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Skuttungemålet är talspråket i Skuttunge socken av Upp-
sala län, belägen i mellersta Uppland ock omgiven av Björk-
linge ock Bälinge socknar. 

I vad kvantitets- ock akcentförhållanden angår, synes målet 
i sina huvuddrag vara centralt för denna sockenkomplex, även 
om ordförråd ock ljudbildning förete en ock annan olikhet 
socknarna emellan. 

Första kapitlet. 

Kvantiteten i Skuttungemålet. 
Kvantiteten företer åtskilliga avvikelser från riksspråket så 

väl med hänsyn till det inbördes förhållandet mellan språk-
ljuden inom samma stavelse som i avseende på stavelsernas 
längd. Vid ordformernas återgivande med notskrift kan stavelse-
längden, vare sig den betingas ensamt av vokalens längd eller 
av samvärkan mellan vokalens ock följande konsonantljuds, 
betecknas genom noternas tidsvalör, ock här behöver sålunda 
endast angivas det beteckningssystem, som i notskriften kommer 
att användas för att beteckna kvantiteten, samt de fall, i vilka 
dess förhållanden avvika från riksspråkets. 

helkort stavelse betecknas ) 
Kort 

halvkortl » 
Medelvarig 	 d 

	

halvlångl » 	 N 
Lång 

	

{hellång2  » 	 » 
d

i 

d 

Halvkort ock halvlång kunna ej alltid av iakttagelsen med 
örat skiljas. 

Terminologien delvis efter NOREEN. 
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Denna enkelhet i beteckningssättet möjliggöres därigenom, 
att målet i allmänhet saknar tonglidning ock därmed följande 
invecklade proportionsförhållande mellan tonerna. 

Med tonglidning menar jag portamento inom stavelsen, 
d. v. s. en stavelses fördelande på tvänne olika toner, 
av vilka vanligen den första genom en serie hastigt genom-
lupna mellanliggande toner övergår till den andra, vilken kan 
ligga antingen högre eller lägre än den första. 

Från begreppet tonglidning bör skiljas begreppet ton gång, 
varmed i det följande förstås två stavelsers förhållande 
till varandra i avseende på tonhöj den. Endast i en del 
dialekter torde härvid förekomma ett genomlöpande av någon 
tonserie från den ena stavelsens slutton till den andras be-
gynnelseton. Tongången kan liksom glidningen vara stigande 
eller sjunkande, men också jämn, då stavelserna hava samma 
tonhöjd på den föregåendes slutton ock den efterföljandes huvuddel. 

Skuttungemålet avviker i avseende på stavelsens kvantitets-
förhållanden från riksspråket i följande fall: 

Helkort eller halvkort starktryckig (»betonad») vokal efterföljes 
av kort konsonant: 

1) i stigande tongång 

i ord av typen —4—t=  (under svagt tryck i satsen), 
t. ex. kafe, biti (se s. 5). I sjunkande tongång blir däremot 

konsonanten alltid lång, t. ex. (för)suppin  jP 

	•  
i ordfogningar av samma typ, t. ex. siii.k-ut. Däremot 

sjunkande: (ta) fatt'en -=-7K—J 	 N  . 

i typen 	 — eller 	 I denna förekommer 

något tryck endast i det fall, att två helkorta stavelser 
sammanträffa, av vilka den första har något litet starkare 
tryck än den andra, ehuru det i förhållande till ordets övriga 
stavelser är så svagt, att stavelsen, sedd såsom del av ordet i 
dess helhet, måste anses såsom trycklös (»obetonad»), t ex. 

fyrfertajur 
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2) i sjunkande tongång 

i ordfogningar av typen 	_ 	, t. ex. sät i hop. 

I övriga fall följas helkort ock halvkort starktryckig vokal 
av lång konsonant. Härvid företer dock målet en egendomlighet, 
som det torde ha gemensam med de flästa Upplandsmål. Om 
nämligen ett ord med kort vokal i huvudstavelsen utsättes för 
starkt satstryck, förkortas vokalen till minsta möjliga längd (ock 
hörbarhet), ock den följande konsonanten övertager stavelse-
längden, som då alltid är den största. Vid tenues ock spiranter 
sker detta genom ett stannande på stängnings- eller förträng-
ningsläget. Noggrant utförd i notskrift skulle en sådan stavelse 

_kr1 	 
te sig på följande sätt: (för) räkk-(sten)  41,1  

Pauserna beteckna den frånvaro av ljud, som uppstår vid 
stannandet på stängningsläget. Själva sprängandet av k-ställ-
ningen medför nog även ett ljud, men detta kan naturligtvis 
ej betraktas som någon ton eller återgivas i den musikaliska 
beteckningen av stavelsen. 

Hellång stavelse i rspr. blir i målet: 

1) halvlång eller halvkort 

a) huvudstavelsen i ord av typen båtar 	 

Hit höra tvåstaviga enkla ord med enkel klanglös konsonant 
mellan vokalerna ock grav akcentuering i rspr., när de få svagare 
tryck i satsen. Skillnaden från förkortning på grund av sats-
akcentuering i rspr. består uti att målets förkortningstendens 
synes starkare, d. v. s. framträder även framför mindre starkt 
satstryckiga ord. I rspr. inträder i allmänhet endast fullständig 
förkortning med trycklöshet framför ett starktryckigt ord, 
t. ex. sita .ned. I målet inträder förutom denna vanliga för-
kortning — eller kan åtminstone inträda — även halv förkort-
ning framför ett ej fullt så starkt framhävt ord, t. ex. sita här. 
Det är denna halv-förkortning som typen representerar för alla 
ordklasser, ock som naturligtvis är förenad med tryckförminsk-
ning (se s. 9 semifortis i stigande tongång). 
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Denna förkortning förekommer emellertid egentligen endast 
i affektfritt tal ock ter sig som en böjelse att tala stackato. 
Vid affekt eller betoning förlängas stavelserna. 

- -24 b) första stavelsen av ord av typen 	 
Hit höra en del måst sammansatta ord, tillhörande de s. 24 

angivna grupperna: jöromål, föremål, husförhör, brukspatron, 
obestämd o. s. v. 

e) oftast första stavelsen i åtskilliga andra mer än två-
staviga sammansatta ord, som i målet hava huvudtrycket på rspr:s 
bitryckiga stavelse, t. ex. äktenskapskontrakt, oförsikti. 

d) första stavelsen av ord ock ordfogningar av typen 
N 	 , i utrop ock lystringsord, t. ex. inte, hör du. 

2) helkort 
i några få sammansatta tvåstaviga ord, tillhörande den på 

s. 11 angivna grupp a: näsduk — — 
i enstaka trestaviga ord, såsom fölugge, främande 

Däremot gåsugge, fiikkugge m. 

Halvkort stavelse i rspr. bibehålles i målet. 
llelkort stavelse i rspr. blir i målet halvkort 

a) andra stavelsen av ord av typen --•--02-1.  Hit höra 
tie å s. 5 under denna typ hänförda orden. 

ofta slutstavelsen av ord ock böjningsformer med fallande 
tongång från huvudstavelsen, t. ex. Suggor 	 

Det märkes härvid faktiskt en större längd än t. ex. på 
stavelsen be- i betalnigsdag, föl- i fölugge o. d. Målets all. 
männa tendens att förskjuta huvudtrycket fram emot ordsluten — 
varom mera nedan — medför möjligen en tendens att förlänga 
slutstavelser. Slutstavelse, som ändas på vokal, vacklar för 
övrigt över till helkort, t. ex. bst. sg. tatji. 

1) Det torde kunna ifrågasättas, om ej sådan stavelse är halvkort 
även i rspr. 
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Andra kapitlet. 

Allmänna anmärkningar om akcent ock 
akcentueri ng. 

Med akcent förstår jag sammanfattningen av den 
musikaliska tonens ock det exspiratoriska tryckets 
gestaltning inom en stavelse. 

Akcenten är av tre slag: 
Akut är den akcent, vid vilken ingen tonglidning eger 

rum ock vid vilken det exspiratoriska trycket sjunker ned till 
gränsen av trycklöshet. Ex. halm, första stavelsen i foten. 

Plan är den akcent, vid vilken tonglidning eger rum — 
även om endera av tonerna är så kort ock relativt trycklös, att 

- dess avstånd från den andra endast med största svårighet eller 
ej alls kan bestämmas — varvid trycket fördelas mellan båda 
tonerna ock därföre blott sjunker ned till bitryckigt. Ex. första 
stavelsen av halmtak i rspr. 

