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Inledning.
De former av vokalbalans, som i nutida svenska ock norska
dialekter spela den viktigaste rollen, gälla behandlingen av gammalt a i ändelse ock motsvaras i fornsvenska av de bekanta
vokalbalanstyperna a : a3 ock &: a, i fornnorska (östnorska) av
a:
De mångfaldiga moderna arterna av sådan vokalbalans
kunna, i direkt motsvarighet mot de fornspråkliga typerna, indelas i två huvudgrupper.
Den ena visar i de moderna formerna av ord, som i fornspråket varit kortstaviga, något slags a-ljud som representant
för det gamla a i ändelser. I många av de.dialekter, som
kunna räknas hit, är visserligen detta a förskjutet hän emot tt,
en förskjutning som ofta lett till att a blivit ett värkligt a eller
v; men något sammanfall av de långstavigas ock de kortstavigas
ändelsevokaler behöver ej följa härav. För den dialektala språkkänslan kan a vara ett slags a ock hållas absolut skilt från
sådana ä-ljud, som i samma dialekt representera äldre ä eller
e i ändelser.
Den andra huvudgruppen av vokalbalansdialek ter har ett
å-ljud
a i de gamla kortstavigas ändelser. Stundom har detta
å-ljud utvecklats till någon, större eller mindre, likhet med ett
öppet ö-ljud, stundom till likhet med ett oljud, stundom åter
synes detta å ha undergått en tillbakagående utveckling i riktning mot a.
Särskilt inom den senare av dessa huvudgrupper, nämligen den där a i ändelser utvecklats till å, har vokalbalansen i stor utsträckning tagit form av t il 1 j ä m ni ng. Genom
tilljämningen ha i hithörande ord stamstavelsens ock ändelsestavelsens vokaler assimilerats till fullständig eller ofullständig likhet med varandra. Därigenom har i båda stavelserna erhållits ett å-ljud. Dock visa sig de olika vokaler,
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som kunna förekomma i stamstavelsen, på olika håll mycket
olika mottagliga för denna tilljämning. Måst mottagliga äro a,
o, u, minst mottagliga äro i ock e. Även inom den andra
huvudgruppen, den där a kvarstått som sådant i ändelser, förekommer otvetydig tilljämning, i det stamstavelsens vokal, vilken
denna än är, kan fullständigt assimileras med ändelsens a.
Dylik tilljämning är dock mycket mindre vanlig än tilljämningen å — å, ock vid de utvecklingar, vilka stamstavelsens vokal
undergått framför a i ändelse hos kortstaviga inom hithörande .
vokalbalansdialekter, kan åtminstone stundom tvekan råda, huruvida tilljämning föreligger eller ej. Visserligen har stamstavelsens vokal ofta utvecklats i riktning mot en viss, ehuru ofta
ej fullständig likhet med ändelsens, men det är ej alltid tydligt, huruvida denna utveckling beror på en assimilerande invärkan från ändelsens vokal på stamstavelsens. Andra faktorer
ha nämligen kunnat leda till liknande resultat.
Sammanställer man olika dialekters tilljämningstyper ock
därmed närmast sammanhängande företeelser, erbjuder redan den
geografiska utbredningen av fenomenen mycket av intresse ock
mycket som kan synas gåtfullt med hänsyn till frågan om det
sätt, varpå utbredningen ägt rum. I det följande vill jag söka
lemna en översikt över utbredningen av de viktigaste tilljämningstyperna hos ord med gammalt a i ändelsen, med hänsyn
även tagen till det sätt varpå långstaviga behandlats.
Rörande alla de områden, som härvid komma i fråga, finnas
i litteraturen från de senaste årtiondena framställningar, som åtminstone på enskilda punkter mer eller mindre ingående utreda
eller åtminstone något belysa hithörande förhållanden, dock med
ett icke oviktigt undantag: Jämtland ock Härjedalen. Då de
jämtska förhållandena synas mig särskilt intressanta för hithörande frågors belysning även ur mer omfattande synpunkter,
skola den jämtska tilljämningen ock apokopen här göras till föremål för en förhållandevis utförlig, ehuru dock blott summarisk
behandling; på övriga håll blir framställningen mycket knapphändig.'
1) Källorna till denna framställning utgöras, utom av tryckt litteratur, av samlingarna i landsmålsarkivet i Uppsala, som här citeras
utan angivande av ursprunget för varje särskild uppgift. Det jämtska

TILLJÄMNING TILL å - å.

5

Kapitel 1. Tilljämning till å — å.
I Dalarne finnes den största förekomstorten i Sverige för tilljämning till å — å i ord med gammalt a i ändelsen. Endast där
är denna tilljämning i fullt ren krm bevarad ock fullt konsekvent
genomförd. Den har i dalmålen inträtt endast i sådana ord, vilka
haft gammalt a även i stammen. I ord med andra vokaler i
stammen saknas dylik tilljämning alldeles. De' tilljämnade åvokalerna äro lika i stam ock ändelse, i allmänhet o. Tilljämningen inträder i de bäst bevarade dalmålen, endast när ändelsestavelsens a varit slutljudande: töZo 'tala', men Mar 'talar',
täZctO 'talade, talat',
'leva', istvo 'lova', 40vo 'giva', Zåso
'läsa' o. s. v. Långstaviga bevara i dalmål i allmänhet ändelsens a som ett rent a-ljud (a eller dylikt): bZ4nda 'blanda'.
Dessa ur. Levanders samlingar från byn Åsen i Älvdalen hämtade exempelord äro med avseende på principen för tilljämning
ock vokalbalans representativa för hela området Alvdalen—Rättvik. Kortstavigheten är ofta bevarad, mäst i Älvdalen ock
Rättvik, minst i Mora ock Orsa. Då stamstavelsen förlängts,
har förlängningen (till halvlängd eller hellängd) alltid träffat
vokalen, aldrig konsonanten. Akcenten i dylika ord, för Orsamålets vidkommande beskriven av Boahiusl, som för densamma använde benämningen »jämviktsakcent» — Noreen föreslår benämningen «akcent 3»2 — bildar en särskild typ, något olika på olika
håll, men i varje mål, där den förekommer, konsekvent skild från
såväl de långstavigas akcent 2 som från akcent 1. Inom ett
större område, nämligen den del av Mora socken som ligger på
norra stranden av Siljan, höras ifrågavarande ord uttalade med
huvudakcent på ändelsen: mol6 'mala', fotön 'handtag' (Färnäs).
materialet utgöres överallt, där ej annat nämnes, av egna uppteckningar.
Hela materialet har det ej varit tid att för denna uppsats genomgå.
Ur det genomgångna materialet anföres endast ett mycket begränsat urval exempel. Även viktiga specialfrågor, som i detta sammanhang
kunnat kräva utförligare behandling, ha ofta måst här blott i förbigående
beröras. — Rörande här använda nya bokstäver hänvisas till exkurser.
OrsamMet, Sv. landmil. IV. 4, a. 16 f.
Vårt Språk VII, s. 537.
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Flerstädes i dalsocknarna möter man en svävande akcentuering,
som stundom kan göra intryck av att huvudakcenten vilar på
ändelsen, stundom åter av att den vilar på stamstavelsen. I
öster ock i söder möta övergångsområden utan dylik tilljämning
på å, men med spår av å
a i ändelsen. I Gärdsjöfjärdingen
av Rättviks socken ock även inom Boda socken (förr en del av
Rättvik ock då kallad Kapellsfjärdingen) råder sålunda typen
Uh 'baka'. Denna synes förutsätta, att väsentligen samma typ,
som råder inom större delen av socknen ock i dalmål i allmänhet, nämligen böko, en gång rått även i Gärdsjöfjärdingen,
ehuru här ändelsens å-ljud undergått en senare, tillbakagående utveckling i riktning mot a. Längst i sydost inom samma
socken, i Mårtanbärg, har träffats en annan typ hos urspr.
kortstaviga med gammalt a i stamstavelsen ock gammalt a i
ändelsen: 4n8 'hane' (på gevär), ddas 'dvala' o. s. v. Här
måste den nuvarande ändelsevokalen a uppfattas som närmast
utgående från ett gh-ljud eller dylikt; men någon tilljämning av
stamstavelsens a till likhet med ändelsens å har aldrig ägt rum.
En liknande behandling av dylika ord återfinnes i hela Västerdalarne fr. o. m. Nås. Exempel: Uwe m. 'lave', fr o inf. 'fara'
(Nås); dilgor pl. 'dagar', g4pn (= 0.2)8?) pres. 'gapar' (Järna);
spås 'spade', fårs inf. 'fara' — jfr fåruc f. 'fara' — liakon 'lakan'
(Äppelbo); får8 inf. 'fara', fåron 'farande', fåt8s 'fattas', fåton
'handtag' (Malung); håto 'hata', Wo 'tala' (Transtrand)i. Den
vokalbalans, som nu finnes i såväl Västerdalarne som Österclalarne, kan alltså i fråga om båda områdena ytterst föras tillbaka till typen å : a. Denna vokabalanstyp har i Österdalarne
förbundits med tilljämning ä — å. I Västerdalarne har vokalbalansen ej förbundits med tilljämning ock uppträder nu under
gestalten ö : a (v) eller dylikt. I sydöstra Rättvik finnes samma
slags vokalbalans som i Västerdalarne. I Dalarnes bärgslagsbygder (ock i anslutning därtill även inom området Floda—Leksand) samt i landskapen söder ock öster om Dalarne saknas
1) Jfr N eu man , Utbredningen av vokalbalansen a : i medelsvenskan,
e. 1 f., där dock uppgifterna om Rättvik böra något modifieras. Det är
endast grovt taget som Enån utgör gräns för sådan vokalbalans,
enligt vilken ett a-ljud nu står väsentligen undantagslöst i både stam
ock ändelse av ord med gammalt a i båda stavelsenia.
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vokalbalans som levande regel. Enstaka ord med å a i ändelsen,
såsom sommor, förekomma emellertid ända ned i Södermanland'.
Härjedalsmålen — utom i socknarna öster om Sveg — ha
vokalbalansen å : a i den formen, att de kortstaviga, då de innehållit a både i stammen ock i ändelsen, fått tilljämning till
e : e eller dylikt, varvid stamstavelsens vokal förlängts. Då
stamstavelsen innehållit gammalt ö eller ii ock ändelsestavelsen
innehållit a, inträder tilljämning; i detta fall dock ej alltid fullständig, till o — o, o — a eller dylikt. Förlängning har härvid
ofta träffat konsonanten. Har stamstavelsen innehållit annan
vokal än a, o eller u, blir ändelsens a ej e eller dylikt, utan a
eller dylikt. Längstaviga ha genomgående försvagat ändelsens
a till e (a eller dylikt). Exempel från Lillbärdal: fere 'fara'
inf., boke 'baka', bogs +- böga 'båge', bogo ÷- böganom dat. sg.
(jfr i Tännäs bogo både i grundform ock i dativ), veta 'veta'
(jfr i Tännäs vaota). Om man bortser från kortstaviga med
annan vokal 'än ä, ö eller ii i stamstavelsen, kunna alltså
förhållandena i Härjedalen, vilka här framställts väsentligen
på grund av muntliga meddelanden av fil. mag. S. kunder,
sammanfattas sålunda, att vokalbalansen har formen å (e, a
m. m.): e (a. el. dyl., t. ex. kaste 'kasta').
Samma tilljärnningstyp o — e som i Härjedalen återfinnes i
Särna i Dalarne samt i norra delen av Österdalen i Norge
(Tolgen—Lill-Elvdalen)2; dock med den skillnaden att målen på
den norska sidan i regel förlänga konsonanten, detta även i de
fall då hädedalskan förlänger vokalen, alltså ferre i Lill-Elvdalen mot fere i Häd., samt att ej blott gammalt ä, utan alla
gamla korta vokaler i stamstavelsen deltagit i samma utveckling, när a stått i ändelsen: /eye 'leva' ock 'lova', /ese 'läsa'
o. s. v.2 De långstaviga ha här, liksom i hela östra Norge sunT. Ericssson, Sörml. folkmål, Sv. landsm. B 8, s. 84.
Nordligast i österdalen, i Röros, råda särskilda förhållanden,
avvikande från omgivningarna, vilka avvikelser till väsentlig del bero
på språkblandning ock här lemnas ur räkningen. I Tolgen ha iakttagits både å — å ock — 0, i Kvikne endast å — å (meddelanden
från A111. B. Larsen ock J. Reitan i brev till förf.).
2) För norska förhållanden har jag här ock i det följande, utom
tryckta skrifter, använt ett ännu outgivet arbete av J. Reitan, »Nyjröndsk ordforkortning og betoning» (citerat Reitan Nytröndsk), vilket
tag genom författarens vänlighet fått tillfälle att studera i manuskript.
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nanfjälls, låtit a övergå till e i ändelse. Längre söderut än
till ock med Lill-Elvdalen når i stort sett ej området för tilljämningen till e — e, en tilljämningstyp vid vars utveckling ej
blott tendensen till tilljämning, utan ock en tendens till s. k.
öppning spelat en roll'. I Stor-Elvdalen vidtager ett område
med helt annan tilljämningstyp i motsvarande ord, nämligen
med ett långt, öppet a, »der wermer sig lidt tul fe i lyd» (ro, a,
v ock dylikt)2. Tilljämning till a — a (tt — tt) eller dylikt kan
här inträda, vilken vokal stamstavelsen än haft. I mellersta
delen av Österdalen möter man alltså fara inf. 'fara', lava 'leva'
ock 'lova'. Dock är i Stor-Elvdalen tilljämning till å, — å
— a regel: låvvå 'lova'. I smärre ordgrupper eller i enstaka
ord förekommer tilljämning till å — å även a — a : bilkä 'baka'
haga (Toten)4. I Övre Rendalen mötas
(Stor-Elvdalen)3, håg&
tre olika tilljämningstyper: hana m., emåkå, eller småkkä
smaka inf., hemer jämte hamar 5. Förlängningen av det öppna
a- eller it-ljudet, som är regel i mellersta delen *av Österdalen,
råder dock ej i Tryssil, där utpräglad kortstavighet är iakttagen
av såväl en svensk som en norsk dialektforskare: P2712 inf. 'fara',
nDmar 'navare', stikv 'stege' m. m. (Levander). Tilljämnings92—v el. dyl. lemnar söderut — så i Solör
typen a— a, v
— rum för en typ a — a (el. dyl.) <-• a — a: smaka, en typ
som ju kan räknas som tilljämning, men ej behöver innebära
någon assimilerande invärkan mellan de båda stavelsernas vokaler. Vid sidan härav står a— a ‹- e —a ock +- i — a, en typ
som räknats som ofullständig tilljämning: asa 'jäsa', lata lita
'färga'. Endast om stamstavelsen innehållit ö eller ö., inträder
tilljämning till å — å : lås& 'lossa' 6. Tilljämningstypen å — å <-6 (ö) — a förekommer ända ned i Smålenene vid sidan av behandling enligt andra mönster såsom låva 'lova' mot im lov".
Jfr kap. 3 ock 6 i det följande.
Jfr Larsen, Oversigt over de norske bygdemål (1897), s. 42
ock Ross, Norske Bygdemaal (Vid. Selsk. skrifter 1907) VI, s. 59.
4) Rose a. st.
Reitan Nytröndsk.
3) Johan Storm, Ordlister over lyd- og formlaaren i norske bygdemaal, udg. ved 0. Skulerud (Vid. Selsk. skrifter 1919), Kristiania
1920, s. 24.
Larsen, Lydleeren i den solorske Dialekt, s. 165 if.
Rosa NB. VII (1908), s. 5.
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I det svenska grannlandskapet Värmland finnas också spår av
tilljämning a — a
e — a: nås 'näsa', nåv 'näve' (Dalbymål) 1.
Tilljämningen å — å
o — a kan emellertid ej jämställas
med tilljämningen å — å
a — a eller a — a ÷- 1— a. I de
sistnämnda typerna föreligger tydligen assimilerande invärkan
från ändelsens på stamstavelsens vokal, men typen å — å
c>
a kan ha uppstått genom assimilation i motsatt riktning.
Inom västligare delar av det östanfjällska Norge, såväl i
sydväst som i nordväst, återfinnes tilljämningstypen å — å
a. I nordöstra delen av Telemarken finner man denna typ
förenad med stark ändelsebetoning: lAkti. 'baka'. Endast ord med
gammalt a eller med o (u) i stammen undergå dylik tilljämning, däremot ej ord med gammalt i eller e, vilka endast visa
en partiell tillnärmelse mellan stammens ock ändelsens vokaler:
vytå 'veta'. Med begynnelse i östra Telemarken (Tinn) visar
sig en från ort till ort, dess mer ju längre man går åt sydost,
avtagande serie av vokalbalans på å ock därmed förbunden
tilljämning: ändelsebetoningen ger plats för betoning på stamstavelsen, vars vokal förlänges, ock slutligen upphör också övergången a --> å i ändelsen; först i ord med a i stamstavelsen,
därefter (Hollen ock Solum) i ord med o (u) i stamstavelsen 2.
Telemarkens närmaste grannbygd i nordost, Numedalen, har
låvå 'lova' ock småkå 'smaka', men har ej ens i ändelsen
å, utan a, om stamstavelsen innehåller annan vokal än gammalt kort o (u) eller a. Närmaste bygder norr därom, Hallingdalen ock Valdres, sakna å
a i ändelsen. I Hallingdalen kan, såsom vi nyss sett förhållandet vara även i mellersta
Österdalen, ändelsens a »helt udjxvne med sig hvilken som
helst vokal i rotstavelsen»: fava 'lova' ock 'leva'. Valdres
har här stundom något ö-ljud i stamstavelsen: löva lova'a.
1 Valdres' norra grannbygd, Gudbrandsdalen, återfinnes därNoreen, Sv. landsm. I, s. 176.
Larsen, Oversigt over de norske bygdemål, s. 50; Oversigtskart
over visse dialektfamomeners udbredelse i Kristianssands stift, Kristiania
Vid. Selsk. Forh. 1892, nr 9; Boss NB. III (1907), B. 3 f.; Skul erud, Teletnaalet i mnriss, s. 83 f. samt meddelanden i brev till förf.
Larsen Oversigt s. 57; Om vokalharmoni, vokalbalangse og
vokaltiljfflvning i de norske bygdemaal, Kristiania Vid. Selsk. Forhandl.
1913, N:o 7, s. 15; Rosa NB. IV (1907), s. 18.
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emot tilljämningstypen å — å med bevarad kortstavighet, ock
det såväl i ord med gammalt kort a som i ord med gammalt
kort o (u) i stamstavelsen: dägå 'dagar', lävå 'lova'; men ej i
ord med annan stamvokal: litsa eller lösa 'läsa', våta eller
vifta 'vetat'.
Tilljämningstypen å — å förekommer alltså i östra Norge
på skilda, ej i oavbrutet geografiskt sammanhang med varandra
stående områden ock har på olika håll utvecklats i olika stor
omfattning inom ordförrådet. Vanligast är den i ord med gammalt kort o (u) i stammen ock a i ändelsen, därnäst i ord
med gammalt kort a i stammen ock a i ändelsen. Däremot har
denna tilljämning i de östnorska målen i allmänhet icke inträtt
i ord med gammalt kort e eller i uti stammen. Vokalbalansen i
de östnorska dialekter, som ha tilljämning till å — å, kan uttryckas medels formeln å: e ock är alltså ganska lika den art
balans å: £e som Kock antagit stundom ligga bakom den ortografiska växlingen a: m2. Men vid sidan av vokalbalansen å : e
råder i de östnorska målen en motsatt typ a: e, ock denna är
förhärskande inom de största ock centralaste östnorska bygderna.
Längst söderut upphör vokalbalansen ock e-mål vidtaga, vari
långstaviga ock kortstaviga sammansmält 2. Enstaka räster av
ej blott vokalbalans utan ock utveckling a
å i ändelser, dock
huvudsakligen blott i vissa slutna ändelser, som ej ha karakter
av böjningsändelser, förekomma inom e-måls- ock a-målsområden i södra ock västra Norge. Så hamår 'hammare' i Mandalstrakten med a •-> å i ändelsen, men med a bibehållet i
stammen liksom i de svenska dialekterna i Västerdalarne4.

