg,
'stäng,
'vrägg2
'stek.,
'stek,
'm 2
'rök,

'rök,

's6k 2
'rökk,

's6k 2

'tykkt,

ltpti2

'mark,

'mnrk,

'rögki,

'röntj
,-,'rönk
'stänk,
'täntj
-itänk,

'stänk,
'tänk,

lratj,
,-,'rökk
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fattande villkorlig apokope i inf (Asjö och Res) och dels slutligen i
Multrå i sÅng, där apokopen är rätt sällsynt också inuti talsammanhanget. Huvudregeln blir som synes att apokopemålen har förlorat slutvokalen oberoende av fonetisk och morfologisk typ. (Vi bortser t v från
sitta, ligga och säga.) Endast i Rams förekommer alternativt tvåstaviga
former på -a -9 i inf av vissa jö- och ja-verb. Ramsele-formerna kan
inte med säkerhet ansättas som rester av ett äldre tillstånd med sonantiserat -j, eftersom södra Rams, där GEIJER gjorde sina uppteckningar,
vacklar ifråga om apokopen också i vanliga långst inf, t ex I snikk ,,,
snikka 'snickra', 'ng 'öga 'snöa', 'fina »stelna» d v s 'dö' (HG 16:o,
se ovan s138). Också de villkorligt apokoperande dialekterna antar enstavig form vid bortfall av slutvokalen: Asjö vittj neita 'vittja näten',
i ji/j dvm 'skilja dem', 'van jäg 'vänja sig', 'sätt vä »sätta vid» d v s 'lägga
på (kalv)', smöjj bana 'fläta band', 'fakj mä 'följa mig', Itanftj ätte 'tänka
efter', I sittj å spenne 'sitta och spinna', Res 'nytt eti 'skynda sig', I martj
en näsduk 'märka en ...'.
Anm. I texttabellerna 3 och 4 har i huvudsak endast medtagits infinitiver
på äldre -ja av jö- ja- och ia-verb som är väl belagda i de sju undersökta
dialekterna och dessutom otvetydiga med hänsyn till sin historiska bildningstyp. Som jö-verb rubriceras bl a fiska <fiskia, oavsett den långa rotstavelsen
(jfr NOREEN AschwGr s 450f, SAOB F 635). De kartlagda inf och börja
har likväl utelämnats. Vid alternativa former har alltid den med -j, palatal
affrikata el dyl satts först, om en sådan förekommer. Ofta uppges i källorna
att inf med palatal el dyl är äldre än det andra alternativet. I Myckelgensjö
i Asjö är till exempel 'fiffa numera föråldrat. Ett bindestreck efter en form
anger att den är villkorligt apokoperad. Sådan form anförs i tabellerna bara
när belägg för isolerat uttal saknas. Siffrorna redovisar verbens böjning
efter 1., 2. eller 3. nysv konj. Två siffror, t ex 12, anger att verbet kan böjas
alternativt eller har blandad böjning. Fyra av tabellernas verb behöver
översättas: läppja 'lapa', smöja 'fläta strump- el skoband, träda (t ex garn i
tilltrasslad härva, jfr TORP s 664a)', trygga 'trivas, ha mod', myka 'göra mjuk
(genom hård bearbetning)'.
Materialet är hämtat ur: JOHAN NORDLANDER, Ordbok över Multråmålet; mina egna uppteckningar från Myckelgensjö och vissa grannbyar i
Anundsjö; HERMAN GEIJER typl och 16:o från Resele ULMA 64:20 resp
67:1; densamme typl och 16:o från Ramsele ULMA 64:21 resp 67:2: AGATON SJÖDIN 16:o från Silsjönäs i Fjällsjö ULMA 21117; 0 P PETTERSSONS
ordbok över Vilhelminamålet ULMA 884 m fl (OPPOrdb); HELGE NORGREN
och SvEN SÖDERSTRÖM 16:o från Nordmaling ULMA 19600.

Typiskt för apokopemålen i Ång och ÅsLappm är att de i stället för
sonantisering i ovanligt stor utsträckning bevarar -j efter kvarstående
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oassimilerad konsonant i rotslutet både i jö- och ja-verb, ibland t o m
i så svåruttalade former som Vm Ikkövjl och Nmal Iltippj (texttabell 3);
jfr Ång dritvj f 'sidlänt område' och l eivj f lävja'2, Vm-Malg Itivje f 'vågskum uppkastad på stranden'. Efter m, n och p har j i regel avlägsnats,
under påverkan från pres sg. Konsonantismen äger likväl ett tydligt
samband med j-bortfallet; jfr AXEL HOLMBERGS gruppindelning för rspr
(1931 s142f). Ett särfall utgör vilja, som sedan gammalt har blandad
böjning och i Ång, Medpd och öb ofta har antagit inf på -a av gammal
kortstavig typ. Bakom denna utveckling ligger morfologiska utjämningar — pres sg är mycket vanligare än inf — och trycksvaghet i talsammanhanget på samma vis som för kunna och läta.3 — Mot apokopemålens -j svarar i regel ändelsen -je, -ja el dyl, vid villkorlig apokope -j,
i Ång's övriga folkmål. En enstaka avvikelse som Res I kköva 'klövja'
motsvaras inom apokopeområdet av Tåsjö
'adv (ej i tabellen).
I överensstämmelse med jö- och ja-verben ändas också inf av gamla
in-verb med -ghj- efter 1 el r i de ångermanländska apokopemålen på -j
(texttabell 4, jfr ovan s214).
Anm 1. Det vore frestande att se ett samband mellan frånvaron av cirkumflex i vanliga apokoperade infinitiver i vbÅng och ÅsLappm (ovan
5154 o 167) och det förhållandet att de inte sonantiserar -j. I bägge fallen
uppkommer ju i dessa dialekter genom apokopen rent enstaviga former.
Mot en sådan sammanställning kan emellertid många invändningar resas:
I öb och ökalix sonantiseras ofta j, fastän cirkumflex saknas. Förhållandena.
ligger där likväl annorlunda till i så måtto att dessa folkmål överhuvudtaget
har uppgivit motsättningen akut : gravis. Vidare; I LyLappm och Aplg av
PiLappm saknas i regel cirkumflex fastän j sonantiseras; jfr kartorna 27
och 29. Typen 'bi'ster får tvåstavig form med gravis i vbÅng och ÅsLappm.
Också i enstavingar och ord med akut accent sonantiseras ett j i Vb, t ex
'a'rå 'arg', iseli 'sälg' (jfr 'FRIES 1957 s160 o 166ff). Omvänt har däremot
Rams inf Ib8rj, våld o s v utan sonantisering trots cirkumflexen. Inte heller
de villkorligt apokoperande dialekterna i Ång sonantiserar -j. Mycket starka
skäl talar alltså för att vbÅng och ÅsLappm med hänsyn till behandlingen
av -j efter oassimilerad konsonant representerar en typiskt ångermanländsk
utveckling, oberoende av accentförhållandena. Särskilt markant är motsättningen mellan Vb och LyLappm med -e
<4 och vbÅng med dess
förkärlek för konsonant +j också i slutljud.
Anm 2. I Ång har alltså pres sg i regel inte påverkat inf av ja-verb med
1 Efter

en sagesman från Nästansjö i Vm-Malg har jag upptecknat pres ildröjv!
Se JN sl9a, Liotbr MASO 3 s86f, FRIES 1957 s170.
3 Jfr ovan s 142f. Se vidare STENBOM SyLm 1915 s70, BOGREN 1921 8116, HOLMBERG 1931 s161, HOLDEN 1959 8217f.
2
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rotslut på 1 och r. I stället har emellertid ofta pres omformats efter inf, dvs
antagit tvåstavig form med gravis och -j-: Bjärtrå Gudmundrä, Nora Ngrå,
Ullånger Ylännäs i sÅng 'välde -ja o dyl = inf, Edsele Juns i nvÅng 'veilrje
o dyl = inf, Fjsjö Rams iviarj = inf, men Trsjö i nöÅng 'vaj (jfr ovana 143),
Res i nvÅng 'våld ,,,ivåZrja. Förutsättningen för de tvåstaviga formerna utgör ia-verbens pres-former med bevarad tvåstavighet och gravis (jfr ovan
s 144 not 1). Också vid bevarad enstavighet härrör -j främst från inf, även
om pres pi (i äldre tid) och pres part kan ha medverkat till att det infördes
i pres sg. Dessa utvecklingar överensstämmer i huvudsak med rspr; se
HOLMBERG 1931 s72ff och 157ff, ÅKERLUND NysvSt 13 s65ff, WESSEN Sv
språkh 1 1958 s213. I övre delen av nvÅng, i vbÅng och i ÅsLappm har
både inf och pres enstaviga former på -j: Vm-Dik 'vtarj etc. Däremot kan j
saknas vid 8-form: Vm-Malg isiimmea 'sämjas' och pres 'stim" men istimje f
'sämja'; jfr HOLMBERG 1931 s73.