Cirkumflex är den akcent, inom vilken tydlig tonglidning 
eger rum, varvid vardera tonen har särskilt tryck. Ex. affekt- 
fritt uttalat ja. 

Anna. I vissa uttalssätt ock vissa mål, t. ex. Ryssbymålet i 
Kronobärgs län, kommer den plana akcenten att närma sig cirkumflex, 
under det å andra sidan utpräglad cirkumflex gör intryck av två-
stavighet. 

Med akeentuering förstår jag sammanfattningen av 
tonglidningens, tongångarnas ock det exspiratoriska 
tryckets gestaltning inom ett ord. 

Akcentueringen anses vara av två slag, akut eller grav, allt 
efter huvudstavelsens akcent. Härvid är emellertid att märka, 
att bistavelsernas såväl tonhöjd som (därmed vanligen sam-
manhängande) tryckstyrka spela en stor roll vid akcentueringen, 
så att ett ord, som i dessa avseenden ändras, ger ett nytt akcen- 

= 
tueringsintryck. Om t. ex. uttalet ta-la    med bitryck 

på sista stavelsen utbytes mot _ 	med alldeles 'samma w' 
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tryckfördelning på första stavelsen, men med senare stavelsen 
trycklös, så upphör ordet att te sig såsom gravt akcentuerat, 
fastän huvudstavelsen har plan akcent. 

Begreppen akut ock grav akcentuering uttömma således ej 
alla i olika mål förekommande fall, utan torde det bli framtidens 
uppgift att på grund av tongångarna i olika dialekter uppställa ett 
akcentrieringsskema. Emellertid komma benämningarna »akut» 
ock »grav» att här användas för hänvisningar till riksspråket, 
såsom medförande en bestämd föreställning om skillnaden mellan 
dess akcentueringsformer. 

Då notskriften anger tonglidning ock tongång, behöva för 
övrigt vid sådan endast de olika graderna av stavelsetryck ut-
märkas. Såsom det enklaste ock enligt min mening redigaste 
sättet att beteckna stavelsetryckets grader användas här siffror 
över stavelserna (placeras av typografiska skäl bredvid stavel-
sens vokal). 

Svagtryckig eller lenis Venissimus betecknas med 0 
semilenis 	 1 Medeltryckig el. medius {semifortis 	» 	» 2 Starktryckig eller fortis 

	

{fortissimus » 	» 3.1  

Tredje kapitlet. 
Den exspir. akcentens förhållande till 

kvantiteten i Skuttungemålet. 
Helkort stavelse är alltid trycklös. 
Halvkort stavelse har semilenis: 
1) i stigande tongång 

3  
a) i ord ock ordfogningar av typen 	som förekommer 

sporadiskt i st. f. typen   då framför denna finnes ett en- 
0 3 
N j stavigt, starktryckigt ord. Jämför: »(jag blev) förskräkt» 

1,  3  
ock: (»jag blev) rent förskräkt (jag»). 

1  telvis efter NOMEN. 
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Möjligen beror förhållandet därpå, att vid dylika samman-
ställningar uppstår en ordfogning, som genom sin likhet med 
trestaviga sammansatta ord — se s. 24 typ B — kommit att i 
det närmaste ansluta sig till denna rikt företrädda grupp. 

andra stavelsen i ord ock ordfogningar av typen båtar 
1 

IijIiXI.  Hit höra de s. 5 under 1 a angivna orden. 

i ord ock ordfogningar hörande under den s. 24 angivna 
typ B, samt ofta stavelser, som hava svagt bitryck i rspr. 

2) 1 sjunkande tongång 
a) andra stavelsen av ord ock ordfogningar av typen 

TIT-
3 1 

, omväxlande med lenissimus. 

Hit höra tvåstaviga enkla ord ock böjningsformer, som i 
rspr. ha akut akcentuering, såsom subst., t. ex. varsel, enstaviga 
subst. i best. form, t. ex. foten, eller i plur., t. ex. fötter, 
presensformer, t. ex. fugger, adv. efter, konj. eller, prep. 
under, ordfogningar, t. ex. sätt dej! 

b) sista stavelsen av ord ock ordfogningar med stigande- 
2  3 1  

sjunkande tongång, såsom skokstjältji, gå ut du 	 

Här tenderar sista stavelsen att förkortas ock bli trycklös. 
ofta såsom slutstavelse i flerstaviga ord, i synnerhet 

såsom avledningsändelse, t. ex. barmhärtihet 	 

enstaka stavelser av typerna A—C å s. 27-28. 
I övriga fall har halvkort stavelse lenissimus. 
Halvlång stavelse har semifortis: 
I) i stigande tongång 
a) första stavelsen i ord ock ordfogningar av typen båtar 

2 	1 

, samt 2:a stavelsen av samma typ oförkortad (s. 20). 

Hit höra de s. 5 under 1 a angivna orden. Om huvud-
stavelsens medeltryckiga betoning i denna typ skall närmare 
talas i nästa kapitel. 



i de fall, där starktryckig 
ännu starkare, såsom t. 

b) stundom 
följes av en 

0 	2 0 3 1 
	f 	g 	• 	p 	 

stavelse i sin närhet 
ex. på trijji åre 
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b) första stavelsen av flerstaviga sammansatta ord, som i 
rspr. hava huvudtryck på första stavelsen, t. ex. skokstjältje 2 3 1 

_ 
2) i sjunkande tongång 
a) första stavelsen av några enkla samt av flerstaviga samman-

satta ord, som i rspr. hava huvudtryck på första stavelsen, 
2 1 3 

1. ex. äventyr, fårfinspäls —y 	 

c) sista stavelsen av ordfogningar, när antepenultima har 
3 0 2  

fortis, t. ex. sätt dej du  	, så framt ej sista stavelsen 
är trycklös. 

Halvlång stavelse har fortissimus i sjunkande tongång 
i tvåstaviga ord ock ordfogningar vid utrop ock lystringsord, 

3 i  

du 

ökad emfas ock vid 
stavelsen lång. 

Hellång stavelse har semifortis i stigande tongång 
uld== i vissa ord av typen = d 

4-0-- . Hit höra en del sammansatta ord. 

De tvåstaviga sammansatta orden i målet erbjuda en egen-
domlighet, till vilken man möjligen kan finna en förklaring, då 
fullständig ordförteckning över Upplandsmålen hunnit samlas.1  
Under det nämligen en del sådana ord hava första sammansätt-
ningsleden trycklös, synas andra ha benägenhet att jämte tryckpro-
portionen 3-2 stundom få ända till 2-3, varigenom de komma 
att stå emellan den först nämnda gruppen ock de normalt 
uttalade orden. Här anföras några ord av de olika grupperna: 

t. ex. inte, hör 

Anm. Vid tillrop blir den huvudtryckiga 

1) Förarbeten till en sådan ha påbörjats av fil. kand. E. GRIP, vilken 
även är sysselsatt med en allmän undersökning av Skuttungemålet. 
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Grupp a, abnorma. 	Grupp b, vacklande. 
0 3 i eller 	 

Grupp c, normala. 
3 2 

-14=4= 

      

         

         

         

         

näsduk 	 hustak 	 fårstek 
hushåll 	 kosvans 	 harstek 
missväkst 	 hunnvolp 	hannsåg 
fähus 	 fölmärr 	 bokpärm 
fäbod 2 	 fargalt 	 fälknäpp 

kolsäkk 	 fluggsvomp 
ekspik 	 gråsten 
nötskal 	 skrivbol 
prästgål 	 salstol 
smörrgås 	träben 
nöbedd 	 svårbedd 
tuEBrodd 	villsint. 
småsvor 

Vacklan i andra gruppen är sporadisk ock otydlig. Fullt 
tydlig framträdde den emellertid, när ett undersökningsobjekt 
under samtal råkade nämna samma ord två gånger i samma 
mening med olika betoning. Sammanställer man grupperingen 
,ock ordens fåtalighet i första gruppen med deras övergång till 
de andra grupperna i yngre personers tal ock ser förhållandet 
i belysning av målets allmänna tendens att framflytta huvud-
trycket mot ordsluten, så känner man en viss benägenhet att 
antaga, att uttalet enligt typen a varit det ursprungliga ock 
att det först i senare tid dragit sig över åt uttalet i rspr. 
genom inflytande från folkskoleundervisningen, läsaremöten under 
ledning av främmande väckelsepredikanter, inflyttning o. s. v. 
I best. form flyttas stundom, även inom grupp c, huvudtrycket 
iver på senare ledet, åtminstone hos substantiven. 