oavbrutet geografiskt sammanhang med det gudbrandsdalska området för tilljämningstypen å — å ock det därtill gränsande området i norra Österdalen med typen e — e vidtar det
nordanfjällska utbredningsområdet för dylik tilljämning, omfatRose NB. V (1907), s. 38.
Jfr Kock Sv. ljudhistoria IV, s. 203. Om de fornnorska formerna sendEe, haldse, hestser o. s. v. jfr Noreen Altisl. Gr.3 § 137;
om fornnorska skrivningar som beraa jfr a. a. § 117 anm. 2.
Larsen Vokalharmoni, s. 10 ock sprikkartan i Oversigt.
Larsen Vokalharmoni, s. 10; Rose NB. XV (1909), s. 52.
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tande största delen av Tröndelagen. Begreppet Tröndelagen
(1 språklig mening), varåt Ross NB. IX (1908), s. 38, gav en
synnerligen snäv begränsning, tages här i den med ordets traditionella användning bättre överensstämmande betydelse, vari
Reitan Nytröndsk, på goda grunder, tagit orden »tröndsk» ock
»Tröndelag». Tilljämningen är här utbredd över ett större
sammanhängande område än på något annat håll, ock därtill
genomförd utan de inskränkningar, som vi funnit gälla även
sådana i det föregående omtalade mål, där tilljämningen framträtt som mäst utpräglad, såsom i Gudbrandsdalen, i Telemarken ock i det svenska Dalarne. Tröndmålen genomföra nämligen tilljämning till å — å ej blott i ord med gammalt kort
eller a, utan även i ord med gammalt kort e eller i uti stammen. Av alla östnorska mål är det inga andra som härutinnan överensstämma med tröndmålen än målen i norra Österdalen (Lill-Elvdalen in. m.). Dessa måls överensstämmelse
med tröndmålen synes sammanhänga därmed, att ifrågavarande
del av Österdalen förr hört till Trondhjems stift. Den egendomliga gestalt, som tilljämningen å — å antagit i Lill-Elvdalen
m., nämligen e — e, saknar ej häller motsvarighet i närmaste tröndska bygder, ock såsom härmed sammanhängande
få måhända också anses sådana långt norrut i Tröndelagen nående former som bisr(r)ä, 'bära'
bår(r)ft.
Tilljämning enligt typen å — å utgör ett av de viktigaste
bland de skiljemärken, på grund av vilka Reitan indelar tröndmålen i de två, mycket olikartade huvudgrupperna östtröndska
ock västtröndska. Mot den östtröndska tilljämningstypen å — å
svarar en västtröndsk typ a —
a — a ock (med s. k. ofullständig tilljämning) 93 — a
— a ock ö — a. I västtröndska,
dit endast målen vid havskusten i Fosen samt målet i staden
Trondhjem ock i Nordmöre höra, heter det alltså jagga 'jaga'
mot jåggå redan på östsidan av Fosen 2, neevva 'näve' mot nåvvå,
veakka 'vecka' (-4-• nom. vika) mot voko, vuku m. m.
obl. kas. viku). I Tröndelagens nordligaste bygd, Narndalen,
har fullständig tilljämning till a — a genomförts i orden med
Rygh, Norske Gaardnavne III, s. 397 ock Reitan Nytröndsk.
Jfr om ordet jaga Hesselman, Västnordiska studier I, s. 50
med not 5 samt s. 23.
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gammalt kort e ock i i stammen: vatta 'veta', spana 'spela',
spanna 'spene', navva 'näve', lassa 'läsa' o. s. v., vilka ordklasser alltså sammanfallit med ord, som ha gammalt kort a i
stammen: magga 'mage', måka 'make', svarra 'svara' o. s. v.
Orden med gammalt kort o i stammen ha ej dylik tilljämmöka, böga 'båge', låga 'låge'
ning: bärra 'borra', mokka
o. s. v. Norr om Namdalen, i Nordland, upphör tilljämningen
ock småningom även vokalbalansen. En ä-vokal inträder för a
i ändelserna hos såväl kortstaviga som långstaviga, ock alla
stamstavelser bli lika eller nästan lika tunga: »svarä m est o liks
tungt som gaggä, bitäi». Utom genom vokalbalansens frånvaro
skilja sig de nordlandska målen från de tröndska även genom
benägenheten att vid förlängning av de kortstaviga företrädesvis förlänga vokalen, under det att tröndmålen ha en utpräglad
förkärlek för att förlänga konsonanten, en sak vari Reitan ser
det mäst genomgående av alla gemensamma karakteristika hos
tröndmålen.

Kapitel 2. Apokope som led i vokalbalans.
Mot tilljämningen i de kortstaviga orden svarar inom tröndmålen apokope i de långstaviga. Mot ändelsens e i de östnorska målens långstaviga svarar alltså här ändelselöshet. Vokalbalansen i ord med ursprungligt a i ändelsen kan för de östtröndska målens vidkommande uttryckas genom formeln å : ingen
ändelse, för de västtröndska genom formeln a: ingen ändelse.
Apokope är i tröndmålen som på många andra håll förenad med en mer eller mindre utpräglad cirkumflekterad akeent.
Den tröndska cirkumflexen, över vars skiftningar i avseende på
beskaffenhet ock förekomstsätt Reitan Nytröndsk lemnat en
innehållsrik redogörelse, synes nu inom stora delar av Tröndelagen vara på väg att mer eller mindre fullständigt uppgivas.
Apokoperade ord, vilka före apokoperingen haft akeent 2 ock i
vilka man därför skulle vänta en grav-cirkumflex, ha ofta ingen
säkert bestämbar cirkumflex alls, icke ens i starktonig ställning,
1)

Ross NB. XI (1908), s. 66.
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ock när cirkumflex förekommer, är den ofta snarare akut-eirkumflex än grav-cirkumflex.
Apokope i de långstaviga är inom tröndmålen icke genomförd med likadan konsekvens som tilljämningen i de kortstaviga. Olika ordgrupper ha på olika håll i olika utsträckning undandragit sig apokope. I sydligare tröndmål, som
ha mindre apokopering än nordligare, är det huvudsakligen
blott värb som apokopera, ock detta ej genomgående, utan blott
i vissa mer eller mindre begränsade, mer eller mindre regelbundna fall. I delar av Nordland finna vi ett liknande förhållande, längst i söder dock med den inskränkningen, att apokope inträder »helst der som verbe hev ord ette seg som tek
noko av andetrykken fraa de»'. Dylik till vissa ordfogningar
mer eller mindre bestämt bunden, av satsakcent beroende apokope visar sig mäst i gamla långstaviga värb. När ändelsens
a i värb ej apokoperas, kvarstår det i form av ett it-ljud. Svaga
värb av typen kasta ha samma form i inf., pres., pret. ock supinum. Svaga femininer ändas både i b. ock ob. f. på a eller a. Tilljämning saknas. Längre norrut utplånas mer ock mer skillnaden
mellan långstaviga ock kortstaviga värb. I Salten apokoperas
ej blott värbens, utan nästan alla ords böjningsändelser, detta
även när böjningsändelsen slutat på t: drokk 'druckit', hus
'huset' o. s. v. I Senjenmålet kvarstår slutljudande ändelse-a i
alla värb utan åtskillnad i form av -e; dock kvarstår ändelsens a som a, när konsonant följt. Svaga femininers slutljudande ändelse-a kvarstår som -a. Det är huvudsakligen blott
slutljudande ändelsevokal i trestaviga ord som apokoperas2.

På tröndmålens enda återstående gränssida, den östra, träffas i jämtmålen en fullständigare ock konsekventare genomförd
apokope, förbunden med en mer utpräglad eirkumflektering, än
vad tröndmålen i det hela taget uppvisa. Grundprincipen är
emellertid densamma: även jämtmålens apokopering uppträder
som led i en fullt levande vokalbalans. I de kortstaviga har
vokalbalansen lett till ett åtminstone inom en del av Jämtland
Rom NB. XI (1908), s. 66.
Roas a. a. s. 72 if., Ivarson, Senjen-maalet, s. 52 if.
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ganska väl genomfört tilljämningssystem. Tilljämning en är
dock i Jämtland ej på långt när så genomförd som i Tröndelagen.
Apokoperingen råder över största delen av Jämtland, men
med två viktiga undantag: i söder ha Ovikens ock Bärgs socknar med deras nuvarande annexförsamlingar, i öster Ragunda
ock Fors socknar med nuvarande ock förutvarande annexförsamlingar hållit sig oberörda av den inre jämtska apokoperingsprocessen. Däremot har denna trängt över landskapsgränsen in i Ångermanland omedelbart norr om Ragunda-området:
Ramsele socken ock socknarna ovanför Ramsele i samma ådal,
Fjällsjö-Tåsjö, vilka alla förut varit annex under Ramsele, ha
apokope, ehuru blott i värb. Apokopen är i Ramsele förenad med
utpräglad cirkumflektering, vilken däremot ej alls, eller endast i
starkt försvagad ock osäker form hörs i socknarna FjällsjöTåsjö. Socknarna nedom Ramsele i Faxälvens dal, av vilka
Edsele ock Helgum fordom även de varit annex under Ramsele,
ha ej — åtminstone ej numera — några spår av sådan apokope som de övre socknarna. På södra sidan av det jämtska
apokoperingsområdet bildar Hackås socken en övergång med
i huvudsak samma förhållanden, som råda i Ramsele: apokope
ock cirkumflex i värb, men ej eljesl.
Apokoperingen träffar i de apokoperande jämtmålen (utom
Hackås) alla ordklasser ock är i stort sett undantagslös. Apokope av slutljudande ändelsevokal i ett tvåstavigt ord är regelbundet förenad med cirkumflekterande akcent på stamstavelsens vokal. Mäst regelbundet uppträder apokoperingen ock
mäst utpräglad höres cirkumflekteringen i västra Jämtland,
inom det område som i Jämtland brukar omtalas under benämningen 6p
ltuivrt ock som utgöres av Indalsälvens dal ovan
Mörsil ock däri utmynnande biflödens dalgångar. Målet inom
detta område, som i orten brukar kallas »opplänningsmåleb (här
förkortat oppl.) i motsats mot »framlänningsmålet» (här förkortat fri.) i bygderna vid Storsjön, särskilt dess nordvästra,
norra ock nordöstra stränder, lägges företrädesvis till grund för
följande framställning rörande jämtskan. Exemplen äro, där ej
1) Ge ij er, Jämtlands folkmål i »Sverige, Geografisk . . . besk rifning»VI, s. 309 ock 311; Ångermanlands folkmål. a. a. s. 472.
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annat angives, meddelade i opplänningsmålets former, vilka ofta
kunna visa en ganska stor variation.
När den jämtska apokoperingen ovan angavs vara i stort
sett undantagslös; tages ordet apokope med den hävdvunna inskränkningen till slutljudande ändelsevokaler. Om ändelsevokal täckts av efterföljande konsonant, har den i jämtskan liksom
i tröndskan, men i motsats mot förhållandet i vissa ovan omtalade nordländska mål, undgått apokope. Emellertid ha sedermera vissa slutljudande konsonanter i ändelser bortfallit, ett bortfall som också kunde betraktas som en art apokope. Särskilt ha
n, r, d ock t träffats av ifrågavarande konsonantiska apokope.
Har nu ett r eller ett n bortfallit efter a, kvarstår i regel a
med (ur målets synpunkt) väsentligen samma kvalitet: hästa
gask el. dyl.) 'hästar', sia (siv el. dyl.) 'sidan'. Annars har a
i långstavigas ändelse i regel övergått till e: marsne (mksna
el. dyl.) 'marknad', Mas 'råkas'I. I de tröndska målen däremot har a oftast kvarstått som a, då det efterföljes eller en
gång efterföljts av konsonant, vilken som hälst. Jämför t. ex.
tröndskt ta(a)kk inf. 'tacka', takka pres. 'tackar' (på vissa håll
i Tröndelagen takki eller takke), takka, pret. ock sup. 'tackade
tackat' med jämtskt taakk inf'. ock pres., takke pret. ock sup
Även övergångsmålen i Hackås, Ramsele o. s. v. ha presens
lika med infinitiv av dylika värb. Ord, som ändas på -ja föregånget av kort, stundom även av lång stavelse, ha apokoperat
a ock därefter behandlat återstoden av ordet som tvåstavigt
kortstavigt med 2. eller y (<--- sonantiserat j) i ändelsen:
'sätta', sih eller siti, 'sitta', *bo 'sörja', smc'eda eller sniid
smida (även smeed) 'smedja' o. s. v.2 Sonantisering av j kan
också förekomma i ord som h4s(k) f. 'hässja' med akeent 1, jfr
med akcent 2 Msi v. 'sätta upp hö i hässjor'. Ett ock annat
gammalt kortstavigt ord har antagit cirkumflektering på grund
av sammandragning snarare än på vanligt sätt, efter apokopering: vd inf. 'vara', v
vi (oppl.), v (fri.) 'varit', lö eller
16 f. 'lada' (fri.), jfr
löck
(oppl.); andra på grund av nybildning: y elk 'prata', bildat på
värbalsubstantivet jcik n. till det tilljämnade värbet jo, vilket
har samma betydelse som 'åk (oppl.).
I) Se Exkurs I.
Om arten av den tilljämning, som finnes i slt , SPry etc., se nedan.