Vi vänder oss nu till sådana inf på -ja, i vilka j, såvida det inte sonantiserades eller avlägsnades av morfologiska grunder, bör ha assimilerats
med den rotslutande konsonanten och med den bildat en affrikata eller
frikativa.
Äldre -sj- har i Ång och ÅsLappm assimilerats till sje-ljud, och hässja
v apokoperas på samma vis som gamla längst inf. — I glädja och rödja
(texttabell 3) med äldre -dhj- (ej) torde inf I gkäjja i Res och I röjje i Asjö
representera en ljudhistoriskt regelbunden assimilationsf orm, medan
inf 'gkä och 'rö, som innebär övergång till 3. konj, har bildats i anslutning till verbens övriga temaformer, främst pres sg (jfr ÅKERLUND
NysvSt 13 s 61 ff). Diftongen i Asjö Igkei är sekundär (ÖNB s254).
Det synes mindre sannolikt att de enstaviga infinitiverna har uppkommit på annat sätt; jfr utvecklingen av motsvarande och liknande
jön-stammar, t ex Vm-Malg Imejje 'midja', Ismejje 'smedja' men 'vi
'vidja', Multrå(JN) Imejje, Ismijje men 'vi.1 —1 smöja (texttabell 4) har
äldre -ghj- (yj) assimilerats till I jj, och infinitivens slutvokal behandlas
på samma vis som i övriga längst inf; jfr däremot inf säga nedan s 246.
Äldre -tj- borde med kvarstående j ha övergått till affrikatan 'ffitj
(lmalf t — p el dyl). Denna är likväl svagt representerad i de ångermanländska apokopemålen, både bland jö- och ja-verben; se vittja och nyttja
resp flytta, sätta och vättja i texttabell 3. För ja-verben kan vi räkna med
utjämning till 'tt i inf efter de flesta av denna kategoris övriga tema1 Se vidare FRIES 1957 s 167ff. Uttalet torde ofta vara tviji, som är svårt att
hålla isär från 'vi, eftersom svenskans långa i normalt har frikativt j-slut. Därtill
kommer att 'vi, trots FRIES 8170f, kan vara en gammal j5-stam, liksom Multrå(JN)
l svy, pi 'avyjjer, f 'svedja'; jfr OLSON 1916 s168 233 425, HQ s1124.
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former (jfr HOLMBERG 1931 s101 f o 147ff). För jö-verben föreligger inte
denna möjlighet. Inom apokopemålen i nvÅng-ÅsLappm är affrikatan
I ttj i gamla jö-verb bara belagd i Vm-Malg Ivittj med särbetydelsen 'tigga
ihärdigt och påpassligt'. Utöver tabellen föreligger följande former med
tt från detta område: Tåsjö sup Ivitte, inf 'nytt; D-Risb 'vitt, 'nytt, VmFatm pret och sup 'väte, inf och pres 'nytt, pret Inytte, Vm-Malg(KFID)
inf och imperativ 'vitt, pret vitte 'vittja (snaror)', Åsele sup 'vitta; Inyttes
'nyttjas', men nFredr pret Ivikkte. Jfr vbÅng: Bjholm Ivittj, pret och
sup I vikkt, Nmal (B ERICSSON ULMA 23165) I vikk vittj, pret och sup
I vittje; LyLappm: Lycks Ivittj, 'nyttj, Sors Inyttj, So-Gargnäs Ivittj; sVb:
Dfors ivitj, In§tj (F s49). — För motsvarande jön-stammar föreligger
från tabellens dialekter bara beläggen Vm-Malg llättje f 'lättja', Nmal
j6tj f, b og l jnja, 'gyttja' ( 'jyttj enl SL s83), Rams b sg 'lettja, Res b
sg 'lättna. Dessa kan vara rspr-påverkade, som GEIJER antar för lättja
(Rams typl). Det vanliga ordet för gyttja i ångermanländska folkmål är
görja—görka (görkja) (jfr JN s 42 b, KS s46, SL s83 och ovan s217).
Utvecklingen av jö-verb med t i rotslutet i vbÅng synes närmare
överensstämma med LyLappm och sVb än med de ångermanländska
apokopedialekterna i nvÅng-ÅsLappm. Former med lång klusil 'tt är
inte belagda. Alternativet Ivikk 'vittja' i inf måste ha uppkommit genom
falsk återgång: l (t)tj har utbytts mot 'lok i överensstämmelse med den
allmänna tendensen att återinsätta k och g i förmjukade former, framför allt i slutljud (jfr ovan s 215). En liknande tendens ligger bakom det
egendomliga förhållandet att vittja och nyttja i ångermanländska mål
omedelbart nedanför apokopeområdet har övergått till 2. konj, vilket
innebär att Ivittje, pret och sup *l vittje, och 'nyttje, pret och sup * Inyttje,
i t ex Multrå omformades till Ivittje, Ivikkte, Ivikkt, resp lnyttje, 'nykkte,
I nykkt (jfr IN s152 o 82, ÅsTitöm L s96 o F s49 och Fredr-formen ovan).
En sådan böjning hos ett motsvarande gammalt ja-verb föreligger t ex
i Asjö fköttje, fkökte, fkökt med sekundära k-ljud. Men i stället gick javerben flytta, sätta och vättja i nedre Ång ofta tvärtom över till 1. konj,
d v s * Isättje, 'sätts, *sätt blev 'sätts, 'sätts, 'sätts, en omformning som låg
nära till hands i teman med t i rotslutet och genomgående omljudd
rotvokal (jfr HOLMBERG 1931 s21 ff 54f 101f passim). Av betydelse för
jö- och ja-verbens skilda utvecklingar var också de gamla formerna i
pres (sg indikativ) med -tj- resp -t(-).
Inom apokopeområdet i nvÅng-ÅsLappm håller däremot jö- och javerben med rotslut på t ihop, både ifråga om konsonantism och böjning
(1. konj). Detta förhållande kan förklaras så att utbytet av affrikata
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mot klusil i inf av ja-verb efter övriga temaformer och övergång till 1.
flryttj- I fkytt) än i
konj ägde rum fiffigare i slutljud i apokopemålen
inljud i de nedre ångermanländska dialekterna. Från ja-verben överfördes därvid denna substitution till jö-verben, vilka i de nedre dialekterna redan hade hunnit ombildas i annan riktning, när j avlägsnades i
inf av ja-verben. Utbytet av 'ffitj mot 'tt kan vara mycket ungt; i nysv
skriftspråk slog inf sätta och flytta utan j igenom först vid mitten av
1700-talet (HOLMBERG 8147ff). — En annan förklaring är också tänkbar. Liksom i Jämtl kan inf på -tja inom det västliga ångermanländska
apokopeområdet, som vid tiden för apokopen bara omfattade nuvarande
Rams Fjsjö och Bodum invid Jämtlandsgränsen, oberoende av det allmänna bortfallet av slutvokal efter lång rotstavelse ha utvecklats till
tvåstaviga former av typen 'vit(t)i, som med försvagning övergick till
'väte. Denna form överfördes från inf till övriga temaformer eller utvecklades spontant också i pret och sup.' Temat * Ivitte, vitte, Ivitte omformades därefter till 'vitt, 'väte, 'väte efter mönster av vanliga längst
verb med tt i 1. konj. Den senare förklaringen överensstämmer bäst med
inf 'sitte i nvÅng-Å8Lappm (karta 30 och nedan s 244).
För de bägge infinitiverna av jö-verb med äldre -ggj- resp -skj-, egga
och fiska (texttabell 3), föreligger ingen tydlig motsättning mellan apokopemålen i nvÅng-AsLappm och nedanförliggande granndialekter. Vi
har rätt att räkna med utvecklingen ggj> icldj— I jj resp skj> I ff el dyl
inom hela Ang. Återgången till inf med gg resp sk överensstämmer med
den allmänna tendensen i norrl dial. För de två infinitiverna av ja-verb
med äldre -ggj- resp -kj-, lägga och väcka, är enbart sådana j-lösa former
belagda. Här har återgången underlättats av utjämningen efter pres sg
och (delvis) verbens övriga temaformer.
I inf av gamla ja-verb med -ggj-, -kj-, -kkj-, -ngj-, -rkj- och -nk j- (texttabell 4) förelåg bättre morfologiska förutsättningar än i ja-verben för
en ljudhistoriskt betingad affrikata eller frikativa att bevaras, såtillvida
att gg, kk osv i norr! dial förmjukades också ffr i i pres sg. De övre
apokopemålen i nvÅng-ÅsLappm (Fjsjö och Vm-Malg) uppvisar i denna
kategori färre former med förmjukning än de nedanförliggande ångermanländska granndialekterna. Detta förhållande sammanhänger uppenbarligen till en del med att de tunga palatala affrikatorna efter apokopen
mindre gärna bevaras i ordslut (jfr ovan s215). För en återgång till
1 Se

-tje.