I övriga fall har hellång stavelse fortissimns. 

Första stavelsen kan även vara helkort. 
fäbod tillhör även grupp b. Märk fä3hu2nd. 
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Fjärde Kapitlet. 

Målets avvikelser från rspr. i avseende 
på den exspir. akcentueringen. 

Redan vid en blick på en ock annan i föregående kapitel 
given typ kan man finna, att den exspiratoriska akcentueringen i 
Skuttungemålet företer vissa egendomligheter eller avvikelser från 
förhållandet inom rspr. Dessa avvikelser framträda på två sätt. 

I. lluvudtrycket i vissa ordgrupper försvagas vid minsta in-
flytande av satsakcentueringen, således även under ett visst sats-
tryck (jfr s. 5). 

Dess tryckstyrka kommer därvid närmast semifortis, sådan 
denna framstår i ord, som hava både semifortis ock fortissimus. Järn- 

2 3  
för man t. ex. tryckstyrkan i orden kvinnfoltjin    ock 

flikka 17-15-17-4  	, så skall man finna, att den i de med 2 be- 

tecknade stavelserna är åtminstone i det närmaste lika ock i alla 
händelser svagare än i den med 3 betecknade stavelsen. Det 
är ej kvantiteten som här försvagar intrycket av exspirationen, 
alldenstund det finnes halvlånga stavelser med tydlig fortis, 
t. ex. i inte! (se s. 10). 

Företeelsen torde påvärkas av målets allmänna tendens att 
framflytta huvudtrycket, i det denna tendens här tagit formen 
av en strävan att undvika ett alltför starkt tryck på den längre 
bakåt liggande stavelsen ock därmed åtminstone söka utj ämna 
tryckfördelningen så mycket som möjligt. Att utjämningsför-
söket eger rum vid stigande tongång är karakteristiskt. Hit 
höra nämligen ord med grav akcentuering i rspr., vilken ut-
märker sig för högt liggande bitryckig stavelse,1  ock en högre 
ton på skalan tenderar vanligen att få starkare tryck än en lågt 
liggande, varföre också denna stigningston här alltid får semilenis 

1) Jag fäster mig här vid rspr. i Mälartrakterna. 



XVIII. 2 AVVIKELSER FRÅN RSPR. I EXSPER. AKCENTIIERING. 	13 

ock ej lenissimus. (Jfr kap. III om semilenis i stigande ton- 
gång, grupp b.) 

Jämför även de tvåstaviga sammansatta orden, grupp b (s. 11). 
II. Det exspiratoriska huvudtrycket förskjutes fram emot slutet 

av ord ock ordfogningar. 
Denna akcentförskjutning eger i regeln rum i alla flerstaviga 

sammansatta ord, som i rspr. hava huvudtryck på första samman-
sättningsledet ock bitryck på någon av följande stavelser, vare 
sig akcentueringen är akut eller grav. Huvudtrycket i målet 
förlägges på den i rspr. starkast bitryekiga stavelsen. 

Huvudtryckets ton är alltid den högsta inom tongångs-
komplexen, utom när ultima uppbär huvudtrycket, då dess 
ton kan ligga lägre än tonen för en eller flera av de föregående 

2 0 3  1 
I  1  

stavelserna. Jämför fönsterfoder, pte. efterfikka 	 
	 ,• 

ock ölbrygeri, läderbeklädd 	 3  	3  • 

En ultima ultima kan ju också alltid göra sig gällande som stark-
tryckig, om den än ligger lågt. 

Sista sammansättningsleden med huvudtrycket på annan 
stavelse än ultima kommer alltid att förete sjunkande tongång, 
som i målet är tongångsform för akut akeentuering i rspr., ock 
i rspr. får ju ock den senare sammansättningsleden akut ak-
tentuering, även om den såsom enkel har grav. 

Att en del sammansatta ord vackla i rspr. med hänsyn till 
huvudtryckets förläggande, erbjuder ju jämförelsepunkter med 
målet, vilka kunna ha sitt intresse. 

Beträffande tvåstaviga sammansatta ord hänvisas till s. 10. 
I enkla ord framflyttas huvudtrycket 
1) i flerstaviga substantiv med avledningsändelse: egenskap, 

2 0 3 

vännlih• et —7-2-11  , särskilt när de efterföljas av ett ord, med 

vilket de bilda en ordfogning, som ansluter sig till någon av 
sammansatta ords grupper, t. ex. (han visar oss minsann ingen) 

2  0 3 k  

vännlihet inte 	 . (Jfr nedan fännstaviga 

asmmansatta ord: oanständihet o. d.) 
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0 3 1(0) 

2) alltid i några få enstaka subst., t. ex. främande 	. 

Ordfogningar framflytta likaledes ofta huvudtrycket, sär-
skilt vid affekt. Vid affekt kunna också bitryckiga stavelser bli 
trycklösa för att framhäva huvudstavelsen. Ock detta blir natur-
ligen särskilt fallet med ordfogningar, vilka användas som inter- 

jektioner;jämför härrejessee 	 ock 	 
4'  

Märkas bör här även skillnaden i tongångarna ock huru-
som i det senare uttalet även genom de övriga stavelsernas 
djupa läge hela kraften kommer att liksom samla sig på 
huvudstavelsen. Jämför för övrigt vad som yttrats (sid. 5) 
om kvantitetsfcirhållandet inom stavelsen i ett emfatiskt uttalat 
ord. I detta sammanhang förtjänar även anmärkas, att tryck-
akeenten, som i allmänhet synes fördela sig tämligen jämnt 
mellan vokal ock följande tonande konsonant, vid emfatiskt 
uttal av dylika ord tenderar att flytta sig mera över på 
huvudstavelsens konsonant, ju starkare tryck ordet har i satsen. 

En mera detaljerad insikt i det exspiratoriska tryckets 
gestaltning inom olika grupper av ord ock ordfogningar skall 
vinnas i sammanhang med framställningen av de i målet före-
kommande tongångsformerna. Här anmärkes emellertid en gång 
för alla, att riksspråkets exspiratoriska akcentuering användes 
omväxlande med akeentförskjutningen ock att det ofta är ytter-
ligt svårt att avgöra, vilketdera akcentueringssättet ett ord har 
i ett visst fall. 

Fämte kapitlet. 

Allmänna anmärkningar om den 
musikaliska akcentueringen. 

Det är redan framhållet, att tongången ock det exspira-
toriska tryckets gestaltning inom ett ord samvärka för att be-
stämma ordets akcentueringskarakter. Vad Skuttungemålet be-
träffar, företer det en mångfald av tongångar ock tongångs- 
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kombinationer, då dess akcentuering rör sig inom ett stort 
intervallomfång ock gränserna för möjliga tonkombinationer 
sålunda äro vidare tillmätta än t. ex. inom Laumålet, som rör 
sig inom området av en ters. Å andra sidan inskränkes antalet 
akcentueringsformer i Skuttungemålet genom frånvaron av ton-
glidning. Sådan förekommer nämligen endast i några få ord 
med akeenten cirkumflex, ock ej ens sammansättningar med 
dessa ord kunna ha grav akcentuering. Vad det övriga ord-
förrådet angår, kommer dess akcentuering nära s. k. akut 
betoning i rspr. Ty även om man i sin uppfattning av akceu-
tueringen bortser från stavelsetonens gestaltning i ordens huvud-
stavelser (vanligen = starktryckiga stavelser) såsom grunden för 
deereseendots gestaltning inom stavelserna ock begränsar sina 
iakttagelser till sättet för huvudstavelsernas decreseenderande, 
så skall man i målet kunna konstatera starkt decrescendo—
tryckets nedsjunkande till gränsen av trycklöshet — även i ord 
med stigande tongång, vilken tongångsform eljes i målet mot-
svarar grav akcentuering i rspr. 