2)
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Redan Jessen 1 framhöll den jämtska cirkumflekterade akcenten såsom synnerligen kraftigt utpräglad: »Vocalfordobling
er i Jemtsk at tage bogstavelig; t. e. kaasst skal udtales med
2 a'er i samme stavelse, altså »diphthong» i aller egentligste forstand». Denna beskrivning gäller naturligtvis endast, då det
apokoperade ordet står i en sådan ställning i satsen, att på
detta ord faller ett starkt eftertryck. Jessen anmärker också
(a. a. s. 35), att »redupl.» under vissa förutsättningar bortfaller. Han nämner särskilt från Föllinge sammansättningar
såsom »steik-pann» mot det enkla »paann» samt värb framför
enklitiska ord såsom mött-en = möött han ock jälpvärb, härvid framhållande, att de fall, vari han i jämtska saknat »reduplikationen», synas vara väsentligen identiska med de fall, då
ändelsevokalen -e saknas i härjedalska. I ett sådant fall
som mgit-92, 'mötte honom' (oppl.) antar hela denna ordfogning
alldeles samma akcent som ett 'enkelt ord med akcent 2, t. ex.
lbsty, a. 'lysten' (oppl.). Däremot råder ej fullständig likhet
med avseende på akcent mellan första stavelsen i ordfogningen
möött-han ock samma stavelse i en sådan ordfogning som var
e han je möött 'var det honom jag mötte'. I sistnämnda fall
råder en fullt utpräglad tvåspetsighet, i möött-han finns eller kan
åtminstone finnas en fullt tydlig cirkumflex, som avgjort skiljer
sig från den grava akcenten i mätt-n, men är eller kan vara lika
mycket eller ännu mera olik den fulla cirkumflexen i var e han
je möött. Till skillnad från den fulla, °reducerade cirkumflexen
kallar jag cirkumflexen i sådana fall som möött-han för »reducerad
cirkumflex». Den fulla eirkumflexen i Jämtland gör överallt intryck av grav-cirkumflex; den reducerade är stundom mindre tydlig
härutinnan, men synes ha en rätt allmän benägenhet att närma sig
akut-cirkumflex. En med reducerad cirkumflex uttalad stavelse
skiljer sig också i kvantitetsavseende högst väsentligt frän en
stavelse med full cirkumflex, i det vokalens längd reduceras.
En med full cirkumflex uttalad stavelses vokal får överlängd,
-om han utan cirkumflex är lång, ock halvlängd, som kan i hög
grad närma sig, men aldrig fullt sammanfalla med hellängd,
1) Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland, (Norsk) Hist. Tidsskrift III, 1873, s. 8.
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om han utan cirkumflex är kort. I sammanhang med förlängningen inträder en allmän, ehuru ej konstant genomförd benägenhet till diftongering på så sätt, att vokaler, som utan cirkumflex äro långa, vid cirkumflektering ock förlängning gärna få
ett efterslag av en mera öppen nyans. Vokaler, som utan cirkumflex äro korta, klyvas också i en mera öppen ock en mera
sluten del; men hos dessa vokaler, vilka som korta ock enspetsiga genomgående ha en öppen kvalitet, kommer den mera
slutna vokalnyansen i slutet. Vid den eirkumflekterade akcentens reduktion upphör diftongeringen. Då diftongeringstendensen
företrädesvis tillhör opplänningsmålet, blir i detta mål skillnaden mellan full ock reducerad cirkumflex större än i andra mål.
Skillnaden kunde i fråga om detta mål antydas genom att vid
full eirkumflektering överlängdsteeken utsättes på de utan cirkumflex långa vokalerna ock halvlängdstecken på de utan cirkumflex korta vokalerna; vid reducerad cirkumflex utsättes vanligt längdtecken på vokaler av förstnämnda slag, men intet
kvantitetstecken på vokaler av sistnämnda slag. Exempel på
full cirkumflektering med fdrlängning ock diftongering: b4t v.
'bita', fint 'inte'; frtos 'frysa', vfflyst 'visste'; fHat n. 'fjällslätt',
fkieq,t 'fläta' (jfr firatv •-> Rid?) i best. form)1; InOt 'möta', måtgt
'mötte'; iigt 'ute', laity/ 'kulle'; gråt 'gråta', möfkg 'många'
o. s. v. Vokalerna .a, a (a) ock a äro undantagna från diftongeringstendensen: gåt 'gata', kåt f. 'katta', bår f. 'fläck på
marken, där det är bart' (där snön smält). Också vokalerna a
ock o visa sig rätt litet mottagliga för diftongeringen. Även i
de mottagligaste vokalerna inträder diftongeringen emellertid
ej undantagslöst ens i starktonigaste ställning. I det följande
skrives med föränklad beteckning bit, Int etc.
Den reducerade eirkumflexens förekomst torde lättare belysas genom några exempel än genom regler, som härvidlag ej
kunna göras änkla ock allmängiltiga. Vissa regler äro tydligtvis
värksamma, men till deras fullständiga utredande är här ej tillfälle. I frasen cb dån stör st6r) Ohm 'de där stora gårdarna'
kan stor uttalas med reducerad cirkumflex, om eftertryck lägges
på ordet, annars hörs det som enspetsigt. I sammansättningen
1) Kort a ock ce kunna vikariera för varandra, varvid a föredrages,
så länge det är kort. Vid förlängning föredrages ce.
2-210303. Sv. landsm. Geijer.
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störgeihn 'storgårdarna' (sammansättningen användes i sådana
fall, där man på riksspråk skulle säga »de stora gårdarna») har
stavelsen stör- en akcent, som tydligt skiljer sig från akcenten
i den anförda ordfogningen, vare sig denna är reducerad cirkumflex eller enspetsig. I fraser som böngakvn a stör fram
po lipon 'bondgårdarna äro stora fram på landet' har stor
aldrig någon cirkumflex, ej ens reducerad. I frasen vo duk bp-I-my? 'vad håller du på med för klatter?' har jag antecknat att
den reducerade cirkumflexen gjorde intryck av akut-cirkumflex
i motsättning mot den icke reducerade grav-eirkumflexen i huk
mv dökom-sin 'hon leker med sina dockor'. Akut-cirkumflex har jag också antecknat i frasen: da gr 2.nt Gin ta„o•
ld,g-sa-t& o'intno jårv 'det går inte an att slå sig till ro ock göra
ingenting'. I en berättelse om en dröm om yttersta dommen har
jag skrivit da va Ml, at dom int håd-nogo ta.,o fp/f-ja-m12, nor
dom skial-6p 'det, var galet, att de inte hade någottill att
skyla sig med, när de skulle upp'. Under omsägningar vid
senare tillfällen har jag fått håd-nogo med grav i st. f. med
(reducerad) cirkumflex ock slot-ål-6p med (reducerad) cirkumflex
i st. f. grav. Jag tror knappast, -att blott endera av dessa alternativ är att betrakta som språkriktigt ur dialektens synpunkt.
I orden pbyvn-min sp4,4t dan n dan kål fritstågum 'mina potatisar fördärvades av frost där i den där kalla Fritiofsstugan' är
spet uttalat med oredueerad cirkumflex — det skulle kanske
utan normaliserande föränkling skrivits spc41jt eller sp4b.t —
men kål med mycket starkt reducerad, dock ej ouppfattbar cirkumflex. Till ock med på ett jälpvärb som skulle är en tydlig, ehuru svag cirkumflex bevarad i följande mening (ur en
saga): do sigt-v-sd po smcbdistd o skull pikn hora le:gy dom ha
smid 'då satte hon sig på smedjestädet ock skulle känna hur
länge de hade smitt'.
Jämtskans cirkumflex är som nämnt i regel grav-cirkumflex ock visar ingenstädes den i många tröndska mål framträdande benägenheten att övergå till akut-cirkumflexl. Även i
sådana fall, där på grund av sammandragning av ett akut
akeentuerat ord man kunnat vänta akut-cirkumflex, saknas åt1) Jfr Larsen, De trondhjemske dialekters apokope, Kristiania
Vid.-Selsk. Forh. for 1914, s. 4 if. ock Reitan Nytröndsk.
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rninstone i oppl. denna akeent: hån 'hunden' uttalas i regel
med alldeles samma enspetsiga akcent som den obestämda formen hån. Dock kan i dylika fall stundom en svag cirkumflektering höras eller också ett sådant uttal, att n tyckes vilja
bilda en egen stavelse. Någonting dylikt synes också kunna
inträda vid emfas, oberoende av sammandragning ock apokope,
i ord som sluta på r eller n, omedelbart föregångna av lång
starktonig vokal. I utropet mvn hvn va stor! — sagt om en oxkalv, som förvånade genom sin växt — har jag tyckt mig höra
något liknande akut-cirkumflex på stor; likaså i utropet hut
do so fin!
En viss benägenhet till eirkumflektering i akut akcentuerade
ord framträder stundom också, när in eller rn följer på huvudtonig vokal. Härvid indrages n i samma stavelse som det
övriga ordet. Av sockennamnet Hallen, som i oböjd kasus av
best. form uttalas hcilv, har jag hört dativen uttalas på dylikt
sätt: fro hedn eller fro heiln 'från Hallen', jämte en form med
vanlig akut ock med stavelsebildande n; (fro) hak. Någon
gång har jag också tyckt mig höra en liknande akcentuering i
ord som elden ock kvällen: an
din, kvåln kvian.
Som synes, är denna akcentuering förenad med benägenhet till
förlängning av vokalen ock förkortning av 1. Benägenheten att
indraga n efter 1 i föregående stavelse kan leda till ganska
tunga stavelser: di payönsvn so har-a-vffl feant a fökk 'alla av
Pär. Jonssläkten så har det varit fallet folk'l. Samma benägenhet att indraga n i föregående stavelse gör sig också gällande
efter r ock kan medföra, att den annars rådande regel upphäves, enligt vilken cirkumflexen utbytes mot grav akeent i
apokoperade ord, då de inträda i en ordfogning tillsammans
med ett enklitiskt ord: d.ei våbet a föntslecy tt tt, hcbn ptipbsan,
sr-n 'det är vekt folkslag i den här pojken,
det är inte värt att såra honom".
Vid jämförelse med den eirkumflekterande akcenten i målen
i närmaste norska bygder, Verdalen ock Meraker, framträder
genast en mycket stor skillnad: under det opplänningsmålet
Ordet fallit, som är önstavigt, betyder här: utrustad med naturlig fallenhet, ock kan översättas: begåvad.
Regelbundet skulle ha sagts p /9v (dativ).
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torde vara det mäst utpräglat cirkumflekterande bland alla
jämtmål, så torde de nämnda norska målen höra till de mindre
cirkumflekterande tröndmålen. Cirkumflexen är där ej blott
svagt utpräglad till sin art, utan ock oregelbunden till sitt
uppträdandel. Jag har emellertid även där tyckt mig finna
en reducerad form av cirkumflex vid sidan av en icke reducerad — den sistnämnda visserligen icke att jämställa med
jämtmålens mycket kraftigare oreducerade cirkumflex. Ur mina
anteckningar från Verdalen ock Meraker anför jag några
exempel: tf 'tiga', ri 'rida', smf 'smedja' i Meraker ha antecknats
med en i förhållande till målets vanor relativt klart utpräglad
cirkumflekterande akcent, men skriv, bit ha enligt anteckningarna en svagare, otydligare, dock märkbar cirkumflex. I
Verdalen har jag på motsvarande sätt antecknat, att en relativt mera tydlig cirkumflex hörts i ske; 'skada', vgn, 'väduren',
bec (hezybögoan) 'båda (armbågarna)', men i go, 'ånga varmt',
bar 'bättre', star 'större', bas pynt 'binda korna i bås' har hörts
en mindre tydlig cirkumflex, i det sistnämnda exemplet fanns
dylik svag cirkumflex på båda orden. Vidare har jag i Verdalen antecknat, att jag i t. ex. ordet stan 'stenen' någon gång
tyckt mig höra en svag akut-cirkumflex, olika den svaga cirkumflexen i vid tillfället jämförda ord, vilkas likaledes svaga
cirkumflex uppkommit ur akcent 2. Även i bitonig stavelse
har jag någon gång tyckt mig höra cirkumflex: ?uti heiya
dat. (no.) 'i blomsterhaven', mdmii dat. best. sg. av mina 'månad'
Mer. m. m. Andra gånger har jag i liknande ord antecknat
blott förlängning (till halvlängd), men ej cirkumflex: tsb,ct
dat. sg. b. f. av jlå,a; även plur. oh. f. ia,a 'slädar' ock b. f. Man
'slädarna' antecknades med kort vokal i ändelsen; likaså po
m4rtnet 'på marknaden', dat. av Inetr(na, fbet 'födan' Verd. etc.2
De anförda exemplen på cirkumflex ock halvlängd i ändelser i dessa norska mål synas tyda på att i ändelser här
funnits ock finns benägenhet för en något starkare betoning
än i jämtmålen. I dativerna 3,1i2dv 'släden' ock iiiiin()v 'marknaden' ha ändelserna i oppl. alldeles samma akcentuering ock
kvantitet, som i de likalydande obestämda pluralformerna, ock
Jfr Jessen a. a. s. 48 not.
Jfr Lindgren, Sv. lame:Ism. XII. 1, s. 47.
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likartade synas förhållandena vara i jämtmålen i allmänhet.
Jag känner ej, huruvida den skillnad i avseende på ändelsebetoning, som jag sålunda tyckt i vissa fall särskilja oppl. från
närmaste norska mål, kan ha någon större allmängiltighet vid
jämförelse mellan jämtska ock tröndska. Vid jämförelse å
andra sidan mellan jämtska ock ångermanländska har jag tyckt
mig finna, att jämtmålen gärna akcentuera ändelser i ord med
akcent 2 något starkare än ångermanländska mål — särskilt
har jag en gäng, då jag kom till Ström i Jämtland från Ramsele i Ångermanland, frapperats av någon dylik akcentskillnad.
Måhända föreligger en avtagande serie av akcentstyrka på
ifrågavarande ändelser från Tröndelagen till Jämtland ock därifrån ytterligare till Ångermanland. Gamla kortstavigas ock
gamla långstavigas ändelser synas inom vart ock ett av dessa
tre språkområden, taget för sig, förhålla sig i huvudsak lika.
Med avseende på akcentstyrka har en sammansmältning ägt rum,
även där kortstavigheten själv ännu är till någon del bevarad
ock fastän den gamla akcentueringsskillnadens värkningar ännu
' överallt kvarstå i form av vokalbalans.

Kapitel 3. Tilljämning i jämtska mål under
jämförelse med tröndska.
Liksom opplänningsmålet i fråga om apokopen, vokalbalansens värkan i de långstaviga, är det måst upplysande bland
jämtmålen, så är samma mål det också i fråga om vokalbalansens värkan i de kortstaviga: tillj ämningen.
Tilljämningen har i oppl. gestaltat sig på i huvudsak följande sätt. Gamla kortstaviga med ursprungligt a i ändelsen
ha fördelat sig på två huvudtyper: i den ena har ändelsens a
utvecklat sig till ett å-ljud, oftast o, stundom o eller dylikt.
En tendens finns nämligen — som dock endast stundom gör
sig gällande — att låta å-ljudet i ändelsen bli något »skarpere
artikulervb än i stamstavelsen 1. I de tilljämnade, vilka ha å
1) Denna tendens hos ändelsevokalen o utgör ett led i en mera omfattande företeelse, som mer eller mindre framträder hos alla de olika
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i ändelsen, är stamstavelsens vokal i regel gammalt kort o, som
kvarstår med samma eller nära samma kvalitet, fast i allmänhet med förlängning, en förlängning som dock ofta stannar vid
halvlängdl. Utom orden med gammalt o i stammen träffas även
ett mindretal ord, i vilka det tilljämnade o i stamstavelsen utgår från gammalt kort a, e eller i. Exempel på tilljämning
till å — å (o— o):
ändelsevokalerna i tilljämnade ord. Denna tendens är först påpekad
av Amund, B. Larsen i hans skrifter om tröndska mål. Jfr särskilt
hans ljudlära för Selbumålet i Norvegia 11 (1902), s. 14 ock 186.
Därifrån är benämningen »skarpere artikuleret» tagen, en benämning
som synes lämpligen kunna bibehållas även för svenska förhållanden,
ä,ven om den ej är ensam för sig klargörande ock ej är avsedd att alltför mycket prässas efter bokstaven. Jfr ock Hesselman, Sveamålen
s. 46 f. (not), där dock det från Undersåker anförda exempelordet /ovo
är tryckfel för /0220. Ursprungsbeteckningen Undersåker hos Hesselman
bör tagas i den vidsträcktare betydelsen Undersåkers pastorat med annexförsamlingar, då den egentliga hemorten för det avsedda uttalet snarare är att söka i Åre ock Kall än i Undersåkers socken, varifrån jag
f. n. endast finner antecknat uttal av typen /övo. Jfr i det följande.
1) Skillnaden mellan halvlängd ock hellängd liksom också mellan
halvlängd ock korthet är i målet flytande. Detta dock kanske mindre
på det sättet, att de olika kvantitetsgraderna till sin beskaffenhet närma
sig varandra, utan snarare på det sättet att förekomsten av det ena
eller andra alternativet är mycket vacklande. Man kan få höra en ock
samma person vid ett tillfälle ganska konsekvent använda t. ex. halvlängd i ord av typen dtino 'dåna, dånade' gentemot hellängd i ord av
typen måna 'månad', men vid ett annat tillfälle konsekvent använda
endast hellängd i båda typerna; vid ett tillfälle korthet i ord av typen
sv& (gårdsnamnet Sved) gent emot halvlängd i ord av typen svc'en
(dativ av Sved), sveecik (bynamnet Svedje) o. s. v.; vid ett tillfälle
konsekvent halvlängd i ord av typen sv& gentemot hellängd i ord av
typen sviech o. s. v. Trots denna vacklan i användningen av korthet
ock halvlängd äro dock dessa kvantitetstyper för oppl. i hög grad karakteristiska: svck eller svcb oppl., men aldrig 89)6, med långt a, vilket därmot är vanligt i fri. Att märka är, att kortstaviglieten i oppl. företrädesvis hör hemma i ord med akcent 1, ock att förlängning till halvlängd eller hellängd inträder under akcent 2. Kortstaviga med ske. 2
finnas dock även, men ej annat än i smärre, begränsade ordgrupper som
sticpuar 'klockstapel', bh1 'åtel', kkeemg 'klädning', kbm() 'komma'
(kortstavighet är särskilt vanlig i ord med m som intervokalisk konsonant). Av de anförda exemplen kunna alltså många förekömma även
med annan kvantitet än den, som här angivits, liksom de också i andra
avseenden kunna variera.
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Ord med gammalt o i stammen: döyto 'dåna', sködo
'skåda', fköto m. 'flotte', lbso 'lossa', smöko v. 'smula (sönder)',
snök
löva 'lova', snöko
löve
löv°
Tbgo m. 'råge', lövo
köpor
köpor
gköp 'vara ovettig', köpor
'snoka', gköpo
körnar m. 'blomhänge t. ex. på
'koppar (metallen)', kömer
sömor
kem°
kömo
kem°
kömo
kbm°
björk',
2.
'sommar'
sån
nr
sltmror
sbmor
Exempel med o -k- a i stammen: höno 'gevärshane',
hjala
hrinofån 'sjö i Hallen'3, sk(v)öko 'skvala', figro
'mana'.
'prata', mön°
e i stammen: »öra »Nor
Exempel med o
'kärl'4.
kerald
j§blor bstiler
i uti stammen: spön° 'spene', röna°
Exempel med o
rima 5.
'byn Rorno i Undersåker'
Den andra huvudgruppen av gamla kortstaviga med gammalt a i ändelsen har genomgående fått ändelsens a utvecklat
till ett a-ljud, som oftast torde vara ro, men även kan höras som
a 6. Med avseende på stamstavelsens vokal har denna grupp
fördelat sig på två undergrupper, av vilka den ena nu har öppet
a7 , den andra a i stamstavelsen motsvarande ett fornspråkligt

kömo (den sistnämnda varianten företrädesvis
Formen kömo
hemmahörande i Kall) är det enda exempel jag funnit med o i ändelse. Det korta 0 har i dialekten någon kvalitativ olikhet mot långt
4, men sammanfaller ej med 0.
En liknande växling mellan former med o ock med a eller a
möter flerstädes i detta ord. Möjligen kunna dubbelformerna även- i
oppl. ytterst återföras till en motsättning av samma slag, som finns i
Telemarken ock Numedalen, där sing. heter ~är, resp. ~mår, men
plur. samra. Jfr Skuleru d, Telemaalet i urnriss, s. 94 f.
På kartor Hornasjön.
En vokalväxling 0 ^, 0 (8) i kortstaviga är vanlig i oppl., i synnerhet kanske i sydvästra delen av målets område, en företeelse som torde
vara att sammanställa med förekomsten av O-aktiga ljud för öppet å-ljud i
kök n. 'kol' oppl., kOr Mer.; /åh
Meraker: kg. (kg', kgr,
f. 'hölja (i å)' oppl., Mb Mer. m. m.
Ett ensamstående fall med 0— 0 <— y — a, vilket kanske får
räknas till samma slags tilljämning, ehuru tilljämningen blott är partiell, föreligger i sammansättningar med ordet dörr: dairo/eis 'dörrlås'.
Om förhållandet mellan a ock v jämför Exkurs I.
2 ) öppet a innefattar i oppl. två varieteter: vt ock a, vilka hållas
skilda på följande sätt. 1 regel är a hos vissa personer genomgående
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kort a, e eller i. Det avgörande för fördelningen på dessa grupper: öppet a a eller a—a är icke beskaffenheten av stamstavelsens vokal i fornspråket, utan beskaffenheten av den intervokaliska konsonanten. Om denna konsonant är någon av labialerna p, v, m eller någon av gutturalerna g, k, har stamstavelsens vokal blivit öppet a, vare sig den ursprungligen varit a, e
eller i. Står däremot någon av dentalerna d, t, s, 1, n eller r eller
4 (k) mellan stamstavelsens ock ändelsens vokaler, så har stamstavelsens vokal blivit tt, vare sig den varit a, e eller i. Stamstavelsens vokal har nästan alltid förlängts till hellängd, när
den blivit a, dock i regel icke om på a följer m eller p ock
om ändelsestavelsen utgöres av en sluten stavelse såsom i geonv4.
eller gamvk 'gammal'. Oftast har hellängd inträtt också när
stamstavelsens vokal blivit a, men förlängningen kan då stundom
stanna vid halvlängd. I jämförelse med tilijämningstypen å — å,
visa således tilljämningstyperna a — a ock a — a en avgjort
mera genomförd vokalförlängning.
Dessa tilljämningstyper kunna belysas genom följande
exempel:
1. Exempel med a
a uti stamstavelsen: getpv
(jfr gap n.)', stetvv-sa 'stödja sig på en stav', farlimv 'förskrämd', cletgv 'dagar' (plur. obest. f. till dåy);beckv inf. 'baka' ock
m. 'ytbräde' (jfr båk n. värbalsubstantiv till betkv ock båk adv.)2
såväl kort: IM 'hatt', nikt a. n. 'rakt' som förlängt i gammal kort
öppen stavelse: gapv, a på motsvarande sätt hos andra. I båda fallen
användes a vid förlängning i gammal kort sluten stavelse: gåp, rcik.
Personer som använda a ock personer som använda a bo om varandra,
åtminstone i Åre, där jag i flera familjer iakttagit, att en del familjemedlemmar konsekvent ha a, andra konsekvent a. En geografisk fördelning torde dock finnas på så sätt, att a är förhärskande i Undersåker, a i Kall. De närmaste norska grannmålen ha a både kort ock
långt. Någon gång har jag iakttagit alla tre a-kvaliteterna a, a ock
a i regelbunden växling hos samma person enligt mönstret gåp, getpv,.
hcit. Förlängt öppet a (a, resp. a) användes utom i stamstavelser av
tilljämnade kortstaviga även i stamstavelsen av ord, vilka utbildats me&
vissa avledningsändelser såsom retkan
råkan v. 'bli rak', fant
fås 'fastna', sketfna
skat'« 'skapnad' m. m.
I det följande tages ingen hänsyn till om dubbelformer med a
ock med a antecknats.
Det öppna a kan också stundom inträda i fall sådana som