ovan s217 och 224f. I nJämtl ändas den här behandlade inf-typen ofta på
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klusil spelade också temaformerna för förfluten tid en väsentlig roll.
I tycka har den förmjukade inf- och pres-formen * Ityttj—* Ityl(t)jy (jfr
nedan s245 om Iligge) till och med utbytts mot Itykkt el dyl med t efter
pret och pret part. Men återgången till klusiler i främst de övre apokopemålen beror också på rspr-påverkan i nybyggarmål; endast de säregna
dialektorden trygga 'trivas' och myka 'göra mjuk' har behållit palatal
frikativa resp affrikata i Vm-Malg. I Rams och Nmal bevaras förmjukad
form ofta också i slutljud. Jfr vidare motsvarande iCm-stammar, som
saknade likadana gynnsamma fonetiska och morfologiska förutsättningar för en återgång till klusil: Vm-Malg l lyttje f 'lycka, ögla', men
flägge
fläddje) f 'slägga', 'brögge f 'brygga', Fjsjö 1 2läjje f, men 'brögge,
'lökke, Rams l bröddja, Res l bröjja, »tja, b sg
Multrå(JN)
bröcklje, Ilyttje,
Vår nu avslutade genomgång har i huvudsak bekräftat och delvis
tecknat bakgrunden till den indelning som framgick ur texttabell 2
(s 213). I ett för oss viktigt avseende stämmer denna likväl inte: De tvåstaviga infinitiverna på -e hos sitta, ligga och säga i nvÅng-ÅsLappm
äger ingen omedelbar motsvarighet hos övriga inf på äldre -ja. Om man
bortser från dessa tre bildar alltså alla de ångermanländska apokopemålen, i nvÅng, vbÅng och ÅsLappm, en grupp, som kännetecknas av
enstavig eller cirkumflekterad inf på äldre -ja och som häruti på skilda
vis avviker från närliggande landskaps apokopedialekter. Vi återgår nu
till kartorna 29-32:
Välja v, karta 29: ÅsL D-Risb vookj, Vm-Dik 'vaj -FatmLatMalgRås vvkj (i Idvattnet i Rås lmalf v v), Åsele
l vvkj (lmalf
v a); — se vidare kartan. För öb jfr numera (sedan karthäftet trycktes) HuLDtbr 1959 s 54f: enstavig inf 'värg o dyl i Kvevlax Maxmo
Oravais och Vörå i möb, men norr och söder därom inf I vå'ki,
o dyl
med -i. Jfr dessutom Nb ökalix IvVri (PIHL 1948 s 52f) och Nkalix 'vet ki
(RUTBERG s60), Ång Multrå(JN) vökje, Medpd Njurunda
(STENBom SvLm 1915, s65) och Torp 'vaja (BOGREN 1921 s151), Härj Lillhärdal iväkje (JEssEN 1872 s13), samt för pret ovan s 146 f.
Anm. På kartan symboliserar röd färg bevarat konsonantiskt j eller ett
ändelse-i (lmalf y, y, i, ä el e) eller ett sekundärt g, medan svart färg utmärker
y-bortfall. En tvetydig mellanställning intar försvagningsvokalen
'-e
(lmalf a, a, ce o dyl) utan föregående j, som i princip kan återgå såväl på ett
äldre -a som på ett sekundärt -i. De på kartan med lmalf inskrivna vokaltecknen avser ändelsevokalismen oavsett om den föregås av j eller inte.
Från Oviken i sJämtl uppges i typl (HW ULMA 208:4) enstavig inf 'var
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liksom 'gölr 'skölja' och 'les 'läsa'. Formerna är enastående. De skulle kunna
vara ombildade efter pres eller imperativ, men källan förefaller opålitlig
ifråga om ordböjning, och man måste därför räkna med att 'vek etc är preseller imperativformer inskrivna på fel ställe i typl. JOHAN ANDERSSON[-ALDBERG] »Oviksmålets formlära» (ULMA 3011) upptar endast inf rveh (tyvärr
ej kartlagt), .Mre och lysa. ÖSTERBERG (1914 s111) nämner heller inte denna
enstaviga typ från Oviken. Från Ström i nJämtl föreligger 'väki efter VR
och CL men 'välte efter KHD; se härom ovan 8216 not 1. Inom den norska
delen av undersökningsområdet föreligger alternativ med och utan ändelsevokal från tre orter: Brönnöy 'välr(i) enl OLSSEN 1958 s31f passim och i
NMA (jfr ovan s 221), FIöylandet 'valri -'vak enl I HOFF, Vefsn 'välra
(vanligare) 've& enl G SVARTVASSMO i NMA, men endast 'väkt (med tunt 1)
enl RIKSHEIM 1921 s47.
Apokopen i inf välja erbjuder inga större problem. Den geografiska
fördelningen mellan typen välrje och typen vearj ,-vtikj i Ång och ÅsLappm stämmer helt med den allmänna apokopegränsen i långst inf
(karta 27) liksom också med övriga inf av samma kategori (ovan s 226).
Utanför Ång och ÅsLappm har -i i apokopemålen i sVb, sNb (Norrfj)
och delar av Jämtl öppnats till (eller utbytts mot) lmalf a och sammanfallit med dialekternas allmänna försvagningsvokal (svarta karttecken).
Inf av typen I välre o dyl i delar av Medpd (ej apokopemål, men samma
karttecken) torde bero på analogiskt j-bortfall efter pres (jfr BOGREN
1921 s116). Men påfallande är att motsättningen mellan dialekter med
och utan apokope i cJämtl resp Medpd är upphävd vid vissa inf på äldre
-ja (jfr ovan s225).
Till jämförelse med välja har jag excerperat börja, d v s en inf av
snarlik fonetisk typ som hör till en annan morfologisk kategori. Denna
infinitiv är den vanligaste bland jö-verben med rotslut på 1 el r i Ång
och ÅsLappm, men den är dessvärre främmande för folkmålen i Helg,
Trönd och stora delar av Jämt!:
Börja v: ÅsL Dor, D-Risb, Vm-FatmiLatiMalgRås, Åsele, I börj,
Vm-Dik, I börj-,'börja; LyL Lyeks Ly-Björks, 'bä/i,
nFredr
-i,
Stens, i bör6,,I börö (jfr ÖNB 8166 o 169), St-Umnäs„ sTärna,
Nkalix,
Örtr, 'bön; PiL v och cAplg, sAjaur, 'bön; Nb Hortlax,
Töre, 'bgri (RUTBERG s164), Norrfj, 'bårs, Råneå, bini (WIDmAnK 1863
s13), Ålvsby, burn bni, Ökalix, ba ni (Pull, 1948 s40), Öluleå, l börirs,
Burtr„
l bsri; nVb Byske, Jörn, Norsjö„ Skell„ Sk-Kågedalen,
sVb Bygdeå, 'börir,,l böre- l bårj,
Nysätra,
Lövånger„
(F s43 och ÖNB s50), Holmsund, Holmön, Sävar
Dfors,
Umeå, Vännäs, I böre; vb:k. Bjholm, Nmali I börj; nöÅ Asjö, A-Solb,
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Arnäs, Grunds, Nätral, Skorped, 'börje, Asjö (Hädanberg), 'börja, Trsjö
(SJÖ= typl) 'börje - l barje[?]; sÅ Bjärtrå Botek, Ed„ Gudmundrå,
Långs„ Multrå, (JN och ULMA 16:0) Nora„ Ngrå Säbrå, Ullånger,
Ylännäs„ 'börje -a; nvÅ Bodum, Fjsjö, Tåsjö, I börj, Fjsjö även' börj,
Rams, I b8rj ,Ibörj (i Forsmo och Imnäs), Edsele, Juns, 'börje,
Res, 'börja; nJ övFrostv, (LJ)
(KHW) 'bön, Hmdal, 'Ml-j, Ström,
'bön; öJ Borgv, Fors, Rag, 'börje; eJ Alsen„ Aspås, Bodsjö, Revs, l b8rj,
SUNDBERG A-N 1729 byni (SvLm 1906 s58); sj Berg„ Klövsjö, Oviken,
'börje, Hackås 'bång; Mp Borgsjö 'börja, Liden, 'börje; Hj Storsjö, (VJ)
inf och pres I bö'rå, pret och sup I bökå, 'mö jeht bö'rå no' 'vi måste börja
nu' (tydligen <byrja 4 Vemdalen, 'börje å', pret och sup 'berciet (REITAN
1930 s26); öbi
överallt, utom i Malax 16'ri
ri
samt Maxmo Oravais Vörå i möb l bg(r), enl HuLDtN 1959 sl9f.
Anm. Siffrorna efter beläggorter i materialsamlingen anger: pret och/
eller sup efter 1. konj, dvs 'börje, 'by'rja el dyl, respektive pret och/eller sup
efter 2. konj, dvs 'böckle, 1b8c1, 1 b8t resp 'böcicl, böt el dyl. När siffra saknas
har varken pret eller sup belagts. Övergången till 2. konj. är som synes
vanlig i nVb och Nb, i sÅng med närgränsande socknar i nö och nvÅng, och
i öJämtl; jfr HOLMBERG 1931 s59 och 99, WALLsTnöm 1943 s 137f, HuLntiv
1959 s21. Den är belagd redan i klassisk fsv (NonEEN AschwGr s452), men
den geografiska fördelningen i Norrl synes ännu inte vara stadgad, vilket
till en del kan bero på att börja tidvis och ställvis har varit helt eller delvis
utträngt av begynna (jfr nedan). Bägge alternativen, siffrorna 12, 1. el 2.
konj, möter på många beläggorter i såväl Äng som Vb. Från oluleä, i Nb
har två upptecknare enbart böjning efter 1. konj. WALLSTRÖM (a st) menar
att börja's övergång till 2. konj beror på upprepade försvagningar och bortfall av ändelseljud i pret, men han nämner inte denna antagna utvecklings
enastående karaktär i norrl mål. Det sannolikaste är att redan ett äldre
bynia drogs över till 2. konj på grund av sin likhet med ja-verb (jfr ovan
texttabell 3 s 226 och texten s231). Det finns likväl egenheter i verbets nutida former, som antyder att en långt gående försvagning av andra stavelsens vokal i temaformer för förfluten tid också kan ha spelat en roll för dess
morfologiska utveckling i norrl mål.
Vid sidan av inf och pres 'börje -a -lbörj- (villkorlig apokope), pret och
sup 'börM -i, används i Myckelgensjö by i Asjö ofta 'börpa -lböppa i alla
temaformer, t ex 'dö bö‘ppa ra`gne 'det börjar regna', 'han bö'ppa Älsu' am
mo'ridan 'han började slå i måndags', 'han ha bö'rpa Ainu"han har börjat
slå'; jfr Hädanbergs by i Asjö: inf och sup 'buppa 'börja' Bildningen ersätter
i Myckelgensjö ta(ga) på, som är vanlig på andra håll i Ång i bet 'börja'
(HOLM 1958 s78 0.82). Den utgår tydligen från bynia upä el dyl — jfr Asjö
'pa (lmalf n -a) 'på' — och har morfologiskt anknutits till gamla kortst
verb av 1. konj, typen 'elcuppa 'skumpa, hoppa' i nöÅng (jfr BUCIIT SvLm
B.22 s89). Utvecklingen av börja på i Asjö äger mindre långt komna mot-
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svarigheter i omgivande dialekter: Sjvad inf 'börpa, Åsele inf 'bö'r-på, pres
'bs'r-på, pret 'bö'rje på -'bå're-på, sup 'bö'rje på'; jfr också begynna på
nedan, samt börja å i Härj (ovan) och i Ovan-Siljan, t ex Mora 'bar-å, Orm
'nu bir-o soli rå'cla 'nu börjar solen rå'; »ordet förekommer endast med
följande å i Orsa, Venjan och Mora (Utmeland)» (Dalmålsordb i 8:0). Det
vore tänkbart att Vm-Dik inf och pret 'börja, som enl upptecknaren (RV)
förekommer också hos äldre sagesmän i byn Matsdal, inte är en ung rsprform utan en sammandragning av byria å. Snarare beror denna form likväl
på ungt rspr-lån i st f 'bejy'nn (varom nedan). — I varje fall visar Asjö 'börpa
etc hur ändelsen kan brytas ned och palatal-konsonanten avlägsnas i alla
temaformer av börja i satsfonetiskt gynnsamma ställningar; jfr utvecklingen
i jö-verb i Jämtl (ovan s 224f). MILDAN (a st) räknar med att trycksvag
ställning bl a ligger bakom vissa särutvecklingar hos börja i öb. Samma
omständighet torde ha bidragit till verbets övergång till 2. konj i somliga
norrl mål. Eftersom den regelrätta pret-sup-formen 'börje el dyl i undanhållen
ställning i talsammanhanget lätt drabbades av ytterligare ändelseförsvagning, låg det särskilt nära till hands att förstärka den genom tillägg av
dentalsuffix.
i Pitemålsområdet i sNb se ovan s40 not 1 med
Om växlingen I ll
hänv.
I nyno dial har lånordet begynna i regel slagit igenom i den allmänna
betydelse 'börja' (AA s94b, Norsk ordbok s 474b), medan byrja på vissa håll
nyttjas med en eftertryckligare innebörd (Ross s 79b). Brönnöy lbajynni
(OLssEN 1958 s42), Harran, 'byn, Snåsa, ibann5 - 1ba'jy'nni , Verdal, 'bgnni;
byrja är ej belagt inom den norska delen av undersökningsområdet, men väl
i de nyno dial i övFrostv i nJämtl och i Härj. »Norska» förhållanden råder i
v och cJämt11, frånsett Revsundsområdet i sydöst, där börja tycks vara
hemtamt i folkmålen liksom i de jämtska ytterområdena n, ö och sJämtl.
Beläggen från Alsen och Aspås härrör från direkt utfrågning 1958 angående
börja's böjning och uppges återge ungdomlig dialekt. Belägg för begynna
lbyjy'nni 'bann, Hmdal„ Ström, 'bejy'nn;
från nJämtl: övFrostv,
öJämtl: belägg saknas; cJämtl: Aspås, Laxsjö Lit Mörsil, Ofdal, Rödön,
'bejy'nn o dyl, Lit, (även) byjenn, pret byjenne (NonnsTnöm SvLm 111.2 s81
88 o 92), Revs„ 'byjy'nn »verbet är mkt vanligare än i rspr», Marieby byn-på
'börja på'; sJämtl: Oviken, 'bejy'nne »'börje torde vara vanligare»; vJämtl:
Åre, 'bejy'nn. Siffrorna avse konjugation liksom ovan för börja.
Det förefaller som om lånordet begynna har spritts ut över Jämtl från
landskapets gamla centrum Frösön-Östersund. Dit kan det ha kommit via
norskan före 1645; jfr IvEnsEN »Bokmål og talemål i Norge 1560-1630», 2,
1932, s. 76f. Men det vore förhastat att i den nutida norrl ordgränsen börja:
begynna enbart se en återspegling av skrift- och högspråk i Sverige och
Norge. Verbet begynna var vanligt i yngre fsv, också med skrivningar bö- bygynna, som påminner om vissa av de nyjämtska och nynorska formerna
1 Jfr U HEDLUND ULMA 16701 s7 om Rödömålet i eJämth »Däremot brukas
aldrig det inhemska börja. Det tyska låneordet 'bejy'nn ... används i stället».
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(SwALL s87a, Suppl s42b). Från 1500-talet och ända in på 1800-talet var
begynna vanligare än börja i nysv skriftspråk (SAOB B 777f). Goda skäl
finns alltså att vänta begynna också i folkmål i gamla svenska bygder.
OPPOrdb har 'bejy'nn, pret 'bejy'nt, från Vm-Malg, men anför inte börja

som eget uppslagsord (däremot i textavsnitt). Tydligen har 0 P PETTERSSON
uppfattat begynna som ålderdomligt och dialektalt. I byn Matsdal i Vm-Dik
säger de gamla ofta 'bejy'nn i st f 'börj(a) (RV). Här kan närheten till Norge
ha bidragit till att bevara begynna. Men från Ssjö i nöÅng anför SÖDERBERG
(ULMA 16:0) enbart 'bynne 'börja' och 'bömpa — 1 bympa 'börja på'; 'de bö'mpa
få' pa da'n 'det börjar el började dagas' (ULMA 4:o 2646:4). Härmed jämföres Skorped 'böppa med nasalt ö, Arnäs(E0) 'by'nn på 'by'nne på 'by'en
på, Res(HG) 'by'nn på', Vibyggerå(TB) 'by'mm, pa, vilka liksom Ssjöformerna måste komma av begynna på, varvid ö-vokalismen i Ssjö och
Skorped kan bero på sammanblandning med börja på. För Trsjö uppges av
SJÖDIN (ULMA 16:0) iby'en 'börja', som sannolikt har uppkommit ur 'bon <
14" fyinn <'bejy'nne med accentförflyttning, tilljämning, och apokope i trestaving; jfr Lit byjenn ovan, DABisTEuT 1955 s39, och Arnäs b sg 'gråa,
Trsjö 'gra'an 'grannen'.
Utanför Jämt!, Äng och ÅsLappm är begynna belagt ur folkmål i skilda
landskap: Nb (PIHL 1924 s156 och 1948 s78, RUTBERG s115), Vb (JVL och
LINDGREN 868 och 234), Tuna i Medpd ja bynde å ärbete i går 'jag började
arbeta i går' (ULMA 16:0), övre Väster-Dalarne (Dalmålsordb i 8:0), Gotland (SlivE & GITSTAVSON Got! ordb 1 s46), sydsv mål (enl Gustav Adolfs
akademiens samlingar till en dialektordbok) mfl, likaså Nyland (Vii, s 39a),
men inte öb (HuLutbr 1959 8187).