3 1  

	

Om jag väljer en sådan form som t. ex. batar 	, 

så skulle man vilja tro, att den bör ge intryck av grav akcen-
tuering i rspr. Ock den kommer även i värkligheten tämligen 
nära rspr:s grava akcentueringsintryck därigenom, att den upp-
fyller tvänne viktiga villkor för åstadkommande av sådant in-
tryck, nämligen stigande tongång ock bitryck på högtonen'; ock 
då örat vant sig vid intrycket av dessa villkor för grav ak-
centuering i rspr., vill det gärna i ett så akeentuerats  ord känna 
igän någonting bekant. Men tonglidningen inom första stavelsen 
fattas, ock trycket kan då ej fördela sig inom stavelsen ock 
såmedelst hålla sig något så när uppe; ock därmed hindras också 
föreställningen att fatta ordet såsom värkligen fullständigt gravt 
akcentuerat. Det kommer snarare att närmast likställas med 
stigande akut, t. ex. jetter i värmländskan, ehuruväl hög-
tonens starkare tryck ock större kvantitet i Skuttungemålet 
giva dess stigande akut starkare släktdrag med den grava ak-
centtteringen. 

1) Hår åsyftas naturligtvis Mälarområdets riksspråk, ej det syd-
västsvenska, i vilket stigande tongång återfinnes i den akuta almen-
tueringen. 
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Med hänsyn till tongångarnas vikt för ock i akeentueringen, 

uppställes i det följande ett akcentueringsskema för målet efter 
tongångarnas olika art, varvid en viss överskådlighet även torde 
kunna vinnas över tryckfördelningens förhållande till de olika 
tongångarna. 

Tongångarna kunna vara av flera slag: 
jämn; 
stigande; 
sjunkande; 
jämn-jämn, jämn-stigande, jämn-sjunkande; 
stigande-jämn, stigande-stigande, stigande-sjunkande; 
sjunkande-jämn, sjunkande-sjunkande, sjunkande-stigande; 
j ämn-jämn-j ämn, j ä mn-j äm n-stigande, j ämn-jämn-sjunkande ; 

jämn-stigande-jämn, jämn-stigande-stigande, jämn-stigande- 
sj unkande ; jämn-sjunkande-jämn, jämn-sjunkande-sjunkande, 
jämn-sjunkande-stigande; 

stigande-jämn-jämn ..... o. s. v. i en massa kombinationer. 
Nu är emellertid att märka, att i varje mål, som rör sig 

med så många ock delvis stora intervaller, som Skuttunge-
målet gör i sina tongångar, men som däremot saknar tonglid-
ning, den jämna tongången kommer att så att säga skjutas i 
skuggan ock förlora all betydelse vid akcentueringen inför 
intervallernas kraftigt värkande intryck. Om jag jämför ett 

2 0  0 0 3 
	 -h•-- h, 1-  ord sådant som riksdasmanaval 	 med ett  

2 0 3  • 

sådant som husförhör 	, så finner jag, att totalin- 

trycket av deras akcentuering blir detsamma, därföre att i den 
omedvetna föreställningen om målets allmänna akeentuerings-
karakter endast ingår föreställningen om tryck ock intervaller 
ock örat därför endast fäster sig vid sådana. Däremot är i 
ett mål som Laumålet ett sådant ; ord som allhålgondag 

A  
 	en självständig akcentueringstyp i jämförelse 

med t. ex. behag — 	— , emedan i föreställningen om detta 
måls akcentueringsförhållanden även ingår föreställningen om 
tonglidning på betonade stavelser ock allmänuppfattningen av 
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detta mål sålunda för det flerstaviga ordet kunnat vänta en 
möjlig glidning även tidigare i ordet — såsom t. ex. vid ordet 

anständighalt — nämligen   . För Skuttunge- 

målet kan man således vid uppställandet av tongångsskemat 
bortse från de jämna tongångarna ock endast räkna med inter-
vallerna. 

Men vidare är att märka, att man på grund av tryckför-
delningens vikt ock de trycklösa stavelsernas minimala kvan- 
titet ej behöver fästa avseende vid tongång mellan trycklösa 
stavelser inbördes, då sådan tongång på grund av sitt hastiga 
uttal ock små intervaller i praktiken kommer att även för det 
finaste öra te sig såsom jämn ock först vid upprepad skarp 
iakttagelse kan analyseras. Om t. ex. tredje stavelsen i riks-
dasmanaval skulle sänkas till tonen B — jag antager allt-
jämt basklav för systemet — så skulle detta i talet ej märkas 
ock sålunda ej förändra ordets tongångskarakter. Hela följden 
av korttonigal stavelser har emellertid en gränston, som avslutar 
följden framför närmaste tryckförsedda stavelse, ock denna ytter-
ton i kortstavighetsfölj den kommer alltid att göra sig gällande 
såsom tongångsbildande i målet. Denna ton är i mitt exempel 
G, penultiman i ordet riksdasmanaval. Jag vet ej, om denna 
yttertons förmåga att göra sig gällande såsom tongångsbildande 
vid första åhörandet av ett ord beror därpå, att den i målet 
alltid bildar en större intervall än tonerna inom kortstavighets-
följden, nämligen minst en ters, ock jag vågar ej uttala någon 
bestämd åsikt i denna fråga, förr än jag har kommit i tillfälle 
att undersöka ett mål med mindre intervall i slutet av kort-
stavighetsföljderna. Men det förefaller mig antagligt, att inter-
vallens storlek ej här är huvudsaken. Jag tror nämligen, att 

2000 

Om man finge höra ordet uttalat 4:7_5.   	 , så skulle 

A värka tongångsbildande lika väl som G i ordets rätta gestalt. 
Ty under det de båda närmast föregående stavelserna, das 

1) Jag räknar då hit även halvkorta trycklösa stavelser, som i_ 
detta avseende äro likställda med helkorta. 

Sv. landsm. XVIII. 2. 	 2 
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ock man, förlora all tonkarakter bredvid den förstas starkare 
ansättning, måste den sista komma att göra sig gällande som 
en sorts förslagsnot till den följande starktryckiga ock där-
före dess höjd bli mera uppmärksammad. 

Om däremot en trycklös stavelse står inskjuten mellan 
tvänne tryckförsedda, av vilka huvudtrycket vilar på den 
första, kommer den — så framt den på skalan ligger mellan de 
båda andra — ej att till sin värkan hänföra sig såsom förslag till 
den följande tryeksvaga, utan ansluter sig till den starktryekiga 
föregående, ock förlorar inför dennas betydenhet all egen karak-
ter. Om jag t. ex. hör ett ord sådant som barmhärtihet 

2  3 0 1  

, så ger det samma intryck, som om det ut- 

talats ii 	IiiI, emedan intrycket av tongång kommer 

att bero av förhållandet mellan den starktryekiga ock den när-
maste tryckförsedda stavelsen, på vilken intrycket av avstånd från 
den förra stannar. Den trycklösa stavelsen blir i dylika fall in-
skjuten i en kraftigt värkande tongång, är således ej nödvändig 
för tongångsbildning ock kan också först vid avsiktlig, nog-
grann iakttagelse till sin höjd bestämmas. 

Man må ej vid den förra här angivna uttalsformen låta 
missleda sig av det resultat, till vilket man tycker sig komma, 
då man först gör bekantskap med ett så gestaltat ord i notskrift 
ock försöker att träffa intervallerna med rösten. Ty därvid 
kommer man omedvetet att förlänga den tryeklösa stavelsen ock 
därigenom förse den med semilenis, varvid det här yttrade 
naturligtvis ej längre har tillämpning på densamma, utan den 
kommer att göra sig gällande såsom tongångsbildande. Om 
däremot den inskjutna trycklösa stavelsen ligger någonstädes 
utom området mellan de båda tryckförsedda, högre än den 
högsta eller lägre än den lägsta av dessa, då kommer den att 
så att säga bryta sönder den osynliga tonbrygga, som örat 
omedvetet konstruerar mellan dem, värka ett avbräck i ton-
gången mellan dem ock själv göra sig gällande såsom tongångs - 

3  iN  0  

bildande, t. ex. sotare --- • 
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Om man således bortser dels från jämna tongångar, dels 
från ej för tongångsbildning nödvändiga utan inuti en tongång 
inskjutna trycklösa stavelser, blir målets tongångsskema betyd-
ligt förenklat ock kommer att te sig på följande sätt. 

Sjätte kapitlet. 