bdikatd 'bak(an)till'.
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Exempel med a <- e uti stamstavelsen: dretpa v.
dräpa', nån? m. 'näve', letkv inf. 'läcka', reckv 'vräka', vetyvfcar
'vägskäl'.
Exempel med a
i uti stamstavelsen: Afivr
pigpvr 'peppar', kom 'leva', gketniv 'glimma' o. s. v.
•
Exempel med a ‹- a uti stamstavelsen: skt.dv rn.
'skada' (märk skeldvlåln 'skadlig'), radv 'rader' (plur. till r4),_
fatv 'fatta', bråsv 'brassa på' (även bretfv, kontamination med
bresja), ge.tnv 'ränsa fisk' (jfr On f. 'gälar'), fan. inf. 'fara',.
snarvr komp. till sndr, det.h2 'dalar', plur. till dök.
Exempel med a
e uti stamstavelsen: iAsv 'jäsa',
bara inf. 'bära', flikv 'stjäla'.
Exempel med a
i uti stamstavelsen: svan mn
'sveda', Uh; m. ock inf. 'hetta' (likalydande med hatv 'hata'),
la« 'lindra, sakta röra på ngt', starn 'stirra', slav 'sele'.
I några ord med gammalt kort i uti stamstavelsen har tilljämningen antagit en påfallande karakter genom att förbindas
med en art brytning, som påminner om den gamla brytningen
av e, t. ex. letiv 'stege', Mnyr m. 'hård ved, tjur' (pinurr)1,spyitvhöp 'provisoriskt hopfästa t. ex. sönderrivna kläder medels
stickor' (Aasen spita), yetmv
etmv, 'beläggas med den första
begynnelsen till isbildning' (om tillfrysande vatten, Ross ima
4, med uddljudsförlängning av i, sv. imma), pyinta f. 'sena', hsicducr
'tjäder' (?), feeb•an ±- sikna 'sjunka till botten' o. s. v. Även ii
åtminstone ett enstavigt ord i målet synes förekomma en härmed
sammanhängande brytning av i, nämligen i ich& n. 'sena' (som
material till sentråd, jfr sin i Aasens ock Ross' ordböcker). 2 Från
Oppl. pbnvr Isiffivr motsvaras i frl, av former som pbnor
(Mörsil-Rödön, även Offerdal), j sj bno (Näskott m. ra.), piin8r (Kyrkås)ock i nordjämtska av »Mar phar (Hammerdal, Westin), i sydjämtska (Bärg) av talt& (S. Svenson). I Verdalen har jag antecknat
tonorsia (f. sg. best. f. 'den sida av en trädstam, som innehåller dylik
ved'), i Meraker tönörsia ock tonarm 'hård is'. Jfr Aasens ock Ross'
ordböcker under Tinar. Det vill synas, som de jämtska formerna iphnvr,
jpicnar o. dyl. utginge från inarr, de övriga här anförda formerna
från pinurr. Med avseende på r-bortfallet i frl. pöno jfr t. ex. dgry
'specieriksdaler', med avseende på vokalerna jfr vöko 'vecka'
viku.
Regelbundet skulle man i oppl. ha väntat scht (eller sdn, sin)
sin, jfr fdn 'sken', lcbn a. 'len', smd 'smed' o. e. v. Halvlängdstecknet under ce kan i alla dessa ord bytas mot hellängdstecken; uttalet,
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Jämtland kan som exempel på olika slags brytning av i ytterligare
anföras fåtran (m. sg. b. f. namn på en sjöliknande utvidgning av
Indalsälven i Mörsil, strax nedanför Äggforsen), seeldran (använt flerstädes i Hallen som benämning på den del av en sjö,
som ligger närmast utloppet, eller på mindre, sjöliknande utvidgningar av åar strax nedanför utloppet av en större sjö); fadarbuvn i Alsen (nedlagt fäbodställe väster om Lilla Gråssjön,
förut hörande till byn Väster-Röde) <— silder; vidare med n.-itu 'bakvatten i ström', frl.
brytning på i oppl. bitkvitdut
Föllinge
bak-jodo
i,
ock
med j-brytning på y jpry
båkv6do,
'smulas sönder' 2.
Utanför Jämtland synes dylik ,brytning vara mera ovanlig.
Amund Larsen har dock redan 1885 påpekat dess förekomst i
en tröndsk dialekt: )1 Liderne er en rxkke dentalpalataler opståede ved den der herskende brydning af i, f. eks. i aiågå (m.
'stige'), seen (f. 'sene'), tildels tjunur af oldnord. -pinorr»3.
Hesselman har i Västnordiska studier (I, s. 57) i förbigående berört företeelsen ock därvid anfört ett säkert exempel, nämligen
jämtskt faya 'stege' (fri.). Det ur ångermanländska mål (i ock
utom Ångermanland) hämtade ordet njäva 'näve', som Hesselman
a. st. alternativt föreslår att uppfatta som brytningsform av *niva,
innehåller väl snarare brytning av e. Inom i-brytningsområdet
i Jämtland är detta ord endast anträffat med obruten, ur e
regelbundet utvecklad vokal i stamstavelsen.

Tendensen att giva en skarpare artikulerad form åt ändelsestavelsens vokal i tilljämnade ord innebär för tröndmålens vidkommande, åtminstone i viss mån, att ändelsestavelsens
varierar ofta även hos en ock samma individ, så att hellängd ock halvlängd förekomma kanske ungefär lika ofta; mindre vanligt är däremot
det stundom förekommande uttalet med helt kort vokal, jfr ovan s. 22 not 1.
sin nu börjar med f-, ej med s-, kan
Orsaken till att ordet fckn
möjligen vara att söka i en kontamination med det svaga femininet, som
-vid sidan av formen sjunu en gång torde ha haft formen *sjana.
Vanligare än simplex fin är Fensiont 'sömmad med sentråd'.
Jessen a. a. s. 37.
Jfr Aasens ock Rosa' ordböcker under yrja ock nrja.
2) De trondhjemske dialekters slxgtskabsforhold, Vid. Selsk. i
Trondhjem skrifter 1885, s. 58.
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vokal utvecklats till eller tenderar mot en artikulationsform,
som är »skarpare» än den ursprungliga. Hit kan räknas utvecklingen a -›- å i dylika ändelser; men även hos i ock u
kan en tendens till en förhållandevis skarp artikulationsform
inträda. Å andra sidan kan till resultatet medvärka en i stamstavelsens vokal värksam förskjutningstendens till en mindre
skarp artikulation än den ursprungliga, d. v. s. en förskjutningstendens av det slag, som Larsen kallar »åbning». Tilljämningstendensen ock öppningstendensen kunna värka samtidigt på samma ord, så att öppningstendensen hindrar tilljämningen från att bli fullständig. Opplänningsmålet i Jämtland
är härutinnan särskilt belysande. Jämför man tilljämningen i
detta mål med tilljämningen i grannmålen å båda sidor: de
tröndska målen i Verdalen ock Meraker å ena sidan ock framlänningsmålet i det centrala Jämtland å andra sidan, så finner
man i oppl. tilljämningen utvecklad med på en gång längre
driven nyansering ock större regelbundenhet än i de omgivande
målen, vilka med mindre konsekvens, rast stundom i högre grad
än oppl. genomfört regeln om skarpare artikulering av ändelsens vokal eller — som det i fråga om oppl. egentligare kan
uttryckas — mindre skarp artikulering av stamstavelsens vokal.
Tilljämningen har i oppl. medfört, att man fått tre i st. f.
som vanligt två skilda vokaler inom vardera av de tre grupperna i-, y- ock u-vokaler. Långt u-ljud är i målet u: brån,
kort u-ljud är i regel ut : brunt n., nån 'rund'. Dessutom finns
ett särskilt tredje u-ljud, Vt, som huvudsakligen förekommer i
stamstavelsen av tilljämnade ord: Usla f. 'bädd av bös n. boss',
våktu 'vecka', /Om 'lada', »Muff 'tjäder'. Detta tf i stamstavelsen av dylika ord är alltid förlängt, stundom till hellängd,
stundom till halvlängd; men trots förlängningen gör det intryck av att vara mindre skarpt artikulerat än ändelsens ut.
såväl till kvalitet som användning äro de tre u-vokalerna
distinkt skilda ock kunna aldrig vikariera för varandra eller
-flyta över i varandra, såsom förhållandet i viss mån är med a
.ock v. Motsvarande dessa tre u-vokaler har målet tre i- ock
tre y-vokaler, likaledes distinkt ock regelbundet skilda från
varandra. I adjektivet vi 'vid' ha mask. ock fem. långt slutet
neutrum ett därifrån skilt öppet i vit (skillnaden är tydligt
snnorlunda än i Ångermanland, där jag antecknat vi, vit).
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Men utom vanligt x har målet en annan, i svenska mål för
övrigt ytterst sällsynt, öppen i-vokal, bildad med betydligt tillbakadragen tunga, för främmande till en början svår att urskilja, stundom görande intryck av a eller ä snarare än av i,
men för den inhemska språkkänslan ett i-ljud, som inom målets ljudsystem bestämt skiljes från e, ock (e liksom från x. För
detta mellantunge-i införes här beteckningen ti. Ljudet stundom hellångt, stundom halvlångt, står i regel i den gravis-akcentuerade stamstavelsen av tilljämnade ord, under det ändelsen
i samma ord har x sitx
,Oh 'sitta, suttit' (jfr sit 'sitter'),
b„h 'bitit', spirn(n) 'spicken', slant 'näbbmus' 2. Parallelt med de tre i-vokalerna gå de tre y-vokalerna: mot vanligt y
i adjektivet ng svarar vanligt öppet y i neutrum nyt, men i värbet
nYty
nPty 'nyttja', i supinet spvy sPvy spn sv 'sovit',
sb•yry sAyrx sAPrbo sAPry in. m.) 'skurit', i adj. lpdyn 'luden',
i subst. limyl 'lymmel' 3, prepos.,yvy (,,,Yvx etc.) 'över' o. s. v. står
mot vanligt y i ändelsen ett för övrigt i svenska mål ytterst
sällsynt, snarast om ett öppet ö-ljud påminnande, starkt tillbakadraget y-ljud i stamstavelsen, svarande mot det tillbakadragna
öppna i-ljudet i st etc. För detta tillbakadragna, öppna y
införes här tecknet y 4.

Av de norska grannmålen visar Merakermålet i fråga om
tilljämning, liksom i flera andra avseenden, större likhet med opp!.
än Verdalsmålet. Dock äro även i Mer. såväl antalet ljud som
antalet typer väsentligt mindre än i oppl. De ovanberörda
öppnaste formerna av i ock y synas alldeles saknas i målet&
tilljämnade or(12. Mot oppl. tilljämnigstyp sitx med halvlångt,
Se Exkurs II.
Märk hårt k, men förmjukning i Selbumålets sen) hos Larsen
Norv. II, s. 189; jfr Aasen musskjerel.
Märk sammansättningen grptlymyl (en diskborste, varmed
grytan borstas). I sammansatta ord blirvokalen i stamstavelsen kort,
ock utvecklingen till de extra öppna ljuden uteblir.
Se Exkurs II.
ei
Dock har jag stundom tyckt mig höra ett dylikt
fesk, fask el. dyl. 'fisk', där oppl. alllångstaviga av typen fisk
tid har :
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stundom långt, extra öppet ock tillbakadraget i uti stammen ock
vanligt 2, i ändelsen står här åh 'sitta, suttit' med ett öppet i —
i vilket dock öppningstendensen ej gått längre än till t — i stamstavelsen ock med ett icke öppet t i ändelsen. Dock är denna
typ här ej genomförd med samma konsekvens som motsvarande
typ i oppl. I ord, som höra hit, höres även
ock i —
det sista kanske särskilt om den intervokaliska konsonanten
varit gammalt g eller k. Kvantiteten förefaller även något
svävande, fast med förhärskande tendens i motsatt riktning mot
i oppl. I Meraker har kvantiteten i dylika ord på mig snarast
gjort intryck av kortstavighet, ehuru ej någon så utpräglad form
av kortstavighet som t. ex. den jag hört i Ragunda i östra
_Jämtland. Den förlängningstendens, som i Mer, kan göra sig
gällande, träffar emellertid ej, såsom i oppl., vokalen, utan den
intervokaliska konsonanten. Parallellt med tilljämningstypen
Wti 'bitit' finns i Mer. en tilljämningstyp sPvy 'sovit'. Oppl.
tilljämningstyp med u — au har jag stundom tyckt mig återfinna
i Mer. i alldeles samma form: »årta f. 'tjära', uttalat alldeles
som i oppl., så när som på förlängningen i sistnämnda mål:
1,åruk eller Oitrut. I Mer. har jag emellertid antecknat »Ina
»sam, ock vid sidan av tilljämningstypen ut — ut uppträder i
mina anteckningar från Mer. typen u — ut endast som mer tillfälliga undantag, vilka dock ej torde vara betydelselösa'. De
tilljämnade orden med gammalt a i ändelsen, vilka, som ovan
.omtalats, fördelat sig på tre typer i oppl.: o — o (blott mera
undantagsvis, utom när stamvokalen varit gammalt 0), a — a
ock tt — tt, visa i Mer, huvudsakligen blott en enda tilljämningstyp: o — o, alltså Pro 'fara' (oppl.
löv° 'leva' (oppl. 142,92),
löv° 'lova' (oppl. löv° el. dyl.). Ändelsevokalerna i dessa tilljämningstyper i Mer.: o a, ut (stundom — sa, stundom även vt, vilket
1) Dessutom har jag någon gång antecknat ut — sa :

piatur

thAr

ytdur

'tjäder'. Efter samma sagesman har jag i flera fall
antecknat U — ut
Ut — It. I målet synes u befinna sig i ett stadium av förhållandevis stor föränderlighet — märk också den inom en
annan del av Mer, gjorda anteckningen, att ut, kort ock långt, ofta
närmar sig U. Mina anteckningar från Mer, ha emellertid aldrig slutreviderats. Om tillfälle till slutrevision givits, skulle antagligen inkonsekvensen i anteckningarna vara något mindre — som de äro, synas de
mig kunna vara belysande för det som här är huvudsaken.
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dock synes vara mera undantag) u, i (stundom, men i regel ej i)
ock y (stundom, men i regel ej y) y illustrera vad som ligger
i benägenheten att ge ändelsestavelsens vokal en skarpare artikulation. På samma gång som denna tendens hos ändelsevokalerna gör sig hos stamstavelsernas vokaler tilljämningstendensen
starkt gällande. Däremot kan endast en svag öppningstendens.
spåras i de tilljämnade ordens stamstavelser, även när tilljämBingen ej blivit fullständig: 2 i Nti 'bitit' ock y i siavy 'sovit'
behöva ej innebära någon öppning alls i förhållande till en
äldre beskaffenhet hos i ock y i dylika stamstavelser. Karakteristiskt för tilljämningens starkare kraft i Mer. är, att i skirt
'skurit' stamstavelsens vokal nästan fullständigt assimilerats med,
skyni stamstavelsens vokal
ändelsens, medan i oppl. skyry
endast i mindre grad rättat sig efter ändelsens, vilken sedan i
sin ordning eventuellt rättat sig efter den till y-ljud övergångna
vokalen i stamstavelsen.
Sammanfattande kan man säga, att i oppl. öppningstendensen, här förbunden med förlängningstendens, spelat en mycket
större roll än i Mer. för utvecklingen av vokalerna i de tilljämnade ordens stamstavelser. I oppl. har öppningstendensen i
flertalet ordgrupper genomgående ock i väsentlig grad modifierat värkan av den för de tilljämnade ordens gestaltning grundläggande ljudlagen: tilljämningen själv. Alla tilljämnade i-, yock u-vokaler i stamstavelser äro genom öppning hållna på ett
väsentligt avstånd från ändelsernas i, y ock u. I Meraker finns
en motstvarande skillnad mellan vokalerna i de båda stavelserna, men där är dels denna skillnad mindre genomförd ock
mindre stor, dels arten av öppning hos stamstavelsernas vokaler.
mindre utpräglad; ja det kan t. o. m. ifrågasättas, om någon,
öppning alls ägt rum av i ock y i stammen eller om skillnaden
helt ock hållet beror på skärpning av i ock y i ändelsen.
oppl. har vidare a enligt vissa regler i en mycket stor del fall
blivit a i stamstavelsen, en förskjutning som även torde få betraktas som öppning. I Mer. saknas varje motsvarighet härtill.
Tvärtom har den i detta mål dominerande tilljämningen till oljud en mot öppning motsatt karakter. Endast i de fall, då
i oppl. a i tilljämnade ord kvarstår som a, samt i de fall då.
tilljämningsresultatet i oppl. blivit o — 0, saknas i detta mål tydliga spår av en kraftig öppningstendens. Å andra sidan har
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oppl. mycket svagare spår än Mer. av tendensen att giva ändelsevokalen en skarpare artikulation. Ett utslag av dylik tendens
torde man få se i utvecklingen a --> å i ändelser (nu o, men
kanske utvecklat över ett mera a-liknande stadium). Mer. genomför o för a i ändelser utan väsentliga inskränkningar; oppl.
har övergången a --> o i ändelse som genomförd regel endast,
när stammen innehållit gammalt o, annars blott i ett mindretal fall. Men när oppl. har den skärpning, som kan ligga i
övergången a -> o, visar målet en tendens att driva skärpningen ett steg längre, så att ändelsevokalen blir skärpt ej blott i
förhållande till det a-ljud, som utgör dess utgångspunkt, utan
även i förhållande till den tilljämnade vokalen i stamstavelsen:
löv 'lova', kbm() 'komma' o. dy1.1 Denna tendens, som dock
ej är synnerligen konstant, är det enda fall då oppl. har skärpning i högre grad än Mer. I Mer, stannar nämligen utvecklingen av ändelse-a vid a eller o, ock ändelsevokalen i denna.
tilljämningstyp skiljer sig ej från stamstavelsens vokal. I andra
fall visa ändelsevokalerna i Mer. i allmänhet en benägenhet till
skarpare artikulation än ändelsevokalerna i oppl. (Mer. o: oppl.
n 2, Mer. $: oppl. $, Mer. y: oppl. y, Mer, någon gång u:
oppl. ut).
Även i långstaviga ord visar Mer. åtminstone i en ordgrupp
regelbundet en skarpare artikulationsform av ändelsevokalen
än oppl., nämligen i supiner av starka värb, där Mer. har i,
stundom 2., men oppl. a, i båda målen stundom med assimilation till likhet med stamstavelsens konsonant. Exempel: Mer.
vpti, men oppl. vbta
vörtit, vyrtit) 'blivit', Mer. hpip, men
oppl. hy9ka,, stundom 4907 'huggit', Mer. skin (Verdalen
si), men oppl. sypa eller spygo 'sjunkit', Mer. jikv y, men
oppl. 2,Nopa, eller 21ypy 'sluppit' 3. Märk i sistnämnda exempel
Jfr i det -föregående s. 21 med not 1 ock s. 23 not 1.
Visserligen kan, såsom i Exkurs I framhållits, v i ändelse av ett
tilljämnat ord med a i stammen innebära en skarpare artikulatidn av
ändelsevokalen än av stamstavelsens vokal; men i jämförelse med den,
tröndska utvecklingen a .4 å i ändelser innebär givetvis den jämtska
utvecklingen a
en svagare tendens i riktning mot skärpning av
ändelsevokaler.
Om i-omljudet i dessa supiner se Wessén, Språkvet. sällsk. i
Upps. förh. 1913-1915, s. 91.
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från Mer. samma förhållande mellan vokalerna i de två stavelserna som i tilljämnade ord. Motsvarighet härtill i gamla långstaviga participer av detta slag saknas i oppl.