Mellan utvecklingen i inf börja och välja råder som synes ingen motsättning i dialekterna i Ång och ÅsLappm. Gränsen för cirkumflex i
nvÅng är flytande (ovan s 155 f). Typiskt för de bägge infinitiverna är att
de inte sonantiserar j i apokopemålen i vbÅng, nvÅng och ÅsLappm.
Utanför de ångermanländska folkmålens område påträffas i mellersta
Vb och i Jämtl hos inf börja former med -j i st f väntat
-e som i välja
m fl av snarlik fonetisk typ. Detta förhållande beror i Vb främst på
utjämning efter temaformerna för förfluten tid i 1. konj; jfr utvecklingen i motsvarande substantiv (ovan s 215 f). För eJämtl duger inte den
förklaringen (ovan s 224), utan där beror -j uppenbarligen på att ordet
i sen tid har inlånats från rspr. Också utanför c,Jämtl torde rspr-påverkan
ha bidragit till -j(-) i denna inf.
Sitta, ligga och säga är de enda infinitiver på -e (lmall e"ce — a), som
jag har upptäckt i Vm och i apokopemålen i ÅsLappm och nvÅng överhuvudtaget. Det behandlas nu i ett sammanhang:
Sitta v, karta 30: ÅsL Dor D-Risb Vm-DikFatmMalgLatRås Åsele
nFredr 'sitt; — se vidare kartan. Jfr dessutom för öb HULDÅN
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1957 s152f, Nb ökalix Isi'ai (Puir, 1948 s16), Nkalix Isiti (RUTBERG
Morjärv i Töre '80, Ång Multrå(JN) 'setts,
S 161), Nluleå Råneå
Medpd Njurunda 'setta
nö sittä (KS s21), vbÅng-sVb sitt (FU s
(STENBOM SvLm 1915 s69) och Torp sötta (svagt labialiserat ö, BOGREN
1921 s95), Härj Lillhärdal och Vemdalen sittje (JEssEN 1872 s15 resp
REITAN 1930 s92).
Anm. Om kartsymbolerna och de på kartan inskrivna vokaltecknen jfr
anm till karta 29 ovan. För de nordvästerbottniska målen föreligger tre
o dyl med palatal affrikata i
typer av inf med apokope av sitta: 1)
Burtr Skall nAjaur (jfr JVL s116b), 2) 'sgial o dyl med palataliserat t i Burtr
Jörn Lövånger Nysätra, 3) 'sitt o dyl 'sitt utan palatalisering i Byske
Lövånger Skall resp Nysätra. Palataliseringen av långt t är ljudlagsenlig
efter ny diftong 9i ,s,ef: (V JANSSON ANF 59 s 132f), men den är svår att
uppfatta i denna kombinatoriskt betingade ställning och kan ha förbihörts
av somliga upptecknare. På den andra sidan är också skillnaden mellan ett
tydligt palatalt slut-t och affrikatan itj ibland svår att uppfatta. Det är därför inte osannolikt att frånvaron av -j i somliga nordvästerbottniska dialekter beror på substitution av itj med 't1 (lmalf jås resp j el ?). Därtill kommer
att en inf 'se't med kort t och utan palatalisering kunde nybildas efter pres
'set, enl SVEN LUNDSTRÖM »Skelleftemålets verbböjning» (ULMA 13366
s113f).

Ligga v, karta 31: ÅsL Dor D-Risb nFredr Vm-DikFatmLatMalgRås Åsele 'liggs, Vm-DikFatm även 'ligg; — se vidare kartan. Jfr dess1948 s16), Nkalix
utom för öb HUEDÅN 1957 s154, Nb ökalix 'hg
(RUTBERG s170), Nluleå Råneå 'ligg, Morjärv i Töre 'lig, Vb Umeå
liggi —liggå (af ligga och i eller å ...) 'använda alla konster, vara enträgen' (PS 1804), Nb-Vb ligg (Rz s402a), Ång Multrå(JN) Ilegge, nö
liggä (KS s21), vbÅng-sVb ligg (FU six), Medpd Njurunda 'ligga
(BOGREN 1921 s115 o
(STENBOM SvLm 1915 s70) och Torp 'ligga
149), Härj Lillhärdal lijje (JEssEN 1872 s15) och Vemdalen ilijje — 'ligg
(REITAN 1930 s92).

Anm. Om kartsymbolerna och de på kartan inskrivna vokaltecknen jfr
anm till karta 29 ovan. Den röda streckade linjen i Järntl utgör östgränsen
enl belägg hos HANS WESTIN 1897 i
för -i (lmalf -ä) i
SvLm XV.3 s33 och 36f. För Kyrkås och Sundsjö i eJämtl öster om gränsen
uppger WESTIN både lmalf -ä och -a. Hans belägg har med avsikt inte lagts
in på karta 31, men de stämmer i allt väsentligt med mitt material. Utöver
Föllinge Laxsjö och Näskott i eJämtl, där WESTIN alltså anför former med
-i, föreligger motsättningar ifråga om ändelsen för Bodsjö i cJämtl 'liddje
: 'ligge, Klövsjö i sJämtl iliddje : 'ligge,
'ligge : 'ligg, Frösön i d:o
Oviken i d:o llicldje ( •••• 'ligge) : 'ligge; den sista formen upptecknad av HG
1909, ÖSTERBERG »Ovikens bygdemål i Jämtland» 1914 s69, och ANDERSSON
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[-ALDBERo] 1930 med tillägget »sällan 'liddje» (ULMA 3011 s59). Oöverensstämmelserna visar som väntat att mitt material är ungdomligare än
WESTINS: 'e-vokalen i ändelsen har trängt något västerut och g har här och
var ersatt j. Därtill kommer följande former hos WESTIN från orter, som
saknar belägg på karta 31: Brunn° Lockne Marby Norderön Ås i cJämtl
'licldje, Bräcke Nyhem i d:o 'ligge, Myssjö i sJämtl 'ligge, Näs i d:o 'liddje,
Kall Uåker i yJämtl 1 /itii,.
Former med 'tj, 'litji, 'littje o dyl, har belagts inom ett stort västligtnordligt område i Jämtl, omfattande hela den del av landskapet som ligger
väster om den röda linjen på karta 31 och därutöver Aspås Rödön i cJämtl
samt Ala,näs neFrosty Ström i nJämtl (i neFrosty är enbart pres part llittjen
belagt). Från Verdal i NTrönd uppges av GUNNAR PEDERSEN Ilidclji
'lidtji
Jfr GEIJER s35.
I apokopemålen i nvÅng och ÅsLappm, som i regel har 'ligge, kan en
enstavig form förekomma i talsammanhanget, i varje fall före vokal, såsom
Dor 'ligg å snva 'ligga och sova'. Oberoende härav har jag antecknat alternativa former 'ligg i byarna Dajkanvik och Stornäs i Vm-DikFatm, men
'ligge är regel t om i Vm-Dik (byarna Matsdal Stennäs m fl). På samma vis
föreligger från nvÅng Fjsj ö 'ligge — 'ligg enl KHD men bara 'ligge enl AGATON
SJÖDIN och Tåsjö 'ligg enl HG men 'ligge enl KHD. De enstaviga inf-formerna borde utifrån satsfonetiskt gynnsamma ställningar ha mycket lätt
för att slå igenom i dessa dialekter med regelbundna enstaviga former i
gammal längst inf. Det vittnar om en fast tradition och om de ifrågavarande ordens stora frekvens att en tvåstavig inf 'ligge, liksom 'sitte och
'säge, ändå har hållits vid makt. Jfr om 'sägs nedan s240. — För Bjholm i
vbÅng uppger GRETA LINDSRTÖM inf 'legg i »Deskriptiv formlära över Bjurholmsmålet» (ULMA 13856) men 'ligge i sin sedessamling (ULMA 454:1).
I inledningen till formläran skriver hon att en i förhållande till folkmålet
kring kyrkbyn avvikande dialekt talas i vBjholm och menar att detta beror
på närheten till Trsjö i nöÅng. I nyBjholm torde folkmålet emellertid snarare
bryta på Fredrikamål. Jag har där 1954 upptecknat 'myrbär 'hjortron' i st f
väntat 'snattra; jfr del 1 karta 3. Bjholm 'ligge överensstämmer bättre med
Fredr m fl i ÅsLappm 'ligge än med Trsjö m fl i nöÅng 'legge. Den ny delen
av Bjholm hörde ända fram till 1860-talet till Fredr; jfr del 1 s5 och 26
samt karta 1. — Från Bygdeå i sVb uppger A SANDSTRÖM i typl (ULMA
68:5 år 1900) 'lid(d)j
(u 1); den senare i Vb allmänna formen är
däremot den enda för Bygdeå hos JVL (s 88a) och i ÖNB (s 44).
Säga v, karta 32: ÅsL Dor (Högland Lavsjö Ormsjö) sägs, D-Rish
(Avasjö Båtas Risbäck) sägs (lmalf ce ,-, a), pres 'säg, sFredr (Baksjöberg) 'sägs, pres 'säg, nFredr inf pass säges, pres 'säg, Vm-Dik (Dajkanvik Kittelfjäll Matsdal Stennäs Västansjö) 'sägs sega, pres 'säg, VmFatm (Grytsjö Klimpfjäll Stornäs) sägs sega, pres 'säg, Vm-Lat (Järvsjö Norrvik Ulvoberg) 'sägs, Vm-Malg (Dorris Heligfjäll Lövnäs) sägs,
pres 'säg, Vm-Rås (Idvattnet) 'sägs (lmall e— a), pres 'seg (lmalf a),
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(Lomsjö) 'säg,
Åsele (Hälla Kullen Lomsjö Nordåker Torvsjö) 'sägs
pres 'säg — Isäjj (jfr ÖNB s22f); — se vidare kartan. Jfr dessutom för
Öb HULDÅN 1959 s214f, Nb ökalix I sai, pres sg 'sej (Ppm 1948 s84 o 88),
(enl bl a RUTBERG s171),
Nkalix och Töre (Morjärv) 'se, pres sg
Ång Multrå(JN) I säjje, pres 'säg, nö sägä—sägjä
Nluleå Råneå
(KS s23), Medpd Njurunda 'säga, pres 'säg (STEriscat SvLm 1915 s67)
och Torp I säega, pres I säeg (BoGREN 1921 s152), Härj Lillhärdal I sejje,
pres I segg (öppet e, JESSEN 1872 s13) och Vemdalen I sejje ,,,I segg, pres
I

segg (öppet e, RErrAN 1930 s59 o 91).

Anm. Om kartsymbolerna jfr anna till karta 29 ovan. På karta 32 har
ändelsevokalismen inte inskrivits med 'mall. Den överensstämmer i Ång,
öJämtl, ÅsLappm och Helg med ändelsevokalismen i ligga på karta 31.
Skillnad föreligger däremot i Härj mellan lmalf a resp I stället har på karta
32 utrymme beretts åt en summarisk redovisning av konsonantismen i pres
(pres sg i dial med numerusböjning). Växlingen G J anger att pres med g
är vanligast, alltså i nvÅng och ÅsLappm allmänt 'säg men dessutom alternativt istijj i Tåsjö och Åsele, i Vb allmänt 'seg -'säg (imalf g -y) men
dessutom Holmsund isttjj, Jörn 'seg -'saij.
Redovisningen för säga i ÅsLappm har i materialsamlingen ovan skett
med större geografisk utförlighet än för någon tidigare apokopekarta. Lokaliseringen till byar avser enbart inf-formerna. Sammanlagt har tvåstavig
inf 'säge -'sege belagts från 27 byar inom området, medan enstavigt 'säg
bara möter som rent undantag. En nära nog lika omfattande geografisk
specificering kunde ha gjorts för sitta och ligga, som bevis för att -e verkligen
är regel i dessa infinitiver i ÅsLappm. Jfr vidare om ligga ovan s239. —
I de nedre apokopennålen i nvÅng råder inte samma regelbundenhet som
längre upp: för Fjsjö uppger AGATON SJÖDIN 'såg - (ovanligt) 'sägs från byn
Silsjönäs, men KFID har bara upptecknat 'sägs - 1.sege efter två sagesmän
från byn Krången, medan
från Rudsjö; för Rams uppger HG 'såjj
'såg efter två sagesmän i Nässjö. — I
KFID har upptecknat 'säga LyLappm föreligger inf 'säg efter tre skilda upptecknare från olika delar av
Stens; det enda belägget för 'sälj härrör ur ONB s55. För Lövånger i nVb
uppger V HÖGBOM 1908 (typl) inf isti(i)j men GÖSTA HOLM 1938-39 'sega 'sejj (med akut accent och lmalf e), pres sg 'seg, pres pi 'sega. För Vörå uppger FREUDEN'THAL (1889 s125) inf 'gg 'sei. Den förra formen förefaller att
vara enastående i Öb och redovisas ej av Ficrmatbr (1959 s 214f). För Hmdal
i nJämtl upptar HW i sin ordbok 1896 inf isdi, pres 'säg (frikativt g), men
VR 1950 'såg, pres 1 8tig (klusilt g). För Åre i vJämtl anges inf isetjj, pres
av AN, men inf 'spi (mindre vanligt) 'såg, pres 'seg, av HG, som använder
lmalf y, d v s tecknet för främre frikativt g, i de två senare formerna. Av
egen erfarenhet vet jag att ljudskillnaden mellan lmalf y och y, d v s vanligt
frikativt j, är svår att uppfatta. Ljuden står varandra mycket nära med hänsyn till bildningssätt. I själva verket brukar y räknas som den palatala motsvarigheten till lmalf y, d v s bakre frikativt g, t ex av MALMBERG 1960
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s 113f och av lmalf 's skapare LUNDELL själv 1928 s8 (däremot y i texten 816);
se även NOREEN AschwGr s40 och 211. Väsentligt i HG's Åre-belägg är
kvantiteten: g-et känns igen på sin ställning som kort konsonant efter en
lång vokal.