Skuttu ngemålets akcentueringsskema. 
För att varje i målet förekommande ord må omedelbart kunna 

hänföras till en bestämd uttalstyp, genomföres här en ordindel-
ning efter stavelseantal inom tongångsskemat med angivande 
av formler, som beteckna sammansättningsförhållande ock tryck-
gestaltning, på följande sätt: 

romersk siffra angiver stavelseantalet; 
arabisk siffra angiver vid sammansatta ord antalet stavelser 

i första sammansättningsleden; 
bokstäver angiva för enkla ord huvudtryckets för-

läggande i rspr., för sammansatta ord det starkaste bi-
tryckets förläggande i rspr., så att pa betecknar på preante-
penult., a på antepenult., p på penult. ock u på ult.; 

E eller S vid den romerska siffran angiver, om ordet är 
enkelt eller sammansatt. 

S IV 1 p betyder sålunda ett sammansatt fyrstavigt ord 
med första sammansättningsleden enstavig ock det starkaste 
bitrycket i rspr. — ock därmed enl. regeln på s. 13 huvudtrycket 
i målet — förlagd på penultima, t. ex. 0-fulkommll. 

Stigande tongång. 
0 

3 	0(1) 3 
—kc)\ 	 A. Typen besök 7 s1 

	

Hit höra: 
1) E II med lenissimus på första stavelsen, nämligen 
a) ord ock böjningsformer med trycklös förstavelse, 

ex. subst. besök 	 inf. o. imp. försmå 
adj. förskräkt 	 sup, 	försökt 

o. s. v., d. v. s. sådana som hava motsvarande exspiratorisk 
tryckfördelning i rspr.; 
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b) ord utan förstavelse, både sådana som hava motsvarande 
exspiratorisk tryckfördelning i rspr., t. ex. kalas, ock några 
enstaka andra, såsom subst. byrå, adj. tafatt; 

vidare S II med lenissimus på första stavelsen i målet, 
nämligen de som tillhöra grupp a på s. 11: näsduk, hushåll m. fl.; 

slutligen ordfogningar, t. ex. gå bort. Sådana kunna 
dock ansluta sig till typ B, om första ordet har förutsättningar 
för starktryckighet, t. ex. vid stark imperativ, såsom sitikk ut 
(ljuset, har jag sagt)! 

B. Typen båtar 
3 	1(2) 	 2 	1 

—9K---SK — 
—4-0—  orkortad 	. 

     

     

Hit höra tvåstaviga enkla ord ock böjningsformer med grav 
akeentuering i rspr., av vilka en del kan förkortas (se s. 5), t. ex. 

subst. 	forta, flikka 	impf. 	talte 
plur. 	 båtar 	 sup. 	biti 
adj., best. o. plur. feta 	 pret. part. 	biten 
räkn. 	 fjorton 	partikl. 	utom 
pron. 	 alla, mina 	samt ordfog- släkk ut 
inf. ock imp. 	fikka 	 ungar 	(ljuset). 

3(2)  2(3, 

C. Typen hustak 	 

Hit höra S II u, d. v. s. de s. 11 angivna grupperna b ock 
e: fårstek, hustak o. S. v. 

Anm. Vid vissa affekter, såsom t. ex. vid förundrad fråga, ha 
samtliga grupper med stigande tongång benägenhet att vidga inter-
vallen ända till stor ters eller t. o. m. kvart. 

Sjunkande tongång. 
3 	1(0) 

A. Typen varsel 

Hit höra E II med fortis på första stavelsen, nämligen de 
s. 9 under 2 a angivna ordklasser, böjningsformer ock ordfog-
ningar: varsel, foten o. s. v. 

3s, i  
31 	1 

B. Typen inte!  	eller 

Hit höra tvåstaviga ord ock ordfogningar vid utrop ock 
såsom lystringsord: inte, hör du o. d. (jfr s. 10). 
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Stigande-sjunkande tongång. 
0 _b 3 1  

A. Typen befallnig 	 

1) E III, nämligen 
ord ock böjningsformer med trycklös förstavelse i rspr., t. ex. 

subst. 	befallnig 	 impf. 	försökte 
besöke 	 imp. 	besinna 

adj. 	betägkli 	sup. 	besinna 
inf. 	försöka 	 perf. part. faora; 

ord ock böjningsformer utan förstavelse i rspr., men med 
första stavelsen kort eller med starkt bitryck på den andra, t. ex. 

subst. 	grevinna 	 inf. . kalasa 
adj. 	alval 	 impf. 	kalasa 

främande 	imp. 	kalasa 
(även ss. subst.) 	sup. 	kalasa 

prOn. 	varandra 	 pret. part. kasera; 
ordfogningar: för räksten, för min del. 

2) Enstaka ord: fölunge, mäniffa. 
3) E IV a 

med inom den sjunkande tongången inskjuten trycklös 
stavelse ock första stavelsen trycklös i rspr., typvarianten 

3 0 
nämligen 9 

böjningsfornier av E III a: 
böjningsformer av E III b: 
ordfogningar med a ock b: 
oböjda fyrstaviga, t. ex. 

subst. 	betänklihet 
adj. 	förundeli 
komp. bekvämare 
ej ordfogningar: ja sätter mej. 

3 0 

4) Typvarianten 	r;'4' • 
förlängningsformer av E IV a: befallnigane, besynnelia; 
ordfogningar: jag sätter me väl. 

befallniBar, betägklia; 
alvalia; 
betänka se; 

superi. bekvämaste 
värb(sälls.)beediga 
adv. 	ejentlien; 
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B. Typen kavall 	 

1) Enstaka uttalssätt av E III, särskilt av adjektiven, t. ex. 
staketen, alvall, samt ordfogningar, t. ex. håll I här. 

2) Enstaka andra, t. ex. ansvara, bakläges, föråre (i fjor). 
4_1_1 

C. Typen räddisa  	. 

1) E III a enstaka subst., t. ex. ättikka, räddisa. 
2 
3) 

2) Böjningsformer av S II av typen 	, t. ex. hustatji; 

dock endast i ointresserat tal (vid tryck ansluta de sig till 
typen E nedan). 

3) S IV 1 a med 'inom den sjunkande tongången inskjuten 
1(0) 

3 2 _1 0 
trycklös stavelse, typvariant 	 , nämligen: 	, 

böjningsformer av S III 1 p (se typ E): höbärjnigen, 
storspriggande; 

oböjda fyrstaviga ord, t. ex. 
subst. Särslipare 	 komp. dummdrygare 
adj. oklanderli 	 räkn. fämmhundrade; 

ordfogningar: nog tror ja dej; 
förlängda former av S II: hustakena (rspr.). 

4) E IV pa samma variant, t. ex. ommständihet, växlande 
med sjunkande-stigande typ C. 

0 2  3 
0 1  

5) Typvariant 	, ett ock annat littera- 
turord, t. ex. be°vi2sly31d0he1t, hy°be°te2kslå3ne1. 

3— o 
D. Typen sotare J-4  	 " 

1) E III a utan starkt bitryck i rspr.,1  t. ex. 
subst. 	sotare 	 räkn. 	tionde 
adj. 	tokuga 	 konj. 	antigen. 
Anm. I sammanhängande tal tenderar den senare stavelsen att 

förkortas. 

1) Undantag se ovan typ C, 1. 
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S III 1 p vacklande över hit från denna grupp (se nedan); 
enstaka ord, t. ex. bikupa, frammsatta. 

Förlängningsformer av E II, t. ex. strömmigen. 
Ordfogningar, t. ex. tänka sej. 

E. Typen höbärjnig 	--k- 

S III 1 p (med bitryck på penult. i rspr.), t. ex. 
subst. 	skogstjältji 	sup. 	storspruggi 

höbärjnin 	 perf. part. frammkalla 
adj. 	välvini 	 adv. 	utrikes 
räkn. 	fämmhundra 	prep. 	bortöver 
inf. 	storsprigga 	interj. 	annfäkta. 

Ordfogningar: försent at. 
Anm. Vid förlängning genom böjning övergå typens ord till typ 

C (se ovan). 
Förlängda former av S II vackla över hit: hustatji m. fl. 

Anm. Vid en jämförelse mellan typerna förefaller det antagligt, 
att den större intervaller' i stigande tongången vid E är till för att 
starkare framhäva huvudstavelsen, som i de övriga typerna framstår 
genom sitt övervägande tryck ock kvantitet. Typen C, som härifrån 
utgör undantag, är ju tämligen sällsynt utom i sin fyrstaviga variant, 
i vilken huvudstavelsen framträder i motsättning mot de följande genom 
tryck ock kvantitet. 3 0 __N, 	 

F. Typen oklandelia 	---2.--4 4.  	di,"--8' 	• 

Hit höra böjningsformer av typen C 3, t. ex. kropsröreisona, 
oklandelia. 