Opplänningsnaålets närmaste grannmål i öster, framlänningsmålet, avlägsnar sig från oppl. genom att ytterligare skärpa
-de motsättningar, som finnas mellan detta ock Mer. I det hela
kan frl, karakteriseras i förhållande till oppl. såsom med avseende
på de kortstavigas behandling utmärkt av en avtagande tilljämningstendens, parad med en tilltagande öppningstendens.
För övrigt utmärkes det av en mera avgjord benägenhet för
förlängning av gamla korta stamstavelser: där oppl. stannar
vid halvlängd, har fri. hälst hellängd, ock denna förlängning
drabbar bär ej alltid vokalen, utan i vissa fall konsonanten —
-dock ha de västligaste framlänningstiocknarna genomförd vokalförlängning. Motsättning mellan enstaviga med bevarad kortstavighet ock tvåstaviga, gravis-akcentuerade ord med förlängning återfinnes dock i vissa fall långt österut. De tre i- ock
-de tre y-vokalerna återfinnas i fri. — däremot blott två u.vokaler, u ock u — men förekomsten av de öppnaste formerna
'av i ock y är mindre ymnig ock mindre regelbunden än i oppl.,
i det de mer ock mer vika för öppna e- ock ö-ljud. Detta innebär, att tilljämningen utplånas, där den funnits, så mycket
mer när även ändelsen i st. f. i, y har e (a eller dylikt). Tilljämning i ord med gammalt u i ändelsen kvarstår konsekventare, men i annan form än i oppl.: mot dess strängt genomförda n — ut svarar i flertalet fall o o : vb.ko (västligt) eller
vöko (östligare) f. 'vecka' i st. f. oppl. vijktu. 1 utvecklingen
u får man kanske se ett utslag av öppningstendensen, om
.också kanske ej oförmedlat, jfr frl. sön 'sund', oppl. slån, fri.
b6 'bud', oppl. b6 — b61. Tilljämningstypen a — a i ord med gami) Om en annan förklaring på ett isolerat fall av tilljämning till
— 0 i oppl.: bynamnet hök« i Ball (skrives numera Hårdlund,
men är ordet hålan) se Geijer Sv. landsm. B 7, s. 137 If. Åven andra
enstaka fall av tilljämning till 0 — 0 hos svaga fem. finnas i oppl.,
särskilt 16 (delvis « Mut) 'lada' i Undersåker ock Ball. I Åre är dock
dia, åtminstone på många håll, den enda förekommande formen.
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malt ö eller gammalt I i stammen är ersatt med typen a — a
eller tt — al: våm eller vava 'väva', lån eller litva 'leva' mot
oppl. våm, eller vavv, /avv eller /by.
Framlänningsmålets former med a i stammen kunna innebära öppning ock ofullständig tilljämning, men vittna i varje
fall om mindre stark tilljämningstendens i frl, än i oppl.
Tilljämningstypen a — a (a) <--• a — a har i frl. en vida mindre
ymnig förekomst än i oppl. Konsekvent synes den kvarstå vid
intervokaliskt k: ta, men sp4ra2. Där övergång till a
ai
stamstavelse ej inträder, står a, ej som i oppl. ett öppet a-ljud
('a eller a). Här finns alltså ej någon sådan skillnad som
geip : getpv
gåpv. Det förlängda 'a är alltid a. Endast
i de västligaste framlänningssocknarna finns öppet långt a mer
eller mindre kraftigt levande. Som i det föregående nämnts,
råder i oppl. den fördelningen mellan långt öppet a (a eller a)
(<-. a, e, i) å ena sidan ock a (v) å andra sidan, att det förra
inträder, om den intervokaliska konsonanten är labial eller
guttural, men det senare om den intervokaliska konsonanten är
antingen dental eller r eller k. Grunden till denna fördelning
synes vara den, att labiala ock gutturala konsonanter i mindre
grad än de övriga med deras tungspetsartikulation skilt vokalerna från varandra, utan lämnat mera rum för inbördes påvärkan vokalerna emellan på den tid, då ändelsens vokal ännu
var a. På denna tid måste oppl. former vava, nu våm våva
'väva', ock lava, nu kom
låvv, ha uppstått genom tilljämning.
Men dental, r ock k hindrade sådan tilljämning. När någon av
dessa konsonanter stod mellan vokalerna, har i stället i öppl.
inträtt en övergång a, e, i --> a i stamstavelsen, en övergång
som i fråga om e ock i innebär en partiell tilljämning ock för
såväl a som e ock i innebär öppning. I fri., som har svagare tilljämningstendens än oppl., ha aldrig ord med gammalt
e ock i i stammen, icke ens sådana som väva ock leva fullständigt tilljämnats till typen a — a. Ej häller har där sådan
konserverande tilljämning på gammalt a i stamstavelse ägt
rum, varigenom detta i oppl. bevarats som öppet långt a ock
hindrats från sammansmältning med de enstavigas långa a.
Se Exkurs I.
Så i östliga framlänningssocknar, men i de västligaste a i båda
ordens stamstavelser, liksom i oppl.
3-210303. Sv. landsm . G eijer.
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När nu ändelsen i oppl. genomgående har tt, så måste detta
a efter tilljämningenl. Den konsebero på en övergång a
a
kvens, varmed oppl., i motsats mot fri., genomfört a
ändelser, uppfattar jag som ett av exemplen på en hos målet
förefintlig benägenhet att mer än frl, draga ut konsekvenserna av inneboende eller utifrån mottagna utvecklingstendenser,
d. v. s. driva dem till ett mera ljudlagsenligt skick. Ur denna
synpunkt får man, om jag ej misstager mig, även se den konsekventa övergången a —> a i stamstavelser framför dentaler, r
ock k. Denna övergång finns, som nämnt, även i framlänningsmålet, fast förhållandevis mycket svagt utvecklad: tiara
'tala' med a mot a i tdck m.• m., men spara. övergången a —>
i dylika ords stamstavelser synes stå i sammanhang med en
mera allmänt genomförd öppning a -› a i söder ock öster. Sydjämtskan har denna övergång oberoende av efterföljande konsonant, t. ex. daga plur. ob. form till dag2. I Ångermanland ock
Medelpad är samma övergång allmänt genomförd. I Hälsingland, Gästrikland ock Uppland finns den på åtskilliga håll,
ehuru ej i oavbrutet geografiskt sammanhang. Även i nordjämtskan torde man kunna spåra samma företeelse, ehuru under
en form som ej är omedelbart genomskinlig, ock med en förhållandevis snäv begränsning inom ordförrådet, närmast påminnande om fri. I nordjämtska heter det nämligen t. ex. Plira
eller fara inf. 'fara', men daya eller daya 'dagar'. Här torde a
vara att uppfatta som ett senare utvecklingsstadium av tt, jfr
--bara 'bära', sajle 'särk's m. m. Ljudet a saknas ock ljudet a
har dess funktion, ett förhållande vartill motsvarigheter finnas
särskilt i Hälsingland.
Jfr not 2 till s. 31 i det föregående.
Österberg, Ovikens bygdemål, s. 29 ock 41.
Så enligt egna uppteckningar i Hammerdal. Därmed överensstämma i huvudsak såväl mina uppteckningar från flera andra nordjämtska socknar som Westins uppgifter rörande denna landsdel, se särskilt a.. a. s. 69. Däremot kan ur Westins uppgifter rörande a- ock
a-ljud i frl, ock oppl. omöjligen rätta förhållandet utläsas, då a, a
ock a på mångfaldigt sätt sammanblandats (se t. ex. a. a. s. 22).
Sammanblandningen beror till väsentlig del därpå, att varken a eller
urskilts som självständigt ljud. Intetdera hade vid den tid, då Westins
arbete skrevs, eget tecken i landsmålsalfabetet. Jfr Exkurs I.
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Det synes alltså, som om vissa jämtska måls öppna a
i stamstavelsen i ord av typen fara, tala etc. skulle innebära
en anslutning till en i kustlandskapen på den svenska sidan
mera genomförd öppningsprocess, ock som om öppningstendensen i Jämtland skulle möta tilljämningstendenser, som påminna
om norska förhållanden. Även i behandlingen av gammalt o
synes ett likartat förhållande föreligga. I de allra östligaste
socknarna i Jämtland träffas former av typen kreta
kreta,
vilka överensstämma med medelpadska ock ångermanländska
typer'. Särskilt i nordjämtskan förekommer en annan art öppning av o i denna ock andra ställningar, nämligen till ett slags
a-ljud,' t. ex. lave 'lova', där a kan variera mellan o ock co ock
a, men icke sammanfaller med det a, som inom samma mål
fungerar som a-ljud. Ändelsens e är tydligen närmast utvecklat ur n eller 8, som föreligger i östliga framlänningssocknars
lova o. dyl., ock detta
(n) är i sin ordning utvecklat ur åljudet i det inre ock västra framlänningsmålets samt opplänningsmålets ändelse: /ovo, resp. (i oppl.) /ove o. dyl.
Slutligen må här nämnas ännu en för tilljämningens bedömman.de ej likgiltig skillnad mellan oppl. ock fri., ehuru
den ännu är för litet undersökt. I oppl., där jag haft bäst tillfälle att göra iakttagelser på många personer från skilda orter,
har det förefallit mig som ett ganska konstant drag, att man i
tilljämnade ord vill fira den intervokaliska konsonanten till den
senare stavelsen, men tvärtom i långstaviga ord till förra stavelsen: hi2-gon 'hågad', men viv-an 'vågsam'. Härmed torde sammanhänga, att målet föredrar g i det förra ordet, men y i det
senare liksom även i substantivet hy 'håg'. Härmed sammanhänger kanske också utvecklingen ggj -› tj i Huf 'ligga' ock
saknaden av a, i vars ställe användes d i intervokalisk ställning.
Det är huvudsakligen blott i kortstaviga tvåstaviga ord som
kort d finns bevarat mellan vokaler. I långstaviga har det
bortfallit i denna ställning, liksom alltid i slutljud efter vokal.
Frl. ock nordjämtska ha tydligen mera förkärlek för y ock 0
än oppl., ock det har förefallit mig, som om någon olika
stavelsedelningstendens hos långstaviga ock kortstaviga, mot1) Jfr Geijer. Jämtl. folkmål, Sverige VI, s. 310, Med. folkmål
a. a. s. 470 och Aug. folkmål a. a. s. 473.
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svarande förhållandet i oppl., ej i de andra jämtska målen
gjorde sig på samma sätt gällande.

Kapitel 4. Varpå beror den geografiska utbredningen av tilljämningen till å
Området för tilljämning som en i stor skala genomfcird företeelse når i Sverige icke i oavbrutet geografiskt sammanhang
utanför Jämtland, Härjedalen ock övre Dalarne. Vad särskilt
beträffar tilljämningen till å — å •(-- a — a, är dess förekomst
huvudsakligen begränsad till de två sistnämnda landskapen.
Man kunde i betraktande härav ock av detta svenska utbredningsområdes geografiska anslutning till det stora norska utbredningsområdet för samma företeelse, Tröndelagen, norra Österdalen, Gudbrandsdalen, finna det naturligast att betrakta denna
tilljämniugstyp som ett norskt drag, alltså någonting som uppkommit i Norge ock därifrån kommit in i närmaste svenska
bygder, ej blott Jämtland ock Härjedalen, som fordom hört till
Norge, utan även Dalarne. Möjligen är det detta som Hesselman huvudsakligast avsett med sin i Sveamålen (s. 54 n. 1)
framställda antydan om dalmålens beröringar med norska mål.
Jag tror dock icke, att ett sådant betraktelsesätt vore riktigt.
Visserligen har mycken förbindelse av gammalt funnits mellan
de översta svenska dalsocknarna ock Norge, men dessa socknars kultur ock språk tyder dock i det hela på ett mycket
starkt sammanhang med inre svenska bygder ock på rent
svenska utvecklingsgrundvalar. Skulle en så genomgripande
nyhet som tilljämningen till å — å vara inkommen från Norge,
förutsätter detta ett mycket starkt norskt inflytande. Detta inflytande skulle dessutom ej ha stannat vid övre Dalarne, utan
fortsatt längre inåt Sverige, om ock blott i försvagad form.
När vi nämligen, såsom ovan nämnts, närmast utanför Österdalarne ha en krans av mål med å *- a i ändelsen, ehuru utan
övergång a
å i stammen, så måste väl detta, under förutsättning att tilljämningen vore ett norskt drag, betraktas som
en rudimentär fortsättning därav. Ock när enstaka spår av
besläktad art finnas i Bärgslagens ock i Mälardalens dialekter, så-
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aga', där väl liksom i vissa delar av Rättvik (jfr
som åga
ovan) ett tilljämningsstadium ågå el. dyl. måste ha funnits, fast
det ej nu finns, så synes det svårt att föreställa sig dylikt såsom
förekommande utan sammanhang med övre Dalarnes tilljämning.
Antar man sammanhang med tilljämningen i övre Dalarne ock
fasthåller man tillika vid tanken på norskt ursprung för det
hela, kommer inan till konsekvenser som synas orimliga.
Av de fornsvenska handskrifternas användning av vokalbalansen å.: a framgår, att övergången a ---> ä i ändelser förr
haft en ofantligt mycket större utbredning inom det svenska
språkområdet än nu. Denna övergång har funnits, men ej enarådande, inom ett stort östsvenskt område ända ned i Småland 2. Utbredningsområdet för vokalbalansen å : a sammanfaller i stort sett väsentligen med utbredningsområdet för vokalbalansen a: 93. Från den sydvästra delen av landet däremot
(Västergötland—Skåne) är intetdera slaget av vokalbalans uppvisat. Båda arterna vokalbalans ha alltså förekommit jämte
varandra. I det föregående ha mött fall av kanske jämförlig
art inom moderna dialekter. I dalmålet funno vi tbito 'tala',
men War 'talar', tVrad 'talade' o. s. v. (jfr s. 5 ovan). I
jämtskan finnes tilljämning till å — å ‹- a—a, e—a eeki--a
i ett fåtal fall mot a (q) — v eller a — v: hno 'gevärshane',
men grånv 'granar', sMo 'spene', men Unv 'lindra' o. s. v. I
motsats till förhållandet i dalmål kunna för den jämtska växlingen inga grammatiska regler uppställas. Ej häller kunna
exemplen med å --- å bortförklaras såsom intränglingar från
Norge: märk ortnamn som det ovan anförda rbmo, ock märk
även, att den jämtska tilljämningstypen å—å är olik den
tröndska — jämtskan förlänger stamstavelsens å, tröndskan förlänger konsonanten. Den jämtska förlängningen är antagligen
så gammal, att vid dess uppkomst i målet tilljämning till åaktig vokalfärg ännu ej var färdig, utan befann sig i görningen.
Förlängningen har antagligen inkommit från svenska grann5 Ur Falumål m. m. känner jag uttrycket ligga på åga 'ligga
med föresats att vakna i rätt tid'. Andra hithörande exempel komma
att framdragas ock behandlas i de utredningar rörande bärgslagsmål,
som äro under utarbetning.
2) Jfr särskilt Kock, Sv. ljudh. IV ock Neumans ovan citerade
arbete.