På kartorna 30-32 framstår Ång (utom vbÅng) och ÅsLappm som
ett praktiskt taget enhetligt område med hänsyn till ändelsevokalismen
(nästan enbart fyllda tecken). Däremot har den palatala frikativan bevarats i växlande utsträckning, mest i nöÅng (röda tecken). Den dialektgeografiska situationen ifråga om apokopen hos sitta, ligga och säga ser
alltså vid första ögonkastet mycket enkel ut. Men kartbilderna bedrar.
Som ovan (s 237) framhållits förekommer -e inte i några andra infinitiver
inom apokopeområdet i nvÅng-ÅsLappm. Det är helt otänkbart att det
nedre Ång's former på -e hos långst inf (inräknat inf på äldre -ja) har
vandrat upp i apokopeområdet endast för de här behandlade ytterst
frekventa verben. För gammal kortst inf företer Ång och ÅsLappm
däremot en lika enhetlig kartbild som på kartorna 30-32, men i det
fallet är ändelsen -a. Det vore därför frestande att för inf -e i sitta, ligga
och säga se ett slags kortstavighets- eller tilljämningsutveckling som
har ägt rum oberoende av de allmänna apokopereglerna (jfr ovan s 224f).
Mot ett sådant antagande talar likväl att inf 'säte och Iligge i sÅng,
nvÅng och ÅsLappm inte uppvisar tilljämningsform med förlängd rotvokal (jfr ovan 849f och karta 22), och framför allt det förhållandet att
övriga inf på äldre -ja, som ovan visats, i ångermanländska folkmål i
mycket stor utsträckning bevarar -j, i tydlig motsättning till bl a jämtmålen. Trots det ögonskenliga sammanhang tvärs över de vanliga apokopegränserna som framträder särskilt markant för sitta (svarta tecken
med fylld innerring på karta 30, jfr de helfyllda tecknen på karta 27),
bör inf -e tydligen ges historiskt skilda förklaringar i olika dialektområden. Därvid kan sitta och ligga behandlas tillsammans, medan säga
bör tas för sig.
I dialekter utan inf-apokope är 'sittje och Ilijje el dyl de historiskt
regelbundna formerna. Som kartorna 30 och 31 visar har sådana former
i Ång endast bevarats i Nätra- och Moälvarnas ådalar i nöÅng. Formen
'sittjé efter en sagesman i Myckelgensjö i Asjö beror på vokalharmonisk reglering av slutvokalen. I övre Härj lyder de tvåstaviga infformerna i sittji och I /ijji, Häremot svarar omedelbart väster om riksgränsen Brekken(AN) IsittY, och 'liggi, Röros Isittji och Iliggi; de två
infinitiverna på -i är enastående i Röros (REITAN 1932 s155, jfr s152 ff).
16 — 59143011 K.-H. Dahlatedt
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I dessa östnorska dial söder om apokopegränsen föreligger i STrönd och
Härj uppenbarligen ett slags tilljämning (ovan s225). För Berg och
Oviken i sJämtl se ovan 8224 med not 1.
Inf I sitte och I ligge el dyl (även I liggi ovan) har avlägsnat den palatala
frikativan på grund av utjämning från verbens övriga temaformer,
främst pres (jfr WESSÅN Sv språkh 1 1958 s149 och ovan s 215). Särskilt
tydligt kommer inflytandet från pres (sg indikativ) till uttryck i de enstaviga alternativa inf-formerna i Tännäs i Härj 'sitt och 'ligg (JÖRGEN
RErrAN ULMA 22373 fotokopia efter original i NMA; jfr REITAN 1930
s92 och ovan s220 med not 1), liksom också i rotvokalismens växling
i nöÅng sittje setts och I lijje •-•-• legge, jämfört med pres 'sett och I legg
Rotvokalen e är allmän i inf och pres i nö-vbÅng och i sÅng upp till
Multrå (JN 8101 o 69), med strödda undantag kring Härnösand. I Ed
Graninge och Långs ovanför Multrå i sÅng är vokalen i liksom i nvÅng
(utom Eds-Stensjö) och ÅsLappm. Jfr texttabell 5. Kortst inf är vanlig
i öJämtl: Borgv I sitte ,-,'säte, jfr pres 'sitt-»sett, sup 'se, Fors 'säte, jfr
sup I seM, Rag I sitte-; säte, jfr pres 'sett, sup I sete, likaså Eds-Stensjö i
nvÅng Isgte,-, (yngre) I sete, jfr pres 'set, sup 'säte, men Håsjö i öJämtl
'setts; för ligga se ovan (s 218). I vilken utsträckning pres eller sup kan
ha påverkat inf av sitta i öJämtl är svårt att avgöra. Om de jämtska
formernas tolkning se vidare ovan (s 223f).
I de kartlagda apokopemålen utanför Ång och ÅsLappm förklaras
inf-formerna av sitta och ligga i allt väsentligt av den allmänna genomgången för inf på äldre -ja ovan (s 214ff). Inf sita i neob är ombildat efter
andra verb av 4. och 5. avljudsklasserna (Hu-LIAN 1957 s153). De enstaviga infinitiverna i NTrönd och Helg och inf 'Uni med klusil i NTrönd
och övFrostv i nJämtl är helt resp delvis ombildade efter pres. Liksom
för ligga (ovan s218) möter för sitta inf med halvlång rotvokal i Åre i
vJämtl och med lång rotvokal i västligt orienterade socknar i cJämtl:
Alsen Aspås Mörsil Ofdal Rödön, samt dessutom i Revs, alternativt i
Bodsjö och Lit i cJämtl, och i Hackås och Oviken i sJämtl. Påfallande
är växlingen -e- -je i bägge de här behandlade infinitiverna i nJämtl
(frånsett övFrostv): Alanäs sittje sitte, littje , neFrostv sittje sitta I sitti, Hmdal 'säte- l setje- Isetti, Ilidje- Iliddje-,'lijje ,- Iligge, jfr sup
'setts - Isitte, Ilidje ,,,I liddje, Ström 'sitje ,,,'sittje ,,,'sitte, 'litje-'littjeI ligge, jfr sup sitje sittje, litje littje. För ligga är formerna med -ggklart sekundära: den palatala affrikatan har ersatts med motsvarande
klusil under påverkan av pres. För sitta kan affrikatan också vara gammal, d v s utvecklad ur -tt- mellan rotstavelsens i och en palataliserad
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TEXTTABELL 5. Tema för sitta i Ång och ÅsLappm.
inf

socken

Ej apokopemål
sÅng:
Ed
Multrå
Ullånger
Ylännäs
nöÅng:
Asjö
Arnäs
nvÅng:
Edsele
Juns