Sjunkande-stigande tongång. 

A. Typen karamell 	 . 

E III med huvudtrycket på ultima i rspr. samt enstaka 
andra, t. ex. 

subst. hybetek pron. alihop 
adj. gredelin adv. överalt 2  
räkn. tjugeonl  konj. utifall (att)2. 

Räkneorden vackla över till typ B. 
Behandlas ej alltid i målet som enkla ord. 

1) 
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2) Ordfogningar: kom i hog. 

3 0 3 	 1 0 3  
B. Typen äventyr 1.-41-1rdi— eller 	 

1) E III, som i rspr. ha huvudtrycket på första stavelsen 
ock bitryck på den sista, t. ex. 

subst. 	jöromål 	 pron. 	iggentigg 
föremål 	 adv. 	efteråt 

adj. 	bullersamm 
S III 1 n,' t. ex. 

subst. 	husförhör 
brukspatron 

adj. 	obestämd 
inf. o. imp. bräbeslå 

S III 2 u, t. ex. 
subst. 	fårfinspäls 
adj. 	hemmastadd 
räkn. 	hundrafämm 
inf. o. imp. undergå 
impf. 	underjikk 

prep. 	innaför. 

sup. & ptc. inbetalt 
adv. 	härifrån 
prep. 	utikrigg 
konj. . 	alldenstunn. 

sup. 	förehaft 
perf. part. utestägd 
adv. 	utomhus 
prep. 	utomkrigg. 

Ordet furuskog har tryckfördelning 0-0-3 samt både u ock 
r korta. 

Anm. När prep. i sammanhängande tal kommer omedelbart framför 
satstryckigt subst. eller pron., förkortas ock försvagas sista stavelsen till 
halvlång med rnedius eller lenis, ock tonerna ändras i oberäkneligavariationer. 

4) Ordfogningar, t. ex. mitt iblann, vilke semm, omm o 
menn 0. 8. V. 

Anm. Ultima är ofta lägre, ända till, en något hög liten ters 
under sitt normalläge, varvid typen kommer att närma sig den följande. 

a  o  3 
C. 	Typen -411, 	 - • . 

Hit höra en mängd sammansatta ord med inskjutna trycklösa 
ock därtill vanligen jämn tongång bildande stavelser inom den 
sjunkande tongången. När flera dylika stavelser sammanträffa, 
är det klart, att någon eller några av dem måste ha ett relativt 
starkare tryck än de övriga; men det blir i alla händelser så 
svagt, att sådan stavelse, sedd såsom del av hela ordet, måste 
betraktas som trycklös (jämför s. 4, 1 c). I de fall åter, där 

1) 1 denna grupp vilar huvudtrycket vanligen på första stavelsen. 
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ena sammansättningsleden har bitryck i rspr., får den bitryckiga 
stavelsen semilenis ock blir ofta halvlång, t. ex. äktenskaps- 

kontrakt 
0 2 	1  0 3 

Till typen höra • 
2 	()›.,0 	s  

1) Typvariant  	: 

SIV 1 u, t. ex. subst. ölbrygeri, adj. finsönderstött; 

Anm. I enstaka ord förekommer även stigning av 3:e stavelsen 
(jfr s. 4, fyrfotajnr). Denna stigning synes dock endast vara sporadisk. 

S IV 2 u, t. ex. 
subst. 	fönsterbeslag 	int. 	läderbeklä 

adj. 	j enomgalant (rik- 	sup. 	läderbeklätt 

	

tigt präktig) 	adv. 	underifrån; 

ordfogningar, t. ex. illa däran 0. s. v.; 
S IV 3 u, t. ex. 

,subst. 	fyrfotajurl 	 räkn. 	fämtiofalt 

adj. 	edderdomsvag 	adv. 	onöditvis; 
några få, i rspr. vacklande E IV pa, vacklande med 

stigande-sjunkande typ C. 41722s,=.194,==  
2) Typvariant 	 (4 ). 

Parentesen angiver angiver akeentueringen vid i rspr. bitryckig sta-
velse i det enkla ordet enligt vad ovan sagts. Sluttonen vacklar 
mellan den lägre ock den högre utan tydlig orsak. Inom grupp 
S V 2 u synes den särskilt mera benägen att intaga det högre 
läget än inom de följande, som tillhöra samma variant. Inom 
denna grupp har även antepenultima benägenhet att stiga en 
liten eller t. o. m. något låg stor sekund; särskilt, synes det, 

2 1 0  0  3 
--k,  

vid vokalen i, t. ex. lantbruksinfenjor 4 J 	g_ • 

S V 2 u, t. ex. subst. marknaskarusen, adj. granrisöver- 

täkt, räkn. hundraträtisäks; 
S V 3 u, t. ex. subst. äktenskapskontrakt (jämför ovan); 

Jfr s. 4. 
Även 3-2. 
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S V 4 u, t. ex. subst. riksdasmanaval, adv. företrädesvis; 
ordfogningar, t. ex. ska vi fara hemm? söka mej ett skaft 

o. s. V. 
Anm. Vid ordens förlängning med en eller flera stavelser efter den 

starktryckiga höjes denna alltid (se nedan sjunkande-stigande-sjunkande 
tongång). Detta förhållande kan jämföras med förhållandet vid stigande 
tongång, där t. ex. sekunden i hustak utbytes mot en kvart i hustake. 
Den sjunkande tongången i båda fallen företer den kvint, som synes 
vara huvudintervall i målet för riksspråkets akuta akcentuering. Klart 
är, att denna kvint ej alltid är fullt ren; den varierar tvärtom ofta, 
dels genom sammandragning över till förminskad kvint, dels genom 
utvidgning över till en sext. Stundom förminskas den ända till en 
ters, särskilt i typen A av sjunkande-stigande-sjunkande tongång. Att 
härför finna några regler har emellertid befunnits omöjligt, utan torde 
man få söka förklaringen i individualitet, tillfällig stämning hos under-
sökningsobjekten, affektinflytelser, satsförhållanden m. m., vilkas närmare 
undersökning ej kunnat ingå i planen för föreliggande redogörelse. 

Hit höra också slutligen de sällsynt förekommande mång- 
staviga orden, t. ex. grupp S VI 4 u ock VI 5, t. ex. förberedelsetid 2 0 i 	0  3 --s- 

, vilka vid förlängning även övergå till 
.sj un kande-stigande-sj unkande tongång. 

Stigande-sjunkande-stigande tongång. 
	i 0 3  

A. Typen bedrägeri 

Denna typ är typen A av sjunkande-stigande tongång med 
en eller två obetonade förstavelser ock därmed följande tryck-
ökning på nästa stavelse. Hit höra 

Alla så väl enkla som sammansatta oböjda ord med tryck-
svaga förstavelser ock huvudtryck på ultima med flera eller färre 
inom den sjunkande tongången inskjutna trycklösa stavelser, 
som bilda jämn tongång, såsom bedrägeri, bemärkelsedag o 	o 0 3 

0. 8. v. I förlängda former stiger förstavelsen, 
ock orden hänföras då till sjunkande-stigande-sjunkande ton-
gång typ D. 

Ordfogningar: hon jik o rön, han jik o fik stryk. 
Anm. I sådana fyrstaviga ord, som i rspr. ha huvudtrycket på 

antepenultima, såsom t. ex. betä,nketid, ökas trycket på denna stavelse 



impf. 
sup. 
pret. part. 

utarendera 
utarendera 
utarendera. 
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till fortissimus, men tenderar det oaktat ej 
kan därföre, om man så vill, för sådana i 

uppställa en särskild egendomlig typ B 

att försvagas på ultima. Man 
alla fall mycket fåtaliga ord _ä_ 

   •-• 

Sjunkande-stigande-sjunkande tongång. 

Anm. De trycklösa stavelserna tendera att förlängas ock få se-ai-
lenis, om de ha bitryck i rspr., ock är detta i typerna utmärkt genom 
de nedåt satta noterna. 

2 0 3 1 

A. Typen 	 
Po  0 

1 a) SIV lp, t. ex. 
subst. 	stassfulmäkti 	prat. part. bibehållen 

adj. 	oförsikti 	 adv. 	därijenom 

inf o. imp. immberätta 	prep. 	innimellan; 

sup. 	bibehålli 
b) böjningsformer av sjunkande-stigande, typ B, t. ex. även- 

tyra, immbetalta. Dessa ansluta sig även till typ C (se nedan). 
e) ordfogningar, t. ex. korn o sätt dej. 