38

GEIJER, TILLJÄMNING OCK APOKOPE.

mål, särskilt hälsingskan, ock har liksom i svenska mål varit
förenad med tendens till öppning av stamstavelsens vokal. Från
samma svenska granumål har inkommit utvecklingen a -÷ v i ändelser även oberoende av tilljämning. Med dessa förutsättningar är
uppkomsten av dubbeltyper given. Det har till en tid vägt mellan en begynnande utveckling till å—å ock de utvecklingstendenser, som följt med förlängningen ock med ändelsevokalens
dragning åt v. Härvid ha sistnämnda tendenser blivit de vida
övervägande. Varför det ena ordet nu visar å—å, det andra
a—a (v) eller a—a (v), är en fråga som faller inom de särskilda
ordens mer än inom den allmänna ljudutvecklingens historia.
Ytterst torde de båda vid sidan av varandra förekommande
vokalbalanstyperna å: a ock a: a3 utgöra närbesläktade former av samma företeelse, ock skillnaden mellan dem torde i
verkligheten varit mindre stor, än av skriften kunde synas.
Tecknet re kan stundom ha betytt a eller v, tecknet a lemnar
rum för en ganska stor uttalslatitud hos de åsyftade ljuden.'
Möjligt är också, att inom samma tecken a, använt för ett ock
samma språk, kunna ha inrymts varieteter, som i detta språk
regelbundet växlat, men som skrivaren ej funnit anledning isärhålla genom var sitt tecken, å ock a2 eller a ock a. En
vokalbalans a:a torde vara tänkbar. I så fall utgör genomgående användning av a i en handskrift ej något fullt
säkert bevis för att handskriftens dialekt saknat vokalbalans. I
viss mån påminner den fornsvenska dubbelheten — å ena sidan
en ändelsevokal som kunnat variera mellan ä ock n eller dylikt, å andra sidan en ändelsevokal som kunnat variera mellan
å ock a eller dylikt — om den motsättning, som nu finns här
ock där inom samma områdes dialekter mellan å ena sidan ett
mörkare, å andra sidan ett ljusare a i ändelser, en motsättning
som dock i de nutida målen har en annan funktion. Det mörkare a återspeglar nu gammal nasalitet. Det ljusare a (som
kan variera mellan a ock a) återspeglar gammalt icke-nasalerat a. I de moderna dialekterna har försiggått ock försiggår
en sammansmältning av det mörka ock det ljusa ändelse-a.
Härvid vinner det ljusa a terräng på det mörka a:s bekostnad.
Likaså ha de ifrågavarande fornsvenska ändelsevokalerna allmänt
1)

Jfr Kock a. a. s. 194 ock 200.

2) Jfr Neuman a. a. s. 88.
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sammansmält till en, och härvid har den å-färgade vokalen
fått vika.
I dialekterna saknas ej häller spår av att en övergång a å i
ändelse varit genomförd regel även på åtskilliga håll inom det svenska språkområdet utanför Dalarne ock Härjedalen. Det åländska
Kökarsmålet har ännu vokalbalans å: a fullt levande, ehuru utan
tilljämning till $5,—ft : detgo 'dagar', bagora 'bagare', javo 'giva', men
bahka 'backe' etc'. Tilljämning enligt typen å—å torde också
förutsättas av estsvenska former sådana som tåla 'tala' (Hultm.
a. a. s. 273). Samma förhållande som i Estland möter i Västerbotten. Redan i de sydligaste, till landskapet Ångermanland
räknade socknarna, Nordmaling ock Bjurholm, börjar den ångermanländska typen taka:tak ge plats för en västerbottnisk typ taka:
tak el. dyl. Gammalt kort förlängt a har nämligen här i regel
blivit ett a eller öppet a i enstaviga, som äro gamla kortstaviga. I
tvåstaviga kortstaviga däremot har framför a i ändelsen stammens
gamla korta a, med eller utan förlängning, utvecklats till ett
mörkare a (a, co el. dyl.). Norrut har delvis ett värkligt å-ljud (a
eller o) inträtt i stamstavelsen av ord av typen tala. I Västerbotten, utom de sydligaste socknarna, saknas a som motsvarighet
till gammalt långt a, ock man finner i dess ställe a. I Bur.
träsk heter det taka med samma a som i bat 'båt', men a i tak ;
i Nysätra toka, i Nederkalix tcoka (Töire), tola (Gammelgården),
taka (Över-Morjärv) o. s. v. Lindgrens antagande', att tilljämning av typen ?»-=å, kunde ligga bakom formerna i Burträsk,
Nysätra ock »i större eller mindre omfattning övriga västerbottniska mål», synes bli i huvudsak bekräftat genom senare
undersökningar. I detta som i andra avseenden äro dock Västerbottens dialekter ofta ganska inkonsekventa ock bemängda
med inflytelser från sydligare kustmålstyper. Så torde man
väl nämligen få uppfatta sådana former som Burträskmålets
ceka 'fortplanta', *eka 'skaka'3 m. It, vilka väsentligen överensstämma med Ångermanlands behandling av gammalt kort a i
öppen stamstavelse framför a i ändelse: öppning a a, med ett
a som på vissa håll, t. ex. i Resele, starkt närmar sig till e. I
Karsten, Sv. landsm. XII. 3, s. 77 ock 79 ock Hultinan, Finländska bidrag s. 257.
Sv. landsm. XII. 1, s. 107.
Lindgren a. a. s. 65 f.
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stort sett kan man dock säga, att i Västerbotten har rått tilljämning i riktning mot å : å, i motsättning mot Ångermanland
med dess öppning i motsvarande ord. Även de gamla kortstaviga med andra vokaler än a i ändelsen visa i Västerbotten
mera tilljämning, i sydligare kustlandskap mera öppning. I
Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Västmanland ock Dalarnes
bärgslag samt i östsvenska mål finner man öppning av a även
framför u: lädu
ladu 0. 8. v.
Under sådana förhållanden synes ej annan möjlighet finnas än att betrakta utvecklingen a -› å i ändelser, med eller
utan tilljämning till å—å, som självständigt uppkommen på
flera håll. Detta innebär dock ej någon nödvändighet att helt
förkasta tanken på ett sammanhang mellan de skilda förekomsterna, ehuru detta sammanhang blivit dolt under ett annat,
nyare sammanhang. Ser man nämligen efter, skall man finna,
att under det de mål, vilka ha å
a i ändelse, äro isolerade
ifrån varandra, så bilda de mål, vilka sakna övergången, ett
oavbrutet sammanhängande helt, varur å-målsområdena framträda som öar. Dessa språköars läge (skogs- ock fjällbygder
samt utkanter av den gamla svenska kusten) är sådant, att
det mycket väl låter sig tänkas, att de utgöra reliktområden,
där en i grund ock botten sammanhängande ålderdomlighet
dröjt kvar, oberörd — mer eller mindre — av nyare utvecklingsströmningar, vilka översvämmat allt mellanliggande land.
Detta är icke att fatta så, som om utvecklingen a
åi
ändelser en gång varit ett fullbordat faktum över hela området. Det för hela området gemensamma har endast varit
vissa förutsättningar, varur en dylik utveckling kunnat såsom
en given följd framgå, för så vitt ej förutsättningarna rubbats, innan denna utveckling hunnit fullbordas. Den förnämsta
förutsättningen för utvecklingen a -› ft i ändelser har allmänt
antagits vara den, att a i de ändelser, vari övergången inträtt,
varit sådant, att det kunnat deltaga i övergången å
å,
vilket — såsom Kock framhållit — ej behöver innebära mera,
än att det varit halvlångt. I grova drag torde det sannolika
förhållandet kunna angivas så, att utvecklingen a å i ändelser
betingats av jämviktsakcent samt att dylik akcent en gång
varit rådande över minst så stort område, som det man erhåller
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genom att uppdraga en sammanhängande kontur kring alla de
spridda förekomsterna av utvecklingen a —> å i ändelser, denna
utveckling må nu kvarleva i en eller annan form eller endast
återfinnas i äldre litterära källor. Järn viktsakcen ten har sedan
utsatts för en upplösningsprocess, som gått fram över hela området så när som de nämnda reliktområdena. Upplösningen av
jämviktsakcenten torde i allmänhet ha inneburit vad den ännu
i dag kan iakttagas innebära i dalmålen, där dylik upplösning
nu pågår: ett tillbakadragande av akcentstyrka från ändelsen
till stamstavelsen.
Där jämviktsakcenten tillsvidare kvarlevde orubbad, ha dess
immanenta utvecklingstendenser kunnat självständigt på olika håll
föranleda parallella utvecklingsprocesser. Så kan förekomsten av
huvudton på ändelsen i Dalarne ock Telemarken o. s. v. förklaras, även om huvudton på ändelsen hos kortstaviga ej varit
ursprunglig ock allmänt genomförd; så också förekomsten av
tilljämningen å— å i Dalarne oberoende av norskt inflytande.
Dalarnes tilljämning kan då ses i sitt naturliga sammanhang
med förekomsten å
a i ändelser i sydligare mål — tilljämningen innebär blott, att denna utveckling drivits ett steg längre
i de övre Dalarnes skogsbygder än i bärgslagen, där den stannade
vid å i ändelsen utan tilljämning i stammen ock sedan gick
tillbaka under inflytande av akcenttillbakadragningen.
Huvudområdena för tilljämning å — å äro tillika centra för
bevarad kortstavighet ock för stark ändelsebetoning. Tröndelagen torde visserligen mer än de sydligare områdena för tilljämningen ä—å ha uppgivit både kortstavigheten ock jämviktsakcenten', men även i Tröndelagen finnas förhållanden — dem jag
i det föregående sökt i någon mån belysa medels jämförelser
mellan grannmålen i Meraker m. m. ock i närmaste bygd i Jämtland
— vilka synas tala för det antagandet, att tröndmålen länge haft
en särskilt stark ändelsebetoning, starkare än jämtmålen. Särskilt visade sig ju den bekanta tendensen att ge ändelsens vokal en skarpare artikulation än stamstavelsens kraftigt utvecklad på den tröndska sidan, men svagt på den jämtska. Tillika
1) Jfr Ross NB I (1905), s. 34, där Tröndelagen, fast med reservationen »kannhende», räknas jämte norra Gudbrandsdalen ock Tinn i
Telemarken till de bygder, där »full jamvegt» ännu finns bevarad.
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var den företeelsen, att stamstavelsens vokal rättat sig efter ändelsestavelsens, vida påtagligare såsom genomförd lag på den
tröndska sidan än på den jämtska, där vid sidan av tilljämningen en annan faktor fanns kraftigt värksam, nämligen öppningen.
Att skilja mellan öppning ock tilljämning kan ofta ställa
sig vanskligt. Tar jag sådana former som de på olika sidor
om tilljämningstypen gåpå 'gapa' mötande formerna gapa, vava
'väva', lava 'leva' (inre jämtska mål samt svenska kustmål ävensom mål på Tröndelagens havskust, Nordlandsmål, östnorska
mål), så kunna ju även dessa former sägas innebära tilljämning,
t. o. m. fullständig tilljämning, så till vida som vokalerna i båda
stavelserna ofta äro alldeles eller väsentligen lika. Men häri
kan dock ligga någonting annat än tilljämning i den betydelsen, att stamstavelsevokalen rättat sig efter ändelsevokalen
eller omvänt. Konstitutivt för utvecklingen a, e, i -÷ a i stamstavelsen i ett dylikt fall är tydligen, att vokalen på samma
gång förlänges. Vid tilljämning till å — å är vokalkorthet förhärskande. Men vad som icke är konstitutivt för utvecklingen
a i stamstavelsen av orden gapa, väva, leva är lika, e, i
heten med ändelsens vokal. Denna kan kvarstå som a: gipa
etc. Utvecklingen a -› a i ändelsen finns även utanför vokalbalansen i samma mål ock behöver ej ha med vokalbalans eller
tilljämning att skaffa. Ordet »tilljämning» innebär, att stamstavelsens ock ändelsens vokal närmats till varandra mer eller
mindre fullständigt genom assimilation, d. v. s. på så sätt att
den ena påvärkat den andra. Detta innesluter tre alternativ. Påvärkan kan ha bestått i att stamstavelsens vokal rättat
sig efter ändelsestavelsens. Detta är otvetydigt förhållandet i
lifa, sy
hana, /åm/
hanå
sådana fall som oppl. höno
±. skakat, iiidut
ladu etc. Dylik tilljämning kan till skillnad från annan kallas regressiv tilljämning. Ett annat alternativ är, att det tvärtom är ändelsestavelsens vokal som rättat sig
efter stamstavelsens, såsom i opp]. mykby 'mycket'. Sådan tilljämning kan kallas progressiv. Slutligen kan tilljämningen innebära ömsesidig pävårkan. Då dylik otvetydigt föreligger, kan
tilljämningen kallas reciprok, t. ex. oppl. shry 'skurit'. Tilljämningen är, som synes, i de flästa av dessa fall ej alldeles
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fullständig tilljämning. Sådan föreligger blott i det första
exemplet: Uno, under det de övriga exemplen måste anses ha
ofullständig tilljämning, även om härvidlag den ofullständiga tilljämningen uppstått ur fullständig genom öppning.' En
överallt genomförd boskillnad mellan tilljämning ock öppning
låter sig ej göra, förrän ingående utredningar särskilt beträffande
öppningen blivit gjorda.
På en gång otvetydigast ock i detta sammanhang intressantast är den regressiva tilljämningen. Den har en, trots de
tvetydiga gränsfallen, i huvudsak klart skönjbar förekomst som
led i nutida vokalbalans. Den regressiva tilljämningen innebär ett fullföljande av de utvecklingstendenser, som funnits immanenta i vokalbalansens förutsättning, nämligen i jämviktsakcenten,
ock den står i tydligt ock direkt beroende av dylik akcent. I de
dialekter, som haft ock delvis ännu ha denna akcent kraftigast utvecklad, har tilljämningen sin förnämsta förekomst. Försvagningen
av ändelsens akcent ock förlängningen av stamstavelsen, som ofta
torde varit en följdföreteelse till akcentens tillbakadragning, motvärka tilljämningen ock gynna i stället öppning av stamstavelsens vokal. Öppning ock regressiv tilljämning kunna samvärka, men i ock för sig är denna tilljämning av en mot öppningen motsatt natur ock innebär innerst detsamma som fornspråkens omljud. Dess mer värd att lägga märke till är då
den starka akcent — jämviktsakcent eller huvudton eller stark
biton — som tillkommer den tilljämningsvärkande ändelsevokalen.
Den regressiva tilljämningen kan alltså betraktas som ett
sentida omljud, värkat av kvarstående, förhållandevis starktonig ändelsevokal ock hemmahörande företrädesvis i sådana dialek1) Ordet »tilljämning» (»tiljtevning») användes av Aasen (Norsk
Gram. § 113) i betydelsen »en tiltraekning eller vexelvirkning imellem
rodvokalen og endevokalen». Senare författare ha delvis begränsat betydelsen till att avse blott sådana fall, då tilljämningen stannade vid att
vara ofullständig: väta E- vita o. dyl., ock för den fullständiga tilljämningen använt uttrycket »udjEevning». RoSs NB I (1905), s. 28
använder uttrycket »heil jamning» för den fullständiga, »halv jamning»
eller »innpaa-jamning» för den ofullständiga tilljämningen. För den regressiva tilljämningen användes a. a. s. 29 benämningen »fyrejamning»,
för den progressiva benämningen »ettejamning».
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ter, vilka hållit sig mera oberörda av en allmän akcenttillbakadragning, för vilken omgivande ock mellanliggande dialekter
på alla håll varit utsatta. Fornspråkens omljud synes tvärtom vara till väsentlig del förknippat med försvagning av
de omljudsvärkande ändelsevokalernas akcentstyrka, en akcentförsvagning som gått ända till bortfall. Denna akcentförsvagning i ändelsen har möjligen inneburit en tillbakadragning
av akcent från ändelsen till stammen, ock akcentens tillbakadragning har kanske också spelat en roll i den process, genom
vilken ändelsens vokal kvalitativt påvärkat stamstavelsens vokal
ock liksom trängt sig in däri.
Tilljämningens ock omljudets olika gestaltning ock olika
betingelser på skilda tider ock orter kan här ej göras till föremål för en mera ingående behandling. Endast vid ett specialfall av tilljämning vill jag i detta sammanhang ännu något dröja,
nämligen västerbottniska ock ångermanländska böjningsformer
av femininer, där slamstavelsens vokal visar en kombination av
tilljämning värkad av u i ändelsen med tilljämning värkad av
i i ändelsen: len iåcluna 'ladorna', jfr obest. f lbdu 'lador',
10eg 'ladorna', men blott
lika med sing. i Degerfors'; kuen
a i sing. 16ela 'lada'; trien, 'tranorna' m. m. i Burträsk'; llbar
'lador', /hm 'ladorna', jfr sing. lå 'lada' m. m. i Resele o. s. v.
Ändelsen -jer(n), förbunden med i-omljud, finns även i ord med gammalt u i stammen: star obest. form, stpjan, best. f'. plur. till obest. f.
sg. stga 'stuga', fkklar ock R-P.9n till fk6ga (a tämligen nära 8)
'fluga' m. m. (Resele). Hithörande former ha nyligen diskuterats av Hesselman i hans uppsats om »Sönjer».2 Hesselmans
förklaring går ut• på att den best. pluraländelsen -jon skulle
uppkommit på följande sätt. Till den tilljämnade formen "ledic
'lada', vilken form behandlats som stam, har lagts ändelsen -en
Jfr Åström, Sv. landsm. XIII. 2, s. 16 ock Lindgren, Sv. landsm.
XII. 1, s. 57 f. ock s. 142. På sistanförda ställe framhåller Lindgren,
att vokalen i den ifrågavarande bestämda pluraländelsen -jen kan vara
jämte (övervägande) e, men ej a. Med avseende på frågan om ursprunget framkastar Lindgren på samma ställe den förmodan, att -jen
»väl huvudsakligen (utgår) från i-starnspluraler (ock till i-stammar övergångna ö-, u- ock n-stammar) med före i gående k, g, men . . . sedan
överförts till andra ord».
Festskrift till Prof. Esaias Ugner, 1918, s. 351 f.

UTBREDNINGEN AV TIMA,. å - å.