pres

'sitte
'sette
'setts
'setts

'sitt
'sett

'sittje ,-'sette
'sette

I

pret

sup

I

'såt
'såt
'såt
'såt

'sete
'sete
'utta
'sete 'satte

'sett

Iscpåt
I sat ,,,'såt

i setg ,--,1satM
'setta

'sitte
'sitte

'sitt
'sitt

'såt
'satt — 'såt

'sete
'sette"-Istitte

'sitte
'säte

'sitt
'sitt

'sst ,,,'sat

'sete
'ute

'säte
'sitte
'sitts
'säte
'sitte

'sitt
'sitt

'satt
'såt
'såt
'såt
'såt

'seta —'sutti
'sete
'ute
'sets
isete—
(äldre)'sste

'sett

Apokopemål

Fjsjö
Tåsjö
ÅsLappm:
Vm-Dik
Vm-Fatm
Vm-Lat
Vm-Malg
Vm-Rås

'sitt
'sitt

slutvokal (jfr ovan s 224f). Sup I sit(t)je i Ström är ombildad efter inf på
mönster av inf och sup 'lit(t)je.1
I apokopemålen i nvÅng och ÅsLappm dominerar inf ',gitte och 'liggs
klart. Om inf 'ligg jfr anmärkning ovan. I Nässjö by i Rams har jag
upptecknat I lijje lligge, men GEIJER uppger enbart 'ligga från Rams
(ULMA typl och 16:o). I det föregående har vi ofta iakttagit hur de här
behandlade infinitivernas utveckling är morfologiskt styrd av verbens
övriga temaformer. För kärnområdet i min undersökning har jag därför
sammanställt texttabell 5. Den visar omedelbart det nära samband
mellan inf och pres, som vi tidigare har lagt märke till i skilda dialekter.
1 Fil lie VIDAR REnTHAmmAns förklaring.
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Däremot är det uppenbart att supinum inte har utövat något omedelbart inflytande på inf's utveckling. Kvantiteten i sup-former med den
historiska rotvokalismen e ( < fsv sitit) har på den andra sidan oftast
utvecklats oberoende av inf och pres och regelbundet givit lång vokal i
nvÅng med ÅsLappm och i delar av sÅng, men lång konsonant i nöÅng:
A-Solb l setti, Grunds 'setta, Sjvad Skorped Isette, jfr Bjholm i vbÅng
'sete med halvlångt första e och Nmal 'se med bevarad kortstavighet.1
Inte heller på utvecklingen av inf ligga har sup-formen övat något
omedelbart inflytande i ångermanländska mål. Den lyder i Ed 1VIultrå
Ylännäs Edsele Juns Fjsjö Vm-Malg 'lege, Asjö Arnäs Vm-DikFatm
'lega.
Inf Isitte och Iligge i apokopemålen i nvÅng och ÅsLappm måste
uppenbarligen förklaras i ett geografiskt sammanhang med samma eller
liknande tvåstaviga former på -( j)i och -( j)e i de jämtska apokopemålen. Det är sannolikt att bygdemålet i Ramsele storsocken i nvÅng
i slutet av medeltiden eller senast i början av nya tiden, då långst inf
apokoperades (ovan s 170), hade inf *sit(t)i el dyl och *licl(d)ji el dyl
efter jämtskt och östnorskt mönster. Senare försvagades slutvokalen
och rotstavelsen reglerades efter övriga temaformer, främst pres (sg
indikativ). På så vis uppstod inf 'säte och Iligge i Rams eller någon av
dess dottersocknar i nvÅng (Fjsjö Bodum Tåsjö) — vid sidan av den i
modersocknen ännu levande förmjukningsformen Ilijje — och vandrade
upp i ÅsLappm. Till dessa formers genomslagskraft bidrog sannolikt att
de sammanföll med Isitte och i ligge i de nordvästångermanländska folkmålen nedanför apokopegränsen.
Inf 'säte och Iligge vittnar om ett gammalt västligt drag i nvÅng's
folkmål, som senare har överlagrats av sydöstliga ångermanländska utvecklingar. Men de har — liksom Isäge —bevarat den ovanliga slutvokalen, tack vare sin stora frekvens och sina säregna starka teman; jfr motsvarande förhållande i 1600-talsnybygden Röros i STrönd (ovan s 241).
Andra infinitiver på äldre -ja efter t resp gg visar inte sådana parallella
tvåstaviga former i nvÅng-ÅsLappm, som delvis påträffas i de jämtska
apokopemålen (ovan s 216f). I en del av ja- och ia-verben flytta, sätta,
lägga, bygga och trygga förelåg måhända redan från början inte lika gynnsamma satsfonetiska omständigheter för uppkomsten av tvåstaviga tilljämningsformer (ovan s 218f). Därtill kom i varje fall att deras infformer lättare reglerades efter fasta morfologiska grupper. Utvecklingen
1 Se vidare ovan s49ff och karta 22.
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i jö-verben nyttja och vittja i nvÅng-ÅsLappm tyder likväl på att dessa
infinitiver, liksom i så fall också flytta och sätta, ursprungligen har haft
jämtska former i nvÅng (ovan s 232). Bakom den säregna inf Ity'kkt,,
'tykkt 'tycka' i nvÅng-ÅsLappm kan också ligga en jämtsk inf *ty"t(t)jy
el dyl.
Kartbilden för inf säga (karta 32) skiljer sig i väsentliga avseenden
från kartbilderna för sitta och ligga. Former med I jj eller diftong (röda
tecken) dominerar i såväl icke apokoperande dialekter som i apokopemål: s och nöÅng Isäjje o dyl, Vb o sNb Iså(i)jj o dyl, Öb
o dyl,
o
dyl,
NTrönd
och
Helg
Jämtl
'sed
o dyl. Även om någon
enstaka inf av detta slag kan vara påverkad av nysv rikstalspråks Iseijja,
utgör de g-lösa formerna det gamla ljudhistoriskt regelbundna skiktet i
de kartlagda dialekterna (ovan s 214 med hänv). Inf-former med g har
fått sin konsonantism efter pres (sg indikativ). Därvid har inf och pres
pi 'sega med nytillagt -a i Lövånger i nVb anslutits till den gamla kortstaviga vokalbalanstypen 'duga, 'Oka m fl, och inf Isegg i Tännäs i Härj
övertagit den enstaviga formen från pres (jfr REITAN 1930 s59 o 91).
Konsonantutbytet har åtminstone i nybyggarmål understötts av inflytanden från yngre nysv läs- och predikospråks 'säga. Inf 'så i Ofdal
i eJämtl och 's6' i Nkalix och Töre i Nb, utan vare sig j eller g, beror däremot på sekundär diftongkontraktion (jfr ÖNB s251 254 och karta 5).
Den gamla konsonantfördelningen mellan inf och pres sg, känd från
Gustav Vasas Bibel, som har inf säga : pres sägher, lever ännu kvar i
vissa norrl dial, t ex Ång: Björna Grunds Gudmundrå Multrå(JN) Nora
Res Ålid
-2 : 'säg, Vb: Burtr(JVL) Bygdeå Byske Holmön Norsjö
Sk-Kågedalen Isdij, Isäij, 'såg o dyl : 'seg, Nb: Hortlax Norrfj Ålvsby
Öluleå Isåjj o dyl : 'seg, Härj: Storsjö Istijje : Isägg. Särskilt i ångermanländska mål uppges emellertid i uppteckningarna ofta dubbla former,
dels i inf (se kartan) och dels i pres 'säg — Isäjj. Det är uppenbart att vi
här möter ett yngre skikt i folkmålen. Dess förekomst eller frånvaro i
samlingarna kan vittna om respektive dialekters ålderdomlighet, men
torde — i varje fall i Ång — ofta berätta mer om respektive upptecknares
uppfattning om vad som är gott och representativt folkmål.
Resonemanget i det föregående utgår från en gammal pres-form med
enstavighetsaccent av typen fsv scegher med svarabhaktivokal, fvn segr.
Från en sådan form har enligt gängse uppfattning inf på östnordiskt
område fått sin ce-vokal (NoREEN AschwGr s94 o 465, WESSEN 1958 s25,
BRÖNDITM-NIELSEN 1951 s 114f). Men på västnordiskt område duger inte
detta indicium. Ingenstans inom det kartlagda området har i-vokal på-
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träffats i rotstavelsen av inf säga', men en sådan pres-form som '86'6.,
(trycksvagt) 'sej, i Vefsn i Helg
(trycksvagt) 'sej, vid sidan av inf
i
NMA)
bör
utgå
från
fvn segir med tvåstavighets(G SVARTVASSMO
accent. Jämtl har i regel enstavig form utan cirkumflex i pres 'säi, 'sej,
'säg o dyl. Detta stämmer med att norrl dial allmänt har enstaviga presformer av gamla -verb (jfr ovan s 142). Detsamma gäller om folkmålen
i Härj (se JESSEN 1872 s13, REITAN 1930 s90f). Pres-former utan g av
typen Istii, 'säg, Isiijj i norrl dial har tydligen fått sin konsonantism ombildad efter inf, i enstaka fall under påverkan från rikstalspråket (jfr
HITLDAN 1959 s215). En sådan ombildning låg fonetiskt mycket nära
till så länge frikativt y bevarades i pres My (jfr om Åre ovan s 240f).
I delar av Jämtl bör övergången benämnas ljudsubstitution snarare än
morfologisk utjämning. Belysande är utvecklingen i ob sg väg m, Hallen
Häggenås Oviken Mattmar Mörsil Åre väir-veiy (ofta med tecknet för
främre frikativt g), Kall Lit Näskott Rödön Sunne Uåker 'väj- Ivei,
som likväl i sin tur kan ha rönt påverkan från b sg 'vein o dyl med äldre
gh ffr slutartikelns i.
Det enda större dialektområde på vilket g har slagit igenom i inf säga
bildas, som karta 32 visar, av apokopemålen i nvÅng-ÅsLappm. Endast
för Rams uppges alternativt inf 18åjj. Inf Isäge i dessa folkmål bör ha
uppkommit ur en äldre tvåstavig form, som vid tiden för inf-apokopen
i nvÅng hade jämviktsaccent och/eller annan slutvokal än den bortfallande försvagningsvokalen, sannolikt *säj(j)é el dyl. Jfr härtill Berg
(AN) i sJämtl inf 1 8äM (se ovan 8224 not 1) och den enstaka fno skrivningen segi i inf (SEre 1955 s252 o 244). På ett rätt tidigt stadium, av
kartbilden att döma senast under ÅsLappm's äldsta nybyggartid (ca
1650-1750), har därefter j( j) börjat bytas ut mot g under inflytande av
pres och av nysv läs- och predikospråk på nybyggarmål. Inf Isäge har
likväl tack vare sin stora frekvens motstått en omvandling till 'säg eller
'säga efter de två allmänna inf-typerna i ifrågavarande mål.
Det är rimligast att, såsom ovan gjorts, söka i huvudsak likadana utvecklingar bakom inf 'silk, Iligge och 'ske i apokopemålen i nvÅng och
ÅsLappm. Det förhållandet att inf Isäge i nvÅng-ÅsLappm är helt enastående bland apokopemålen inom mitt undersökningsområde vållar
likväl svårigheter. Särskilt är det påfallande att någon motsvarande tvåstavig form på -e el -i inte är känd från de jämtska apokopemålen. Det
är tänkbart att dessa i ett äldre skede hade inf *186'6., * Iseri, el dyl,
Norr om kartan räknar Pan, med i-vokal i pres i Kalixmålen (1948 s 88).
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som vid sidan av den allmänna apokopen i satsfonetiskt gynnsamma
ställningar kontraherades till *Is& -, varav 'di o dyl, på liknande vis
o dyl drogs ihop till 'vein. I nvÅng uteblev denna konsom b sg
traktion genom att j var frikativt och tidigt byttes ut mot g. Inf 'såg
i de nordjämtska granndialekterna i FImdal och Ström utgår däremot
från leseti. En parallell till en sådan utveckling föreligger söder om apoRöros Ålen 'sej — (äldre)
kopegränsen i STrönd: Brekken(AN)
'sek. Men i dessa folkmål förekommer ofta analogiskt övergång till
enstavig form i inf (RErrAN 1932 s118).
Som jag förutskickade i början av detta avsnitt tillåter inf på -ja inte
lika enkla och entydiga slutsatser som de tidigare behandlade inf-kategorierna med lik-vidaförbindelse resp ändelsen -era. Alldeles tydligt är
likväl att ÅsLappm ifråga om inf 'sitte, Iligge och 'sägs är skarpt avgränsat från apokopemålen i LyLappm, Vb och vbÅng men utan övergång förenat med nvÅng. Att ett äldre samband föreligger mellan detta
område och Jämtl synes också ovedersägligt. Förhållandet till de ångermanländska folkmålen söder om apokopegränsen är svårare att fastställa. I princip är det inte otänkbart att sådana äldre »tilljämningsf ormer» som ovan ansatts för Isitte, Iligge och 'sägs kan ha funnits i t ex
södra delen av nvÅng, oberoende av den nutida isoglossen för ovillkorlig
apokope. Mot ett sådant antagande talar dock för Res utvecklingen i
nyttja och vittja (texttabell 3 och s232 ovan).

Sammanfattning av framställningen om apokope i verb.
Ovillkorlig apokope av fornspråldiga ändelsevokaler i slutljud eller
framför senare bortfallet R i tvåstaviga verbformer med lång rotstavelse
har — med vissa modifikationer (ovan s 137) — inträffat i folkmålen
inom ett stort sammanhängande västligt och nordligt område av Norrland, som omfattar n c och vJämtl, Näs Hackås i sJämtl, Rams Fjsjö
Bodum Tåsjö i övre delen av nvÅng, vbÅng, Vb, Nb och Lappl. Det
norrländska apokopeområdet anknyter i väster till NTrönd i Norge och
i öster till öb i Finland. Större delen av Äng, nämligen Helgum Edsele
Res Ålid Juns i nvÅng samt hela s och nöÅng, hör till de sydligare norrländska dialekter som — med undantag för villkorlig apokope och för
vissa fonetiska kategorier i somliga folkmål — bevarar slutvokalen i
ifrågavarande verbformer. I Juns i nvÅng och i A-Solb och Björna i
nöÅng når detta senare område upp till lappmarksgränsen. Eftersom den
norrländska apokopen i sina huvuddrag med all sannolikhet var full-
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bordad i början av 1600-talet (ovan s 170), innan sLappl koloniserades
av bofasta, måste det omedelbara geografiska sammanhanget mellan
den västra och den norra delen av det norrländska området för verbapokope vara sekundärt. Den gamla tudelningen är ännu bevarad ifråga
om substantivapokopen (ovan s 135 och karta 25). Den ovillkorliga apokopen i tvåstaviga ordformer med lång rotstavelse genomfördes oberoende av vartannat i Jämtl och Vb, fastän parallellt och utifrån i stort
sett likadana förutsättningar. Till det jämtska apokopeområdet anslöt
sig ifråga om verben tidigt den övre delen av nvÅng och till Vb likaledes
tidigt vbÅng och Nb (som räknades som en del av Vb). Systemet med
apokope i verb men inte i substantiv i nvÅng överfördes med nybyggarna
till ÅsLappm. Från Vb överfördes samtidigt den allmänna apokopen i
tvåstavingar till LyLappm. Området nvÅng-ÅsLappm blev på så vis
den bro som förenar det västnorrländska apokopeområdet med det nordnorrländska ifråga om verb, men inte ifråga om substantiv.
Också inom verbapokopen tagen för sig föreligger vissa företeelser, som
tyder på att skiljelinjen mellan de två gamla norrländska apokopeområdena numera följer gränsen mellan ÅsLappm och LyLappm. De
tvåstaviga formerna på -e i inf sitta, ligga och säga och i långstavig pret
konj av starka verb är västligt orienterade (texttabell 2 med kartorna
30-32 resp ovan s 149ff).
Även om apokopemålen i nvÅng och ÅsLappm hör till det västnorrländska apokopeområdet, är det uppenbart att såväl själva bortfallet
av slutvokalen som de apokoperade ordformernas vidare utveckling i
stor utsträckning har reglerats av sådana ångermanländska förutsättningar, som gällde i de endast villkorligt apokoperande folkmålen i nedre
delar av Ang. Också i vbÅng inom det nordnorrländska bortfallsområdet
företer de apokoperade ordformerna ångermanländska särdrag.
Kännetecknande för den villkorliga och ovillkorliga apokopen av verb
i Ång och ÅsLappm är att -j inte har sonantiserats, vare sig i äldre inf
på -ja eller i motsvarande substantiv. Särskilt påfallande är härvidlag
isoglossen mellan Bjholm Nmal i vbÅng och grannbygderna Holmsund
Umeå Vännäs Dfors i sVb och örtr Lycks i LyLappm, som fortsätter
upp i sLappl och skiljer Fredr Åsele Vm i ÅsLappm från Lycks Stens
Tärna i LyLappm (karta 29 och ovan s 228f). Från den allmänna ångermanländska behandlingen av inf på -ja avviker emellertid inf 'sitts,
'liggå och I säge i apokopeområdet i nvÅng och ÅsLappm, antingen vi
här har att göra med ett slags äldre tilljämningsformer med bevarad
slutvokal eller na -3d ett sonantiserat j i ändelsen (kartorna 30-32). Med