0 2 	0 3 1 
-7---Irj ----- _ . 	 r  A i 	15' 

böjningsformer av fyrstaviga ord av sjunkande-stigande 
tongång typ C, t. ex. ölbryggerier, efterkalase, ålderclomsvaga; 

SV lp, t. ex. 
subst. 	innakorderig 
adj. 	välunderrätta 
inf. o. imp. utarendera 
e) S V 2 p, t. ex. 
subst. 	kronoalmännig 
adj. 	himmlaförbanna 

S V 3 p, t. ex. 
subst. 	utsädeshavre 
adj. 	pännigesniken 

E V med bitryck på penult., t. ex. ommständiheter. 
Ordfogningar: stöld o förfalsknig o. s. V. 

2) Typvariant 

inf. 
sup. 

inf. 

furu.bekläda 
furubeklädi. 

ådagalägga. 
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3  0 i 
B. Typen stägseasymihet 	 6 	 

s V 2 a, t. ex. 
subst. 	stägseifyidihet 	räkn. 	åttahundrade 
adj. 	återstående 	adv. 	uteslutande. 
komp. inavulnare 

Böjningsformer av S IV 2 p: fönsterbrädena. 
Ordfogningar: tjära j ärtandes. 

3 	o 

C. Typen oanständihet 	 

S V 1 a, t. ex. 
subst. 	oanständihet 	superi. 	oförståndiast 
adj. 	°begrip eli 	adv. 	oförvarandes. 

Böjningsformer av SIV 1 p: stassfuimektia. 
Böjningsformer av grupperna d ock e av sjunkande.. 

stigande tongång, typ C 2, växlande typvarianter med i den 
senare sjunkande tongången inskjutna stavelser, t. ex. lantbruks

o 3 1_t 
infenjörena  	#88 	• 	-4.7— ; samt likaså av ovan- 

stående typ B, t. ex. stägselfyldiheterna med alldeles samma 
akcentuering. 

Enstaka 6-staviga, t. ex. j o 2rdic'ne°hasva(irel. 
I avseende på uttalet av sådana ord som stägselfyldihet 

är märkligt, att den långa, starktryckiga stavelsen i det enkla 
ordet blir kort ock trycklös vid ordets förlängning, för att hela 
vikten må kastas över på högtonen i den för akut karakteristiska 
sjunkande tongången. Jämför man denna akcentförflyttning, 
vilken redan förut framhållits såsom för målet karakteristisk, 
med det förhållande, att huvudstavelsen i stigande tongång, som 
i målet företräder grav akcentuering, kan ha semifortis (se s. 9), 
men i sjunkande alltid har fortissimus, så synes det, som om ett 
framhävande av den akuta akcentueringsformen vore ett be-
stämmande drag i målets hela gestaltning. 

i) Komp. ock sup. vackla över till följande. 
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1 	o 3 °r\ 1 
D. Typen bedrägerier 

0-- 	• 	 
Hit höra: 

Alla förlängda former av ord under stigande-sjunkande-
tongång typ A, såsom bedrägerier, bemärkelsedagarna 0. 5. v. 
Typen varierar genom inskjutande av trycklösa, oftast jämn 
tongång bildande stavelser inom de sjunkande tongångarna. 

Ordfogningar, t. ex. ja kan förstå de. 
Anm. Vid starkare betoning kan andra stavelsen bli halvlång med 

semifortis, t. ex. på trijji åre. 

Denna står, såsom synes, nära typ A. Skillnaden består i 
att de båda första stavelserna i typ E ligga varandra närmare. 
Hit höra företrädesvis de ord, S IV 2, i vilka dessa stavelser 
bilda ett enkelt ord, under det att A företrädesvis upptager ord 
av gruppen S IV 1, i vilka de tre senare stavelserna bilda ord 
med stigande-fallande tongång. Man skulle ha kunnat vänta ett 
omvänt förhållande för att i S IV 2 få fram för första samman-
sättningsleden målets i ord med sjunkande tongång vanliga stora 
intervall. 

S IV 2 p, t. ex. 
subst. 	fönsterbräde 	värb 	unde rätta 
adj. 	illasinna 	 adv. 	annolunda 
pron. 	allihopa 	(beton.) prep. 	nedaföre. 
kim. Gruppen akcentueras även efter typ A. 

Orden under typen A 1. 
Ordfogningar, t. ex. (ja har ingen) reda på de. 

1 	o 	3 	0 	1  

F. Typen evanjelium   . 

Hit höra de fåtaliga E V a, t. ex. uppenbarelse. 

De få reflexioner, med vilka jag ansett lämpligt att belasta 
föreliggande framställning, vilken ju egentligen endast avser att 
giva en möjligast trogen bild av målet, har jag meddelat i 
sammanhang med de företeelser, som närmast framkallat dem. 

2 0 3  0(1)  
_IN  

E. Typen fönsterbräde  y  _ok  • 	
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Här återstår endast att tillfoga ytterligare några anmärkningar 
ock meddelanden. 

Det synes naturligt, att ju större tonalitetslatitud ett mäl 
har, d. v. s. ju större intervallomfång det rör sig med, desto 
större rörlighet kan det få vid förändrandet av sina akcen-
tueringsformer. Saknas då tonglidningen, som eljes är ett för-
träffligt nyanseringsmedel i talet, så kommer målets hela behov 
av uttrycksmedel för stämningsnyanser att taga sig utlopp 
genom tryck- ock intervallförändringar. 

Det har ej kunnat ingå i min undersökning av Skuttunge-
målet att studera de olika tryck- ock intervallförändringarnas 
orsaker, då en sådan undersökning skulle fordrat ett särskilt 
arbete. Jag har endast kunnat konstatera, att vaeklingen mellan 
olika akeentueringstyper är så stor, att även vid skenbart 
ointresserat tal intervallerna växla. Här ha då endast kunnat 
angivas de någorlunda konstanta formerna för normalt tal med 
ett ock annat påpekande av möjliga förändringar. 

Ett par sådana förändringar förtjäna att särskilt framhållas. 
Vid upprepande, på begäran, av något ord omkastades ofta 

3 	2 	0 	1 

tongången, såsom t. ex. VäjNilha 	 — (jfr s. 22), 

2 	0 	1 

kors i alla dar 	 (jfr s. 25) m. fl. — Dylika 

ordfogningar vilka användas som interjektioner, komma natur-
ligen lätt att ändras på grund avaffekt. Missnöje, stilla för-
undran ock lindrig otålighet synas i allmänhet medföra sjunkande 
tongång. 

Men även i nyupptagna ord inträder mot förväntan sjun- 
3 	1 

kande tongång, såsom fan i  	(i st. f. furi, jfr s. 4), 
0 	3 

galea   (i st. f. stigande, jfr s. 19, typ A), m. fl. 
0 	3 

Späijel (spegel) -7-47= , byrå 	o. d. förekommer ofta 

vid sidan av det vanliga uttalet, utan att något skäl härför 
kunnat finnas. 
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Nomina propria följa i allmänhet vanliga regler. En egen-
domligt oklar ställning intaga dock sockennamnen. Den 
på gränsen mellan Björklinge ock Skuttunge ock delvis ge-
nom sistnämnda socken flytande Björklingeån hette fordom 
Skutån. Detta ord uttalade min sagesman, ett av mina under-
sökningsobjekt, förre kyrkvärden ANDERSSON i Skuttungebyn, 

i 
Skutån 	 mot regeln för S II, ock socknens — enligt honom 

1(0) 3 	1  

därav härledda —namn Skutugge   _ . På samma sätt 
0 	 

2 
3 	14, 0  

uttalas Alunda. Almuge däremot: 	 således med 

samma tongångar, men ändrade tryck ock kvantitet. Björkiige ock 
3  1 0 	

0
AN 3 1  

Bänge l  uttalas 	 4b,  , men Baligsta    , så- 

ledes med samma tongångar, men eljes ändrat. Vid samman- 
2 	0 	0 	3  

sättning med -bo blir uttalet däremot alltid lika. 	 
Bäligebo, Baligstabo 0. s. v. 