45

i best. f. pluralis. Den sålunda uppkomna hiatusformen *leduan
har bort giva *ledwan; den sällsynta förbindelsen dwen bör
vidare ha utvecklats till -djen, varefter man skulle vara framme
vid målens faktiska former. Om det i-omljud, som dessa former
visa, uttalar Hesselman sig ej. Utan att vilja uppehålla mig vid
bristerna i detta förklaringsförsök vill jag påpeka några av
Hesselman icke nämnda former, som synas mig tydligt anvisa
den väg, på vilken förklaringen kan sökas. I Råneå ock i
Nederkalix i norra Västerbotten böjas kortstaviga svaga femininer i pluralis enligt mönstret oh 'gator', pihn 'gatorna'; ha*
'hakor', hohn 'hakorna'; stup 'stugor', stup* 'stugorna'. I
Överkalix finnas endast mera undantagsvis exempel på dylik böjning: swepz, swuptn (plur. till swepo f. 'fågelstjärt att sopa med
vid bakning'). Däremot godo 'gator' (-.=. sing. b. ock obest. f.), men
gochn 'gatorna'. I Västerbottensmål finnas alltså mycket starka
räster av svag femininböjning med pluralisändelsen i. Detta torde
möjligen kunna sammanställas med den i tröndska dialekter
förekommande typen vukui 'veckor'', en typ som når in i nordligaste Jämtland, nämligen i Frostviken, där jag några gånger
hört former som råk» 'skyfflar'. Denna tröndska typ har givetvis uppstått på så sätt, att till den genom regelbunden utveckling med singularen sammanfallande pluralformen vuku
'veckar' lagts den i tröndska måls starka femininböjning vanliga
pluraländelsen -i, som likaledes når in i Jämtland i Frostviken:
,ndth 'nålar'. I Jämtland i övrigt heter motsvarande böjningsform nddm el. dyl., men saknaden i jämtskan av alla spår av
pluraländelsen i, använd i motsvarighet mot förhållandet i tröndmålen, kan bero på en i jämtskan vanlig övergång i
a uti
vissa ändelser ock stundom även annars i icke huvudtonig
t. ex. pronominet ma 'vi', jfr ml, mt i tröndska mål. Det
är kanske ej allifbr djärvt att antaga, att dylik pluralbildning
på -i från Tröndelagen över Jämtland spritts till Ångermanland ock Västerbotten, ock att i Råneåmålets gott etc, se en rest
därav. Den västerbottniska tvåstaviga formens olikhet med
motsvarande trestaviga tröndska form är typisk: de svenska
målen avsky hiatus, de norska ej.
1) Jfr Amund B. Larsen, Dial. i Selbu og Guldalen, »Det Norske
Kong. Vidensk. Selskabs (i Trondhjem) skriften 1881, s. 51 samt Ross
B. IX (1908), 8. 48 f.
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Pluraländelsen i finns i västerbottniska ock i ångermanländska mål liksom i tröndska mål ej blott i tilljämnade svaga
femininer, utan även i åtskilliga starka femininer, t. ex. kwärni
'kvarnar', kwärnjen 'kvarnarna' (Nysätra i Västerbotten)'; ock
i långstaviga svaga, fast utan tilljämning: layibsan 'klockorna'
(Anundsjö i Ångermanland). Pluralbildningen på -i tycks dock
aldrig här ha blivit så dominerande, som den är i tröndmålens starka femininbildning. Vid sidan av sig har den haft
andra böjningstyper, vilka blivit förhärskande. Gent emot dem
har pluralbildningen med -i blivit en anomali, vars plurala karakter ej stått klar för språkkänslan, ock därför ha dessa feminina pluraler i regel utbildats med nya pluraländelser efter
maj oritetstypernas mönster på samma sätt som den maskulina
pluralen söni2.
Genom regelbunden utveckling har i västerbottniskan ock
sannolikt också i de västångermanländska mål, vilka här huvudsakligen komma i betraktande såsom hemorter för böjningar sådana som de anförda kol 'ladorna' o. dyl., pluralis av tilljämnade
svaga femininer sammanfallit med singularis. Då förelåg anledning att tillägga ny pluraländelse -- något som i de norrländska kustmålen är mycket vanligt i flera deklinationer' — ock
därvid har i betydlig utsträckning tillgripits pluraläudelsen i,
som vid ifrågavarande tid får antagas ha varit livskraftig. När
Överkalixmålet nu har godo i obest. f. plur. (liksom i ob. ock
best. f. sg.), men godin i best. f. plur., så kunna olika sätt att avlägsna hiatus föreligga: godo
godoi, grain -6- goctoin. Jfr
att i nordliga västerbottniska mål gärna en förhållandevis stark
akcent lägges på föregående obetonade stavelse, då en artikelform med (äldre) nn fogas till en på vokal slutande nominalform 4. I alla händelser synes vägen från hiatus ej ha gått genom
syneresis. Den nybildade typen göti förlorade på de flästa håll
genom det allmänna tillbakaträngandet av i som pluraländelse
sin plurala böjningskarakter ock utvidgades med ännu en nybildning, på sätt ovan antytts.
Wid mark, Vesterbottens landskapsmål, s. 15.
Jfr Hesselman a. a. s. 341 ock där citerad litteratur.
Jfr. Geijer i »Sverige» VI, s. 470 ock 475.
Lindgren a. a. s. 46 f.
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Frågan om uppkomsten av de norrländska på dubbelt sätt
tilljämnade feminina pluralerna av typen löjern 'ladorna' föres
härigenom tillbaka till frågan: hur har den tröndska pluralböjningen av typen nålri uppstått? Denna fråga gäller även mål
på andra håll. Så har ett estsvenskt mål (Rågö-Wichterpal) i
stor utsträckning genomfört ändelsen -jr för -ar, ock detta ej
blott i femininer, utan även i maskuliner. Mellan maskulinernas ock femininernas plural råder dock här den skillnaden,
att hos de förra i allmänhet, men hos de senare blott stundom
den gamla bestämda pluralformen kvarstår oförändrad vid sidan av den obestämda formen på -jr1. Det synes ej otänkbart, att något sammanhang finnes mellan denna estsvenska
företeelse ock den i östgötamål mycket spridda pluraltypen
nakar 'nålar', som av Danell framställes som ett inträngande
av i-stamsböjning på o-stammarnas område i överensstämmelse
med Hultmans framställning av förhållandet i nyss berörda
estsvenska mål2. Hesselman, som 3 utan närmare motivering
avböjer Danells uppfattning, föreslår i stället att förklara det
östgötska nearar såsom antingen uppkommet genom inflytande
från svaga femininer med -ar ÷- -or eller på så sätt att, sedan
ändelsen -ar ljudlagsenligt blivit -a (såsom hos maskulinerna),
-r på analogisk väg skulle ha återinförts. Vad nian vinner, om
man ställer sig på Hesselmans ståndpunkt, är att man i fråga om
östgötamålen — vilka äro de enda som a. st. avses — slipper
att räkna med anomalien -jr i paradigmet nål. Men därmed
är man ej befriad från att överhuvud räkna med denna anomali.
På andra håll låter den sig ej bortförklara. Hesselmans konstruktion -ar --> a -› ar tror jag motsäges av den bestämda formen nakara, som jag i annat sammanhang sökt förklara, ock
såväl detta som hans andra alternativa förklaringsförslag synes
ha sin utgångspunkt väsentligen blott i grammatikerns strävan
efter regelbundenhet. Typen nekkar nålar är en oregelbundenhet,
hästar representerar den regelbundna utveckunder det hiesta
lingen. Förklaringen sökes då i analogiombildningar efter
Jfr Hultman, Finl. Bidrag s. 277.
Danell, Xenia Lideniana s. 49 ock »Sverige» II, s. 704. —
Även formen ne.dra finns emellertid, åtminstone i trakten av Söderköping, men torde för största delen av landskapet vara främmande.
A. a. s. 346 not.
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andra, kända, regelbundna typer. Men någon utgångspunkt
för de av Hesselman antagna alternativa, men i vartdera fallet
ytterst radikala analogiska ombildningsprocesserna är icke uppvisad i någon känd utvecklingsprocess inom målet av sådan art,
att den kunnat ge anledning till dylika konsekvenser. För min
del föredrar jag att utgå från en oförklarad, men faktisk anomali. Huru anomalien nåiir skall förklaras
om den låter
sig förklara — är en särskild fråga, varpå det ej är tillfälle
att här ingå.

Tilljämningen till å—å — den enda tilljämningstyp, vars
hela geografiska utbredning i det föregående behandlats — visade sig vara särskilt bunden till sådana orter, som bättre än
andra bevarat de kortstavigas gamla akeent- ock kvantitetsförhållanden. Denna tilljämningstyp synes utgöra en i skilda
dialekter, oberoende av varandra, ur den gamla jämviktsakcenten framgången följd. Tilljämningen till å—å har uteblivit, där
förutsättningen, jämviktsakcenten, har upphävts. Vad som upphävt denna synes ha varit en allmän tillbakadragning av akcenten, en process som utbrett sig över kringliggande ock mellanliggande områden på sådant sätt, att områdena för tilljämningen till å—å snarast te sig som reliktöar. Dock ha dessa
reliktöar ej blivit alldeles oberörda av tillbakadragningen. Vi
ha sett, hur tröndmålen i den kvalitativa utvecklingen av de
kortstavigas ändelsevokaler företedde starka spår av en förhållandevis stark akcent på dessa ords ändelser. I tröndmålen
visa dock hithörande ord i nutida uttal ej sådan jämviktsakeent,
som vi känna från vissa sydligare norska mål ock från de
svenska dalmålen, utan väsentligen samma akeenttyp som långstaviga tvåstaviga. Här har alltså tillbakadragning av akcenten ägt
rum, fast så sent, att tilljämningen dessförinnan hunnit utvecklas
till förut omtalade skick, ock i sammanhang med akcentens tillbakadragning har också inträtt förlängning av den korta stamstavelsen, en förlängning som träffat konsonanten. Men utom
denna sena tillbakadragning av akcenten i de kortstaviga finns
i tröndmålen en annan, äldre akcenttillbakadragning, nämligen i de långstaviga orden.
Akeenttillbakadragningen i tröndmålens långstaviga ord
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är påtaglig: den cirkumflekterande akcenten på stamstavelsen
av ett ord som Idet bevarar ju ännu den försvunna ändelsens
.akcent, fastän flyttad in i stamstavelsen.

Kap. 5. Apokopens förekomstort« ock förekomstsätt.
Vi finna, såsom ovan närmare utvecklats, apokope med ock
utan cirkumflektering ock med olika grader av cirkumflektering.
Ovan har också anförts Jessens uttalande, att de fall, i vilka de
jämtska apokoperade orden sakna cirkumflex, synts honom vara
i huvudsak identiska med de fall, i vilka härjedalskan apokoperar samma ord. Denna iakttagelse har en mycket större allmängiltighet, än man kunde veta vid den tid, då Jessens avhandling skrevs. Vid jämförelser mellan å ena sidan sådana
jämtska mål, vilka ha fullt genomförd apokope i den mening,
vari ordet företrädesvis tages, då man talar om apokoperande
mål, d. v. s. en utan begränsning till viss ställning i satssammanhanget genomförd apokope eller med andra ord vokalbalans a: ingen ändelse — ock å andra sidan sådana jämtska
tek ångermanländska mål, vilka icke ha på dylikt sätt genomförd apokope, utan väsentligen samma vokalbalans som
härjedalskan, nämligen a : e, har jag funnit förhållandet överallt bekräftat.
Även dessa mål med vokalbalans a: e ha nämligen apokope
i mycket stor utsträckning, ehuru de sakna apokope i de fall,
som äro mäst ägnade att tilldraga sig uppmärksamheten, nämligen sådana fall, i vilka mål med vokalbalans a: ingen ändelse
eller å: ingen ändelse på en gång apokopera ock cirkumflektera. Apokope i målen med vokalbalans a : e är icke förenad
med cirkumflex, ock dess förekomst är väsentligen begränsad till
sådan ställning i satsammanhanget, där cirkumflexen saknas eller
reduceras i sådana jämtska mål, vilka ha vokalbalans a: ingen
ändelse'. Samma norrländska mål med vokalbalans a: e,
1) Jfr kap. 2 i det föregående.
4-210303. Sv. landsin. Geijer.
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vilka sålunda ha en till viss ställning i satssammanhanget begränsad, icke med cirkumflex förenad apokope i tvåstaviga ord,
ha dessutom apokope av slutljudande ändelsevokal, oberoende
av ställning i satssammanhanget, i trestaviga ock mer än trestaviga ord: lärar 'lärare', iärarinn 'lärarinna', gåen 'gående',
bakels 'bakelse', hästan 'hästarna' o. s. v. Apokopen i trestaviga ord följer på olika orter något olika regler, vilka ännu
ej äro tillräckligt utredda. Bland undantag må här framhållas
ett: kortstaviga ord ha på flera håll undandragit sig apokope.
Så finner man i vissa ångermanländska mål dagana 'dagarna',
i •andra ångermanländska mål daga?", i andra vacklan mellan
dessa typer. Även tvåstaviga med gam mal kort stamstavelse
undandraga sig i samma mål gärna — ock med kanske större
regelbundenhet än de trestaviga — apokopering, t. ex. ång.
'håga sig (längta efter)' gentemot det långstaviga
fpn-sa, 'skynda sig'. Den regelbundna apokoperingen i sådana.
fall som fPn-sa sammanhänger väl med den i samma mål värksamma regel, enligt vilken sammansatta ords s. k. bindevokal
i allmänhet bortfaller, om första sammansättningsleden är långstavig, men kvarstår, om den är kortstavig'. Samma till viss
ställning i satssammanhanget begränsade apokopering, som utmärker dessa norrländska mål med vokalbalans a : e, skönjes
också mer eller mindre rent i norska mäl utanför det tröndska
apokoperingsområdet, nämligen i Nord land ock i de östnorska
mål, som ha vokalbalans ä:e eller a : e 2.
På olika håll vid utkanterna av det område, där apokope
av gammal slutljudande ändelsevokal är fullt genomförd i
andra stavelsen efter lång stamstavelse, oberoende av ställningen i satssammanhanget — man kan kalla ett dylikt förhållande för »ovillkorlig» apokope — vidtaga alltså områden, där
apokope blott inträder i sådan ställning i satssammanhanget,
som medfört särskilt värksam akeentförsv agning på den apoDe apokoperande målen i Jämtland ock Tröndelagen ha i huvudsak samma regel i fråga om bindevokalen i sammansatta ord. I Tröndelagen
förekomma dock åtskilliga undantag från regeln om bortfall efter långstavig första sammansättningsled, i det bindevokal stundom anträffas
(Larsen, Norv. II, s. 90; EIgstad, Gamalt trondermaal, s. 78, där från
Innherred anföres frästa-seui).
Jfr exempelvis Larsen Solor, s. 78; Hffigstad a. a. s. 93.
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koperade vokalen — man kan kalla ett dylikt förhållande för
»villkorlig» apokope. Från en sida sett kunde den villkorliga
apokopen ock över huvud alla de mera enstaka fall av apokope,
vilka anträffas söder om den ovillkorliga apokopens område, betraktas som utlöpare därifrån'. Tröndelagen ock Jämtland
skulle väl då, dels med hänsyn till det centrala läget i förhållande
till omgivande områden med blott villkorlig apokope, dels med
hänsyn till den förhållandevis konsekventa ock långt hunna utveckling, som den tröndska ock jämtska apokopen visar, förutsättas vara apokopens uppkomstort ock spridningscentral. Konsekvent fullföljt skulle detta betraktelsesätt föra till den slutsatsen, att apokopen från Tröndelagen ock närmast från Jämtland trängt fram ej blott över hela Norrland ock därtill över alla
de östsvenska bygderna, utan även över hela det centralsvenska
området ned till Mälardalen. Såväl Uppland som Bärgslagen
ha nämligen villkorlig apokope: kast-ut, jälrp-se-fälry, räkenetter o. 8. v., men kasta, jälrpa, räkna
kasta etc.) i självständigare ställningar i satssammanhanget 2. Söder om Mälaren blir
den villkorliga apokopen mindre vanlig eller obruklig. När den
stundom förekommer i Sydligare bygder, t. ex. Västergötland,
är det ej i enlighet med samma ganska klara regler som i nordligare mål, utan mera tillfälligtvis. Dock bildar Gottland undantag, i det att den villkorliga, av satssammanhanget betingade
apokopen här har en synnerligen stor utsträckning 3. Dylika
utbredningsförhållanden synas redan i ock för sig göra det
osannolikt, att den villkorliga apokopen blott vore en utlöpare
av den ovillkorliga tröndsk-jämtska apokopen. Den, låt vara mera
svävande ock svårgripbara art apokope, som framträder i de
uppsvenska målens kast-ut vid sidan av deras icke apokaperade
kasta, kan vara ursprungligare än de nordligare målens ovillkorliga apokope. En gång ha kanske de sistnämnda målen
befunnit sig på samma stadium, som ännu intages av ej blott
sydtröndska ock sydjämtska, utan även av östnorska ock uppSå snarast Hesselman, Sveamålen, s. 16.
Vissa uppsvenska ock norrländska mål, som för övrigt endast
ha villkorlig apokope i tvåstaviga ord, ha dock ovillkorlig apokope i
flera eller färre av typerna räken räkna, kåkkelr 4:- kackla, skvåller
skvallra, bätter ‹- bättre.
Jfr Klintberg, Sv. landsm. VI. 1, s. 17.
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svenska mål i allmänhet. 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'.
Såväl den ovillkorliga apokopen i jämtska ock tröndska
mål som den villkorliga apokopen i ångermanländska m. fl.
norrländska mål är väsentligen förbunden med gammal långstavighet ock förutsätter vokalbalans. Detta är dock icke förhållandet med den villkorliga apokopen i uppsvenska ock sydnorrländska mål, ej heller med samma företeelse i flertalet östsvenska mål. Vokalbalans som hos alla ifrågakommande ordgrupper väsentligen genomförd regel råder numera ej söder om
en linje, som grovt taget kan sägas sammanfalla med Medelpads sydgräns ock Härjedalens sydvästra gräns ock som därefter skär genom Dalarne på så sätt, att hela Österdalarne
t. o. rn. Rättviks tingslag faller inom vokalbalansområdet, men
Leksands ock Gagnefs tingslag utanför detta område. Hela
Västerdalarne f. o. m. Nås socken västerut faller inom vokal.
balansområdet; dock sluter sig den östligaste socknen i Nås
tingslag, Floda, till grannområdet i öster utart vokalbalans.
Söder om landskapsgränsen mot Västmanland ock Värmland
når vokalbalansen såsom genomförd regel icke, fast enstaka
spår av tidigare vokalbalans anträffas i nämnda landskap. I
de uppsvenska bygderna söder om vokalbalansgränsen ock norr
om Mälaren inträder villkorlig apokope i tvåstaviga ord utan
åtskillnad i kortstaviga ock långstaviga. Det sätt, varpå den
villkorliga apokopen här uppträder, kan i åtskilligt förefalla
ock är väl också mindre regelbundet än motsvarande företeelsers
uppträdande i nordligare mål. De regler, som kunna finnas,
äro emellertid ännu endast mycket ofullständigt studerade ock
kunna ej grundligt studeras, förr än större tästsamlingar åstadkommits ock dialektundersökarnes uppmärksamhet mera än förr
riktats på denna fråga.
Ovillkorlig apokope i trestaviga ord har större utbredning
än ovillkorlig apokope i tvåstaviga. De ovan omtalade målen
i mellersta Norrland med vokalbalans a: e ock med villkorlig
1) Jfr HEegstad a. a. s. 95, där med anledning av former som lu.k
upp 1346 (jfr in StikilstaDum 1347, Dipl. Norv. V, 152) denna möjlighet framhålles, fastän under reservation på grund av materialets litenhet.
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apokope i tvåstaviga ha i stor utsträckning ovillkorlig apokope
i trestaviga. Men även söder om dessa dialekter, d. v. s. söder
om den ovan omtalade gränsen för nu levande vokalbalans
finnes en rad dialekter, som ha ovillkorlig, d. v. s. av satssammanhanget oberoende apokope i trestaviga ord, men blott villkorlig apokope i tvåstaviga ock bevarad a-karakter (nr den
dialektala språkkänslans synpunkt) hos ändelsevokalen i icke
apokoperade tvåstaviga ord. Dit höra målen i norra Hälsingland
ock i övergångsområdena mellan övre dalmål ock bärgslagsmål. Dit höra också målen i norra Värmland, vilka emellertid
apokopera ej blott trestaviga, utan även, med samma undantagslöshet, tvåstaviga ord'.
De nordvärmländska målens apokope är i förhållande till
närmast omgivande mål på alla håll ganska självständigt artad
ock har drivits längre än i någon annan svensk dialektgrupp
utom på ett håll: Öland' jämte närmast liggande bygder i sydöstra Småland. Både den värmländska ock den öländska apokopen är genomförd utan åtskillnad i kortstaviga ock långstaviga ord ock har drabbat ej blott i gammal slutljudsställning
stående ändelsevokaler, utan även sådana, som följts av konsonant, t. ex. tille taket, på samma sätt som vi i det föregående
sett förhållandet vara i vissa nordnorska mål. En motsvarande
apokopering av hela neutraländelsen -et, ehuru utan cirkumflektering, finns också på vissa håll i Dalarne, så — mer eller
mindre sporadiskt — i Mora ock Orsa. I den till Värmland
gränsande socknen Malung i Västerdalarne kan förekomma
apokope, förbunden med en svag cirkumflektering eller med gravis, ock även i Sollerömålet har något liknande iakttagits.
Innan jag lemnar frågan om utbredningen av apokope i
trestaviga ord, vill jag något dröja vid det viktigaste dithörande
fallet: bestämda pluralformer av typen hästan 'hästarna'. Denna
typ i bestämd form pluralis är rådande som genomförd regel,
oberoende av ställning i satsen, inom ett stort sammanhängande
område, som omfattar bl. a. norra Hälsingland, Medelpad, ävensom gentemot på Bottniska vikens östra kust belägna svenskJfr Geijer ock Samuelsson i »Sverige» V, s. 367 if. samt Samuelsson i En bok om Värmland I, s. 390.
Jfr Lindroth, Sv. landsm. 1916, s. 43.
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språkiga bygder i Österbotten', vidare Jämtland ock Härjedalen,
Tröndelagen ock Nordland samt av det östanfjällska Norge dels
fjällbygderna i väster från ock med Gudbrandsdalen till ock
med östra Telemarken, dels översta delen av Österdalen t. o. m.
Lill-Elvdalen 2. Med norra Österdalen ock med Härjedalen sammanhänger genom Särna i Dalarne ett större, sydligare svenskt område med typen hästan, omfattande de övre västerdalssocknarna
samt norra Värmland. Mellan sistnämnda utbredningsområde
för typen hästan ock ovannämnda utbredningsområde för samma
typ i Hälsingland m. In. bildas ett avbrott genom större delen
av Dalarne. I de övre österdalsmålen ock i en del av de södra
västerdalsmålen råder en böjning, som kan återföras på en
grundtyp (h)ästar i bestämd pluralis, skild från en obestämd
pluralform (h)ästar eller (h)ästär genom en förhållandevis mera
a-aktig eller mindre ä-aktig vokal i ändelsen. Väsentligen
samma böjningstyp sträcker sig i sammanhang med södra
Västerdalarne genom västra Västmanland ned i Närke.
I de uppsvenska målen öster om detta område, d. v. s. i
östra Västmanland, Dalarnes bärgslag, västra ock norra Uppland,
Gästrikland ock södra Hälsingland, finner man en icke apokoperad typ: hästane el. dyl., en typ som fullständigt saknas såväl
i svenska som norska mål norr om den ovan angivna sydgränsen för typen hästan som genomförd regel, oberoende av ställning i satsen. Med det uppsvenska utbredningsområdet för den
icke apokoperade typen synes sammanhänga förekomsten av
liknande former på fasta Åland ock i sydfinländska mål3. På
flera håll inom det uppsvenska utbredningsområdet för den icke
apokoperade typen hästane har emellertid vid sidan därav anträffats den apokoperade typen hästan. Mäst utpräglad synes
växlingen vara inom Dalarnes bärgslag. Här synes typen
hästane vara stadd i framryckning på bekostnad av typen
Särskilt inom den nordligaste delen av den svenskpråkiga Österbottenskusten förekommer i stället för typen hästan en annan typ
bästa. Jfr att i kustlandskapen norr om Medelpad, nämligen Ångermanland ock Västerbotten, samma typ hasta förekommer i stället för
hästan — på vissa håll i Västerbotten dock så att båda typerna växla.
I övre Rendalen förekoteirna både hastan ock hasta (J. Storm
Ordlister etc. 1920, s. 30).
Jfr Hesselman, Sveamålen, s. 48.
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Förhållandet har till en början av flera undersökare
uppfattats, såsom om den trestaviga formen blott vore att betrakta som en riksspråksform (eller tillnärmelse därtill), vilken
på senaste tid börjat undantränga den från denna ståndpunkt
såsom den enda genuina dialektformen betraktade typen hästan.
Så ung, som man stundom föreställt sig, är•dock typen hästen°
i dessa mål icke. Sven Hof hade på sin tid observerat, att
cuprimontani sade än hästane, än hästanl, ock i det älsta
kända språkprovet från denna del av Dalarne, en bröllopsdikt
från år 17262, förekomma apokoperade ock icke apokoperade former av trestaviga ord liksom av tvåstaviga på ett sätt, som
snarare tyder på en växling bestämd av vissa inom dialekten
värksamma regler än på inflytande av riksspråk. Inom dessa
mål synes nämligen apokopen i detta som i andra fall vara åtminstone i någon mån satsfonetiskt betingad. Reglerna härför
äro visserligen ej ännu närmare studerade i bärgslagsmålet, men
så mycket är dock tydligt, som att apokope icke inträder i starktonig ställning framför paus, ett förhållande som återfinnes även
i det ur denna som ur andra synpunkter mäst ingående studerade målet i Dalarne, Älvdalsmålet, där apokopen är mycket
mindre genomförd än i apokoperande norrländska mål 3. Inom
hästen.