249
inf 'sitte bör sammanställas det förhållandet att samma dialekter i regel
har genomfört former utan affrikata genom hela temat i jö-verben 'nytt
'nyttja' och 'vitt 'vittja' (ovan s 231). Särutvecklingen i inf I sitte, Iligge
och Istige måste vara minst jämgammal med apokopen i nvÅng. Dess
förekomst i nybyggarmålen i ÅsLappm vittnar om dessa dialekters ursprungliga sammanhang med de gamla allmogemålen i Faxälvens och
Fjällsjöälvens ådalar inom övre delen av nvÅng.
Liksom ifråga om substantivens grundformer (ovan s 135 f) är ångermanländsk likvidaapokope genomförd i inf och pres inom ett nordöstligt
ångermanländskt område, som omfattar hela nöÅng och de angränsande
socknarna Res Ålid Juns längs Ångermanälvens ådal i nvÅng. Den påträffas dessutom i Edsele längs Faxälvens ådal i nvÅng nedanför isoglossen för allmän apokope i verb (jfr kartorna 25-26 och ovan s 136).
Detta gäller inf och pres med en icke assimilerad kons +1, Ir el r ffr den
gamla ändelsevokalen. Vid n-förbindelser är apokopen begränsad till en
nordöstlig del av nöÅng. Inom en stor del av området för ångermanländsk likvidaapokope möter samma form i pret och sup som i inf och
pres, t ex l hannel 'handla -ar -ade -at' (helt ofyllda tecken på karta 26).
Ströbelägg av denna typ har upptecknats från apokopemål i nvÅng och
ÅsLappm (ovan s 188 o 193). Trestaviga pret och sup, t ex l hannele, som
har upptecknats från Arnäs Gideå Sjvad Skorped i nöÅng, har sannolikt
uppkommit genom att den allmänna ändelsen för förfluten tid i 1. konj
-e lagts till den annars inom området vanliga pret-sup-formen
Utvecklingen i temaformerna för förfluten tid tyder tillsammans med
andra omständigheter på att den ångermanländska likvidaapokopen är
en metatesföreteelse, tydligt artskild från den allmänna norrländska
apokopen. Liksom ifråga om substantiven bör vi räkna med att denna
apokope i samband med metates i äldre tid har varit verksam inom hela
nö och nvÅng. I övre delen av nvÅng och sedermera i ÅsLappm förmådde den likväl inte hävda sig, eftersom den här råkade i konflikt med
apokopemålens allmänna system (ovan 8211). Den nutida geografiska
motsättningen ifråga om apokopen i verb med likvidaförbindelser mellan
nöÅng och Ångermanälvens ådal i nvÅng på den ena sidan och övre
nvÅng och ÅsLappm på den andra torde ha vuxit fram småningom
genom skilda morfologiska regleringar inom de bägge områdena, men
förutsättningarna för denna process förelåg redan på 1600-talet, då ÅsLappm koloniserades (jfr ovan s 136).
I inf och pres av sammansatta och prefixförsedda verb, typerna handkasta och begagna, apokoperas i regel slutvokalen inom samma nordöst-
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ångermanländska område som har likvidaapokope (ej i Edsele, DAHLSTEDT 1955 s37 ff).
För inf och pres av verb på -era (ackordera etc) bryts den vanliga kartbilden för norrländsk apokope i verb av ÅsLappm, som i motsättning
till både det västra och det norra apokopeområdet — med nvÅng resp
vbÅng — har bevarat eller återinsatt ändelsevokalen -a (karta 28).
Samma företeelse möter i vissa bygder inom nöÅng, där tre- och flerstaviga verb av denna typ borde ha drabbats — och delvis har drabbats
— av apokope på samma vis som arbeta och sammansatta verb. Tydligen
har ändelsevokalismen i nöÅng förstärkts genom att den allmänna försvagningsvokalen 'e byttes ut mot 'a, som överfördes från riksspråk och
kortstaviga verb. I detta fall har ÅsLappm följt Asjö i nöÅng, antagligen redan på 1700-talet. Utvecklingen i den inlånade verbkategorien
på -era är likväl klart sekundär i förhållande till den allmänna apokopen
i inf och pres av ärvda verbkategorier.
I apokoperade tvåstaviga ordformer, som inte har bevarat ändelsestavelse tack vara likvida- eller palatalförbindelse, är cirkumflex (tvåtoppig accent) på rotstavelsen regel i kärnområdena av• de bägge gamla
norrländska apokopeområdena, det västra och det norra (kartorna 27
och 25). Cirkumflexen faller likväl ofta bort i talsammanhanget. I ett
stort mellanområde, som från en smal bas i vbÅng skjuter upp i ÅsLappm och LyLappm och vidgar sig ytterligare i söder till Tåsjö i nyÅng och till Aplg i PiLappm, saknas däremot cirkumflex i apokoperande
ordformer, i varje fall som en relevant beståndsdel av ifrågavarande
dialekters ljud- och formsystem. Frånsett Nmal vid kusten i vbÅng omfattar detta cirkumflexlösa område enbart unga nybyggarmål. Tydligen
är det fråga om ett cirkumflexbortfall, som har gynnats av språk- och
dialektblandning mellan nybyggarlappar och invandrade finnar och
svenskar. Det är troligt att cirkumflexen först föll bort i beröringspunkten mellan gammal och ny bygd i vbÅng och att bortfallet därifrån spred
sig upp i lappmarkerna, bl a till ÅsLappm.
Apokopens utveckling i Vilhelminamålet och i övriga dialekter i ÅsLappm — med förbehåll för Fredrika som saknar ett enhetligt bygdemål (del 1 s18) — visar sålunda i skilda avseenden samband med skilda
ångermanländska folkmål. I grunden och huvudsaken utgår den från
apokopemålen i övre nvÅng, men yngre särutvecklingar beror på inflytanden från nöÅng (-era) respektive vbÅng och LyLappm (cirkumflexbortfallet). Det är påfallande att det grundläggande sambandet
mellan apokopemålen i nvÅng och ÅsLappm inte följer Ångermanälvens
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ådal. Junsele vid Ångermanälven invid lappmarksgränsen har endast
villkorlig apokope i inf, men ofta ovillkorlig i pres. Det är möjligt att vi
här har att göra med en »dialektgeografisk illusion» (del 1 s 19f), d v s
att Junseles dialektgeografiska ställning har förskjutits under 1700- och
1800-talen, varvid fulla former i inf infördes från grannsocknarna Ålid
och Res längre ned i samma ådal. Ifråga om vokalismen överensstämmer
nutida Junselemål ofta med Rams och de övre socknarna i nvÅng i motsättning till Ålid och Res, t ex 'påsa : l p88a 'påse', 'våt : 'vak 'varder,
blir'.' Emellertid får vi inte bortse från den möjligheten att de svenska
folkmålen i ÅsLappm har mottagit sina avgörande inflytanden — om
man så vill: har invandrat — längs Fjällsjöälvens och Rörströmsälvens
ådalar. Inkörsporten skulle i så fall ha legat i nuvarande Dorotea, som
visserligen bebyggdes något senare än nuvarande Åsele socken, men hade
ett starkt stöd i den angränsande äldre nybygden Tåsjö i spetsen av
nvÅng. De administrativa gränserna mellan Tåsjö och Dorotea spelade
vid den tiden föga roll. Både i Tåsjö och ÅsLappm var de första nybyggarna firmar.2
Se GEIJER SVVI s476, Bu= SvLm B.22 s131ff, ÖNB s236 och 257 med
kartorna 2 och 5 (linje 3) samt kartorna 15 och 16 i detta arbete.
2 Se vidare GOTHE 1948 s102ff 147 152ff, FRIBERG 1951 1 s236 303f och 2 s264f,
samt del 1 av detta arbete s3f 113 och karta 1.

Källor och förkortningar.
Otryckta källor.
ARKIV OCH BIBLIOTEK.
Se även del 1 s222.
FFÖN = Folkmåls- och FOlkminnesundersökningens i övre Norrland samlingar i
Umeå.
FMK =Folknaålskommissionens arkiv i Helsingfors.
ÄLDRE NORRLÄNDSKA DIALEKTKÄLLOR.
Se även del 1 s222.
IMRE + nummer = JOHAN LIRES samlingar av dialektord i UUB, GRAPE 1949
s112ff.
NUTIDA SVENSKA OCH NORSKA DIALEKTKÄLLOR.
Jfr del 1 s223. Nedan redovisas nya förkortningar i del 2.
BO = BJÖRN COLLINDER i ULMA.
AN = ADOLF NOREEN i ULMA 1112 u å.
AV
ALFRED VESTLUND i ULMA.
CL = CARL LINDBERG i SOA och ULMA.
FIW = HANS WESTIN, uppteckningar från skilda håll i Jämtland (ej blott Hammerdal) i ULMA.
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Matsdal i Dikanäs kapellområde inom Vilhelmina (Vm-Dik).
SL = SETH LARSSON i ULMA (även = LARSSON 1929, jfr del 1 s235).
VR = VIDAR REINHAMMAR i ULMA.