Mångstaviga ord ock ordfogningar äro sällsynta, då de 
längre sammansättningarna i rspr. omskrivas i målet ock längre 
ordfogningar upplösa sig i flera språktakter. Vanligast äro 
förlängningsformer av föregående grupper. De långa orden 
låta emellertid ganska lätt inrangera sig under någon av ton-
gångsskemats typer, blott man håller fast vid huvudreglerna: 
huvudtrycket förlä,gges så långt som möjligt mot ordets slut; 
de inom en tongång inskjutna stavelserna bilda vanligen jämna 

tongångar eller åtminstone små intervaller samt hava lenissimus; 
stavelsen närmast framför huvudstavelsen är lågtonen i sjunkande 

tongång. 
Ett sådant ord som kristihimmelfärsdasvekka befinnes 

enligt dessa regler ha sjunkande-stigande-sjunkande tongång 
ock höra under typ C. 

Ordfogningar hänföras genom jämförelse med motsvarande 
sammansatta ord till sina uttalstyper. Se härom i nästa kapitel. 

1) Heter vanligen Bang. 
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Sjunde kapitlet. 

Stavelseskema. 

För att varje ord i målet må kunna hänföras till sin uttals-
typ, uppställes här ett ordskema efter stavelseantal ock samman-
sättningsförhållanden med hänvisning till varje grupps typ inom 
tongångsskemat. Under förutsättning att i en blivande ordlista 
över Upplandsmålen angives den exspiratoriska huvudakcentens 
plats, bör genom ovan givna anvisningar vid grupperna även 
oregelbundet akcentuerade ords uttal kunna bestämmas. Stigande 
tongång betecknas här /, sjunkande \. 

I. Enkla ord. 

Bokstäverna beteckna huvudtryckets plats i rspr. 

E II p med 
Typ. 	Sid. 

grav i rspr. f 	  / B 	20. 
E Up med j vid utrop ock såsom lystringsord \ B 	20. 
akut i rspr. Iövriga 	  \ A 	20. 
E II u 	  / A 	19. 
E Up i rspr., som bli Enu i målet (byrå o. d.) / A 	19. 

D 	22. utan starkt bitryck i rspr. 	 
E Illa 
1/\ 
med starkt bitryck i rspr. på penult. 	. " A 	21. 
med bitryck i rspr. på ult. 	 M B 	24. 

E III p 	  " A 	21. 
E III u 	  \/ A 	23. 
E III a i rspr., som bli E III p i målet . 	. 	. 	. " B 	22. 

/\ C4 	22. 
E IV pa 	  i  eller 

/ C 1 e 25. 
E IV a 	  /\ A3 	21. 
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Typ. Sid. 

E IV p 	  \/\ A 27. 
E W u 	  /\/ A 26. 

E V med huvudtrycket på första stavelsen 	. N/\ A 2 27. 
E V pa 	  /\ A4 21. 
E V a 	  \" F 29. 
E V p 	  \" D 29. 
E V u 	  /\/ A 26. 
E mångstaviga 	  \/\ D 29. 

II. Sammansatta ord. 

Bokstäverna beteckna det starkaste bitryckets plats i rspr. 
Typ. Sid 

S II u normala i målet 	  / C 	20 
S II u, som i målet få huvudtrycket på ult. (näs- 

duk o. d  )  	/ A 	19. 

23. 
SlaIlp 	   

	

1 eller E 	23. 
BLEU u 	  N/ B 24. 
SIII2u 	  \/ B 	'24. 

SIVla 	  " C 22. 
S IV lp 	  \/\ A 27. 
siviu 	  \/ Cl 25. 
SIV2p 	  \/\ E 29. 

IV 2 {med  
huvudtrycket i rspr. på preantep. \/ C 1 25. 

S u  » 	» 	» antep. . . /\/ A 	26. 
5 IV 3 u » 	» 	» 	» preantep. N/ C 1 25. 
SIV3u 	» 	» antep. . . /\/ B 	26. 

S V 1 pa 	  /\ F 23. 
SVla 	  \/\ C 28. 

Sv. land" XVIII. 2. 	 3 



SV1p 
SV1u 

S V 2 a jmed huvudtrycket på första stav. i rspr. 
1 » 	» 	» andra » 	» 
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SV2p 

S V 2 u 

SV3p 

8V3u1 

f3V4u 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

	

» första » 	» 
»andra » » 

	

» första » 	» 
»andra » » 

	

» första » 	» 

	

» andra » 	» 
tredje » 	» 

	

» första » 	» 
andra » » 
tredje » 	» 

	

» första » 	» 
andra » » 

Typ. 

\\/ C 2 
\/\ B 
/\ C5 
\/\ A 2 
\/\ D 

p 2 
/\/A 
\/\ A 2 
\/\ D 
/\ C5 
\/ C2b 
/\/A 
/\/A 
\/ C 2 
/\/ A 

Sid. 
27. 
25. 
28. 
22. 
27. 
'29. 

 
 
 

29. 
22. 

 
 

26. 
 
 

Mera än fämstaviga ord. 

Med bitryck på alt. i rspr 	  
Med huvudtrycket på första stav. i rspr. 

\/ C 2 25-26. 
» 	» penult. i rspr. 	  \/\C 	28. 

Med första stav. trycklös i rspr. 
Med bitryck på ult. i rspr 	  /\/ A (B) 26. 

» 	» antep. eller penult. i rspr. . • \/\D 	29. 
Anm. Flera här uppställda grupper sammanfalla, såsom synes, i 

målet. Att uppställningen det oaktat gjorts så genomförd, har skett 
för att varje föreliggande ord måtte kunna omedelbart hänföras till sin 
uttalstyp. 

För ordfogningarna gäller, att om orden inom dem sammanställas 
i smågrupper efter sin samhörighet ock naturliga betoning, kommer 
man alltid till en gruppering, som motsvarar en viss sammansättnings-
grupp ock sålunda medelbart kan hänföras till sin uttalstyp. Om man 
t. ex. ser på ordfogningen gå 0 lägg de, finner man, att den an- 
sluter sig till grupp S IV 2 p ock således uttalas enligt \/\ E 	. 

Måhända skall en fullständig undersökning av Skuttunge-
målet föranleda ett ock annat tillägg till föreliggande redogörelse 
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för., dess akcentuering. Jag har emellertid ej kunnat avvakta 
fullbordan av denna undersökning, utan måste överlemna mitt 
arbete sådant det är i förhoppning att få tillfälle att komplettera 
det i de punkter, där en komplettering är önskvärd, såsom t. ex. i 
fråga om ord med tonglidning, av vilka hittils endast funnits 
några få i målet, såsom sk6n skolan, rån fålen, samt ord av 
typen bår, borden. stör, stolen ock feht fåren (best. pl.). 

Då en redogörelse av målet från ljudfysiologisk synpunkt 
ingår i kand. GRIPS undersökning av detsamma, har jag ansett 
det obehövligt att själv studera målet detaljerat fonetiskt, vilket 
skulle fordrat sin särskilt dryga tid, ock har därföre ej häller 
i föreliggande arbete vågat använda landsmålsalfabetet för mina 
exempel för att ej löpa fara att begå misstag vid mera svår-
bestämbara ljuds beteckning. Denna brist är ju kand. GRIPS 
undersökning över målet på förhand bestämd att fylla. Vad 
dessa nämnda exempel angår, äro de endast givna för att visa, 
huru de olika ordklasserna ock formerna te sig såsom uttalade 
efter de olika typerna. En fullständig exempelsamling skulle 
kunna åstadkommas först efter en grundlig undersökning av 
målets hela ordförråd. 

Huruvida den här använda uppställningen i tongångar ock 
typer kan visa sig praktisk för vilket mål som hälst, torde vara 
svårt att avgöra. Att den för mål med tonglidning genom sin 
kombinering med de olika glidningstyperna måste bli mera in-
vecklad än här, är tydligt. Men jag hyser dock tills vidare en 
stark förhoppning om dess användbarhet. Att den såsom ett 
första försök torde behöva förbättras, är självklart. 

Slutligen torde det tillåtas mig att framhålla, att den tid, 
det varit mig möjligt att använda på denna redogörelse, blivit 
något knappare, än som varit önskligt med hänsyn till målets 
föränderlighet ock rörlighet i tongångsförhållandena. Men en 
undersökning av växlingarna häri ock deras orsaker blir ju en 
sak för sig, ock det närvarandes brister kunna ju möjligen 
fyllas i framtiden. 
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