Tryckta källor.
Se även del 1 8224-237. Endast nytillkomna arbeten och förkortningar förtecknas här nedan.
AHLBÄCK = AHLBÄCK 1945.
AHLBÄCK, OLAV, Apokopen i de finlandssvenska folkmålen. (Studier i nordisk
filologi 31-32: 7. Hfors 1945.)
, Jöns Buddes språk och landsmansskap. (Studier i nordisk filologi 40-41: 1.
Hfors 1952.)
-, Svenskan i Finland. Sthlm 1956. (Skr utg av Nämnden för svensk språkvård 15.)
AislGr = NOREEN 1923.
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andern nordischen sprachen. Strassburg 1901. (Quellen und Forschungen
zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Völker 87.)
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, Oversigt over de trondhjemske dialekters sltegtskabsforhold. Trondhjem
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PIPPING, 11-trao, Bidrag till Eddametriken. Hfors 1903. (Skr utg af Svenska Litteratursällskapet i Finland 59.)
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Tinnsmaalet. Ej utgreiding um ljod- og formverket i maalf öret i Tinn i NordAust-Telemark under jamföring med andre norske og andre nordiske mani.
1: 1. Halle 1922. 1: 2. Oslo 1938.
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THORSON, PER, Om regressiv palatalisering av g og k i germansk, serleg i nordisk.
(APhS 20.)
TIBERG, Nus, Från den estlandssvenska undersökningen. Adjektivtypen *sten död».
(SvLm 1957.)
TISELIUS, G A, Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen. Sthlm 1902-03.
(SvLm XVIII.5.)
TJÄDER, BÖRJE, Behandlingen av palatalt r i substantivens pluralforrner under
fornsvensk och nysvensk tid. Ak avh. Uppsala 1961. (Skr utg av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 9.)
TORP, ALF, & FALK, HJALMAR, Dansk-norskens lydhistorie med swlig hensyn paa
orddannelse og böining. Kra 1898.
TORSUND, NILS, Öländska folkmål jämte kort översikt av ortnamnen. (Öland, 2.
Kalmar 1949.)
TÖRNQVIST, EINAR, Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Bestämd form
singularis maskulinum, 1-2. Ak avh. Uppsala 1953. (Skr utg av Kungl
Gustav Adolfs Akademien 23.)
Uttalsordlista. Sthlm 1950. (Skr utg av Nämnden för svensk språkvård 6.)
WADSTRÖM, ROGER, Svenska kvarntermer. Studier över kvarnens och malningens
terminologi ... Ak avh. Uppsala 1952. (Skr utg genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala A: 8.)
WESSÅN, ELIAS, Svensk språkhistoria, 1. Ljudlära och ordböjningslära. 5. uppl.
Sthlm 1958. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology 17.)
-, Våra folkmål. 6. uppl. Malmö 1960.
WESSMAN, V E V, Bidrag till kännedomen om Österbottens svenska folkmål.
(Folkmålsstudier 4. Hfors 1936.)
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, De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler, 2. (Folkmålsstudier 5.
Hfors 1938.)
, Växlingen i- e, ä i de fin1.-sv. dialekterna framför kort konsonant + a och
framför kort slutljudande konsonant. (Folkmålsstudier 5. Hfors 1938.)
Ursprungligt kort vokal framför kort slutljudande konsonant i finlandssvenska folkmål. (Folkmålsstudier 8-9. Hfors 1940-43.)
, Främmande inflytelser i de finlandssvenska folkmålen, 1. Finska inflytelser.
(Folkmålsstudier 17-18. Hfors 1957.)
WESTERN, AUGUST, Norsk riksmåls-grammatik for studerende og herere. Kra 1921.
Vg folkmål = GÖTLIND & LANDTMANSON.
WIDMARK, FREDRIK, Bidrag till kännedomen om Vesterbottens landskapsmål.
Ak afh. Sthlm 1863.
WIDMARK, GUN, Det nordiska u-omljudet. En dialektgeografisk undersökning,
1-2. Ak avh. Uppsala 1959. (Skr utg av Institutionen för nordiska språk vid
Uppsala universitet 6.)
WIDMARK, GUSTEN, Ortnamnen. En översikt. (Byske socken. Bidrag till en bygdsskildring. Byske 1958.)
WIGFORSS, ERNST, Södra Hallands folkmål. Ljudlära. Sthlm 1913-18. (SvLm B.13.)
ZETTERHOLM, DEL= OLOF, Stäva. Ett kartläggningsförsök. (SvLm 1940. Sthlm
1942.)
-, Uppkomsten av de norrländska supradentala och kakuminala n-ljuden.
(SvLm 1942. Sthlm 1944.)
ÅKERLUND, WALTER, Bidrag till nysvensk formlära. (NysvSt 13.)
ÅKERMALM, ÅKE, Fornnordiska verb med substantivisk förled. Ett bidrag till
nordisk ordbildningslära. Ak avh. Lund 1955. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology 12.)
AASEN, IVAR, Norsk Grammatik. Omarbeidet Udg af »Det norske Folkesprogs
Grammatik». Chra 1864.
ONB = Övre Norrlands bygdemål.
ÖSTERBERG, K L, Ovikens bygdemål i Jämtland. Lund 1914.
ÖSTERGREN, OLOF, Första konjugationens singulara imperativ. (SoSt 13.)
Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt samlade och utgivna av KARL-HAMPUS DAHLSTEDT & PER-UNO
ÅGREN. Umeå 1954. (Skr utg av Vetenskapliga biblioteket i Umeå 1.)

Geografiska förkortningar.
Se även del 1 s25-27 och 237-239.
A-Grundtj = Grundtjärns-området i v Anundsjö (omfattar byn Grundtjärn och
några närliggande skogsbyar och skogsgårdar kring Storsjön); ny kartläggningsort: Grundtjärn
Brekken = bygden (herred) öster om Röros i STrönd
By-Fällfors = Fällfors församling i Byske socken
cAplg = centrala, Arjeplog (omfattar byarna kring kyrkbyn, Uddjaur och Storavan ned till Kallön och Dragnäs); ny kartläggningsort: kyrkbyn
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Eds-Stensjö = skogsbyarna i sö Edsele nära Jämtlandsgränsen, det s k östra
fjället (jfr BERGVALL NysvSt 1955 s138); ny kartläggningsort: byn Stensjö
Grunds = Grundsunda
Pi-Markbygden = Markbygdens församling i v delen av Piteå sn (ett stort glesbyggt höglandsområde som räcker ända upp till lappmarksgränsen); ny kartläggningsort: kapellbyn Långträsk
Rätan = Jämtlands sydligaste socken; kyrkbyn ligger söder om kartan, men i del
2 har belägg från Rätan kartlagts i socknens norra del
sAplg = södra Arjeplog (omfattar byarna vid s delen av Storavan och vid Naustajaure inom Arjeplog samt Gullön vid Storavan inom Arvidsjaur, jfr ovan
s 155 med noten); ny kartläggningsort: kapellbyn Södra Bergnäs
Sk-Kågedalen = Kågedalens församling i n delen av Skellefteå sn
So-Storjuktan = Juktådalen i sv Sorsele; ny kartläggningsort: byn Storjuktan
sTäma = Björkvattsdalen i s Tärna; ny kartläggningsort: kapellbyn Björknäs
vAplg = västra Arjeplog (omfattar byarna runt Aisjaur och Laisvall vid Storlaisan); kallades Aplg i del 1 (s26)

Innehåll.

sid

Förord

5
KVANTITET

Kvantiteten i Vilhelminamålet

7

Äldre kort stavelse i enstaviga ord s 7, äldre kort stavelse i tvåstaviga
ord 8, äldre kort vokal i lång stavelse 11, äldre lång vokal och diftong
ffr enkel konsonant 13, vokal i slutet av första sammansättningsled 13,
äldre överlång stavelse 14, urval av dialektgeografiskt relevanta drag
i Vm's kvantitetsutveckling 15.

Vilhehninamålets kvantitet i dialektgeografisk belysning
Äldre kort stavelse i tvåstaviga ord

16
16

Äldre ci och ffr a s 17, äldre g ffr a 18, äldre 'd och å ffr a 18, äldre i
ffr a 24, äldre ä och & ffr u 34, äldre g ffr u 37, äldre ii ffr u 38, äldre i
ffr u 40, konsonantförlängning vanligare ffr u än ffr a 44, preteritum
particip och supinum av starka verb 46, dialektgeografisk översikt 52;
stavelseförlängningens ålder: länge bevarad kortstavighet 55, konsonantförlängning osäkert kriterium 58, utvecklingen i äldre kortstavig
sammansättningsled 58; sammanfattning 61.

Slutljudande vokal i första sammansättningsled

62

Förlederna ko- och sko- s 62, förlederna sjö- och snö- 65, dialektgeografisk översikt 66, försök till språkhistorisk förklaring 71, sammanfattning 84.

85

Äldre å framför nd och mb
Äldre ci f fr nd s 85, äldre a' ffr mb 89, dialektgeografisk översikt 91,
vokalförlängningens ålder 91, sammanfattning 94.

APOKOPE
Apokopen i Vilhelminamålet
Inledning s 95, substantiv 96, adjektiv 101, räkneord 105, adverb 106,
verb 106, urval av dialektgeografiskt relevanta drag i Vm's apokope 108.

95
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Vilhelminamålets apokope i dialektgeografisk belysning

108

Substantivens grundformer

108

Tvåstavingar i allmänhet s 108; likvidaapokope: femininer 109, neutrer
116, maskuliner 118, ortnamn 119, utebliven apokope vid assimilerad
likvidaförbindelse 123, utebliven apokope vid nasal likvidaförbindelse
124, dialektgeografisk översikt 126, maskulinernas utveckling 129,
femininernas utveckling 129, neutrernas utveckling 134, datering 135;
sammanfattning 135.

Verb i allmänhet

137

Inledning s 137; tvåstaviga former i allmänhet: infinitiv 137, presens
143, imperativ 144, preteritum indikativ 146, preteritum konjunktiv
149; förekomsten av cirkumflex 154, eirkumflexens uppkomst och försvinnande 158; datering 168.

Verb på -era

171

Allmänt (material) s 171, typens ålder och ställning i folkmålen 173,
konjugation 176, varför -a bevarades eller återinfördes i delar av nöÄng
och i ÅsLappm 177, regera 182.

Verb /Red likvidaförbindelser

186

Likvidaapokope i 1. konjugationen s 186, utebliven apokope vid assimilerad likvidaförbindelse 194, nasal likvidaförbindelse 195, dialektgeografisk översikt 201, orsaken till särutvecklingar vid likvidaförbindelser 203, apokope i tvåstavigt preteritum och supinum av 1. konjugationen i allmänhet 205, d:o vid likvidaförbindelser i Äng 209, svarabhaktivokal i öppen likvidaförbindelse 212.

Infinitiver med palatalförbindelser

212

Inledande översikt s 212, morfo-fonologisk kringsyn 214, morfo-fonologisk analys för Ång och ÅsLappm 225, välja och börja 233, särutvecklingen i nvÅng och ÅsLappm i .sitta, ligga och säga 237.

Sammanfattning av framställningen om apokope i verb
Källor och förkortningar
Otryckta källor
Tryckta källor

. . 247
252
252
252

Geografiska förkortningar

264
BILD

1. Likvidaapokope i ångermanländska ortnamn

128

268
TEXTTABELLER

Apokope i infinitiver med n-förbindelser i vissa nordöstånger201
manländska bygdemål
Fem infinitiver med gamla palatalförbindelser i nordliga apokope213
mål
Infinitiver av gamla jö- och ja-verb i Ångermanland och Åsele
226
lappmark
Infinitiver av gamla ja-verb med rotslut på g eller k i Ångerman227
land och Åsele lappmark
Tema för sitta i Ångermanland och Åsele lappmark
KARTOR
14-32. Språkkartor i särskilt kart- och tabellhäfte.
Textkommentar till respektive kartor: 14 veta s 27, 15 påse och dråse
s 18, 16 droppe s 20, 17 haka s 34, 18 bossa (bussu) s 38, 19 mesa
(missu) s40, 20 vecka s42, 21 sk(j)utit s47, 22 bitit s49, 23 band och
hand s 85, 24 lamm(e) 889, 25 typerna klocka och tavla s 110, 26 handla,
blistra och segla s 187, 27 kasta, kalla, kuta och noppa s 137, 28 verb
på -era s 171, 29 välja 8233, 30 sitta 8 237, 31 ligga s 238, 32 säga s 239.
TABELLER

1-5. Tabeller i särskilt kart- och tabellhäfte.
Textkommentar till respektive tabeller: 1 Accent och kvantitet i sammansättningar med äldre kort rotstavelse i tvåstavig förled s59. — 2
Accent och kvantitet i sammansättningar på ko- och sko- s 63. — 3
Accent och kvantitet i sammansättningar på sjö- och snö- s 65. — 4
Översikt över accent och kvantitet i enstaviga förleder som slutar på
vokal s67. — 5 översikt över kvantiteten i äldre kort rotstavelse i
tvåstaviga ord s 52.
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D. 0. ZETTERHOLM, Dialektgeografiska undersökningar. II. Gumse.
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SÄVE & GUSTAVSON, Gotländsk ordbok, Bd 1 A-N. 1940. Pris 18 kr.
Bd 2: 1 O-Slättkarlost. 1942. Pris 7 kr. Bd 2: 2 Slättäting-Ö. Tillägg och
rättelser. Efterskrift. 1945. Pris 11 kr.
J. V. LINDGREN, Ordbok över Burträskmålet, utg. av D. 0. och M.
ZETTERHOLM. 1940. Pris 5 kr.
MANNE ERIKSSON, Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och
övervåning. 1943. Pris 12 kr.
CAms- PIHL, Verben i överkalixmålet. 1948. Pris 10 kr.
AUG. SCHAGERSTRÖM, Grammatik över Gräsömålet i Uppland, utg. av
MANNE ERIKSSON. 1949. Pris 10 kr.
71-2. K.-H. DAHLSTEDT, Det svenska Vilhelminamålet. 1. Allmän inledning.
Ord och betydelser. A. Text. B. Kartor. 1950. Pris 12 kr. - 2. Kvantitet.
Apokope. A. Text. 1962. B. Kartor och tabeller. 1960. Pris 20 kr.
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PETRUS ENVALL, Tiveden, Isala och Husum. Fem förlitterära nordiska
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