Dialectus Vestrogothica, s. 70.
Kopperbersmännas forna wällmåKr å hemse. På Kopperbers
Inåhl Stäckut rimat Når dåm gifta bort At dän Obårga bra Bårgärn å
Kiöpprnann Sakris Balkman Dän 1V1yekie seduga å hersamma Jomfru
Märta Tråss På Tråssens Stor-Sunn i Tårssång Där dåm giohl et bussens
Giässbu Dän 22 Majj Åhr 1726. .A.f Morsbo Erckäs Sohn. Plänta wä
Upsäla. — Härur anför jag några exempel på apokope: wälk est Grufwa;
hwarifwig nagäll; Å minston hällgiat ut i daar twå gånger fyra; Män
haddom nåltä åg, så wist dåm stå på kant; Så wor dåm alla sams napp
sådan en i kräfwa; hehr fram (hedra fram). Exempel på regelbundet
utebliven apokope: Når som nån frätnmannä for hit; (Er) som sittiän
glättuga hr i et roli lag o. s. v. Ändelsen -a i substantivet på följande ställe: »hestehofwa stod i pura silfwer skor» torde få uppfattas som
obestämd forms ändelse med regelbundet bortfall av -r framför konsonant i nästa ords början. Citeringen är här gjord efter ett nyligen till
Uppsala Universitets Bibliotek förvärvat exemplar av originaltrycket.
Dikten, vars tillkomsttid ock karakter av bröllopsskrift förut varit okänd,
finns till största delen, men inkorrekt, avtryckt i Hammarströms Märkvärdigheter vid Stora Kopparberget I, s. 24 if.
Se Levander, Apokope i Älvdalsmålet, Sv. landsm. 1920 s. 21 11.

56

GEIJER, TILLJÄMNING OCK APOKOPE.

övergångsmålen mot bärgslagsmålen, så i Leksands- ock Gagnefsmål, synes apokopering i trestaviga vara mycket mer genomförd än i övre dalmål. Nämnda övergångsmål ha också
typen hestan, vid vars sida någon typ hestane icke finnes utom
i Siljansnäs.
I närmaste bärgslagsmål, Tunamålet, stå formerna hestan
ock hestane bredvid varandra. På ett sätt, som påminner om
gränsen mellan Gagnef ock Tuna, utgör gränsen mellan den nordligaste gamla bärgslagssocknen, Svärdsjö, ock dess grannsocken i
söder, Sundborn, gräns mellan ett nordligare område med typen
hästan enarådande (ock hos den äldre generationen ofta apokope i ord som lärare, händelse, ärende) ock ett sydligare
område med växling mellan hästane ock hästan (ock med i
regel bevarad ändelsevokal i ord som lärare, händelse, ärende).
Anmärkningsvärt är, att Svärdsjö-området, dit utom Svärds»
socken hör dess gamla annexförsamling Enviken, i norr begränsas av hälsingländska bygder, från vilka endast typen
hästane är känd. Först sedan man gått genom hela Bollnäs.
tingslag ock södra delen av Järvsö-Arbrå tingslag, träffar man
i Järvsö socken ånyo typen hästan. Här möter nämligen sydgränsen för den östra delen av det ovan omtalade stora sammanhängande utbredningsområdet för typen hästan.
Ett par exempel ur målet i Torsång (vid södra stranden av
Runn) må belysa, hurusom apokoperade ock icke apokoperade
former kunna växla i bärgslagsmålen. I frågesatsen ha dm
:nan• hetan vas? (har du givit hästarna vatten?) kan endast
den apokoperade formen hetan användas. I svaret ja, ja ha,
gtam hestance, men xntce kona (ja, ,jag har givit hästarna, men
inte korna) kan endast den icke apokoperade formen användas.
Ordfogningen b hestan (båda hästarna) kan även ha formen
hestancel. Märk, att a i den apokoperade formen hestan har
eller åtminstone stundom tydligt tenderar till längre kvantitet
än a i den icke apokoperade formen hestance. En motsvarande
tendens till förlängning av a i den apokoperade ändelsen -an,
stundom mycket utpräglad ock förenad med cirkumflektering,
är iakttagen flerstädes, särskilt i norra Värmland, men även i
norra Hälsingland.
i) Uttrycket är i sistnämnda fall upptecknat utan cirkumflextecken på bg.
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Växling mellan den apokoperade typen hästan (hestan)
ock den icke apokoperade typen hästane (hestane) är dock
icke genomgående i Dalarnes bärgslag. Från många håll i
bärgslagen uppgives endast den trestaviga formen. Från Gästrikland uppgives för vissa socknar endast typen hästane, för
andra endast typen hästan, från andra båda typerna, utan att
dock iakttagits, huruvida växlingen kan vara satsfonetiskt betingad. Från Ovansjö uppger A. Uppström' hästärnä hästäne
hästän 2, ock vid analoga fall av växling uppger W. Uppström, att den förkortade formen är den vanligaste, utan att
växlingen närmare belyses genom regler eller exempel a. I det
åländska Kökarsmålet förekommer en regelbunden fördelning
av trestaviga ock tvåstaviga former, oberoende av satsfonetisk a
förhållanden: maskuliner ändas i bestämd pluralis på -an
(heftaii 'hästarna') eller -ån (bogoii 'bågarna'), femininerna på
-åna (Monona 'socknarna') eller -una (fifiturta 'fenorna94. I Houtskärsmålet heter det bakkana ock slädåna, men karan. Femininer ändas här på -åna, -una5. I fördelningen apokoperade
bestämda pluralformer av starka maskuliner, men icke apokopeAllmogespråket i Ofvansjö (provföreläsning 1859), utgiven av
W. Uppström i Miscellanea II, Uppsala 1916, s. 5.
Andelsens ä torde här närmast avse a, jfr Grips anteckning
hieskin (Ovansjö 1898).
Jag begagnar tillfället att rätta min uppgift i »Sverige» VI, s.
162, att socknarna närmast kring Gästriklands Storsjö genomgående
skulle visa den skiljaktigheten mot de därutomkring i landskapets yttre
delar belägna socknarna, att de förstnämnda endast skulle ha typen
hästan, de sistnämnda endast typen hästane. Ett dylikt förhållande
syntes framgå av de uppteckningar, vilka vid tiden för författandet av
uppsatsen om Gästriklands folkmål funnos tillgängliga i Uppsala. Det
är först genom publicerandet (1916) av A. Uppströms ovan citerade
provföreläsning från år 1859 som det intressanta förhållandet blivit bekant, att nämnda dubbelformer av gammalt funnits vid sidan av varandra
i ett centralt gästrikemål, ock anledning därmed också given att på
andra orter i landskapet närmare efterforska förhållandena. Härvid har
konstaterats, att åtminstone ett väsentligt undantag måste göras från
det i översikten i »Sverige» angivna förhållandet: i öster-Färnebo synes
den apokoperade formen t. o. in. vara den enda förekommande.
Se Karsteu, Sv. landsm. XII. 3, s. 135 ock Hultman, Finl. bidr.
e. 259.
Se Hultman a. a. s. 260.
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rade av svaga överensstämmer Houtskärsmålet — liksom i flera
andra avseenden — med mål i Österbotten. I östligaste delen
av Nyland förekomma jämte vartannat hundana, hundan ock
hunda — målet visar här stundom ett långt drivet, kanske förhållandevis mycket ungt n-bortfall'. Vad dessa östsvenska former beträffar, måste jag här inskränka mig till att blott påpeka deras förefintlighet.
Från riksssvenska bygder söder om Gästrikland ock Dalarne — bortsett från Värmland, varom hänvisas till s. 53 f.
ovan — är typen hästan icke bekant såsom en alternativ form 2.
Apokope i trestaviga ord är i dessa mål väsentligen begränsad
till ord med akcent 1 ock särskilt till böjningstyper som föttren
'fötterna' m. m. Apokope i ord av sådan typ som föttren når
långt ned i Götaland, där annars utstötandet av ändelsevokaler,
även — såsom ovan framhållits — i form av villkorlig apokope,
har en i jämförelse med de uppsvenska landskapen i allmänhet mycket inskränkt förekomst'. Utom den ovillkorliga
apokopen i ord av typen föttren samt den ovan omtalade villkorliga apokopen märkes i de uppsvenska målen framför allt utstötandet av den s. k. bindevokalen i sammansatta ord: gästbud
(ofta i betydelsen 'bröllop'), oxtörn, vedlass, drängdagsvärke,
där götamålen allmänt behålla bindevokalen: gästabud, oxatöm,
Se Hultman a. a. s. 193 ock 269 f.
Uppgiften hos Hesselman, Sveamålen s. 11, att formen häst»
förekommer, om än sällsynt, i nordligaste Uppland, synes bero på någon
enstaka ock kanske osäker källa ock har ej bekräftats genom senare efterfrågningar.
Om villkorlig apokope i satssammanhanget i västgötamål se ovan
s. 51. I västgötamål äro för övrigt kända några sådana fall av apokope
som kiivelr 'kavle', någelr 'navla'. Dessa former torde dock kunna förklaras som sammanhängande med vissa metatesliknande företeelser i
målet vid böjning av ord, vilkas stam slutar på 1- eller r-ljud. — I
ett ock annat ortnamn som Simbrun (simbrun simbrun, namn på
en »terräng», vilket antagits som senare sammansättningsled innehålla
ordet bruni 'svedjeland', SOÄ XIII, Vättle härad, s. 129) kunde apokope tänkas föreligga. I detta fall vore det emellertid lätt att konstruera
en specialförklaring. Ortnamnsmaterialet, som jag dock endast här ock
där genomgått ur ifrågavarande synpunkt, synes mig knappast ägnat att
kraftigare stödja antagandet av apokopering av slutljudande ändelsevokal i tredje stavelsen som en i denna landsända gällande regel.
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vealass, drängedagsvärke 1. De uppsvenska målen ha i detta
fall gjort gemensam sak med de nordsvenska, dock med den
väsentliga skillnaden att i de uppsvenska målen i allmänhet
ingen skillnad göres mellan sådana sammansatta ord, vilkas
första led är långstavig, ock sådana, vilkas första led är kortstavig, under det att de nordsvenska målen, liksom östnorska
ock tröndska, utstöta bindevokalen endast när första sammansättningsleden är långstavig, men behålla den, när första sammansättningleden är kortstavig.
Härmed äro de huvudsakliga förekomsterna av apokopering
i Sveriges dialekter genomgångna. Det återstår emellertid ett
fall av synnerligen stor räckvidd, för så vitt det allmänt gjorda
antagandet är riktigt, att apokope föreligger. Detta fall utgöres av tvåstaviga bestämda pluralformer av typen hästa 'hästarna'. Dessa ha nämligen allmänt uppfattats som tillkomna
genom apokope enligt formeln hästana --> hästan ---> hästa.
Detta antagande står emellertid icke i överensstämmelse med
de ovan angivna utbredningsförhållanden, vilka senare dialektundersökningar givit vid handen i fråga om apokope i trestaviga
ord. Böjningsformer av typen hästa ha sin huvudsakliga förekomst i götamål, men inom dessa mål är apokope över huvud
taget mycket svagt styrkt. När man antagit, att den kända
fornsvenska formen hästana apokoperats till den i götamål och
även i sveamål söder om Dalarne ock Gästrikland obefintliga'
formen hästan, innan den faktiskt föreliggande formen hästa
kunnat uppkomma, så torde detta antagande ej häller ha gjorts
på grund av några utredningar rörande apokopens förekomst
ock art inom hela det ifrågavarande språkområdet i ett sammanhang. Man synes fastmer ha gjort detta antagande väsentligen blott på den grund, att n-bortfall i slutljud var en känd
sak (boka ock botje
boken, uta
utan o. 8. v.), men nJfr Hesselman, Sveamålen s. 43 f.; Tamm, Sammansatta ord i
nutida svenska (Skr. utg. af K. Hum. Vet.-Samf. i Uppsala VII, 1),
s. 25, 27, 154. — Besläktade med utstötningen av bindevokalen i
sammansatta ord äro måhända sådana av Hesselman, Sveamålen s. 11,
not 3 framdragna fall från Uppland som Byni Sookn (1725), Torstun
körka in. ni.
Härvid kan saklöst bortses från förekomsten av typen hästan
i norra Värmland.
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bortfall i sådan ställning som i hästana (eller hästaner) däremot okänt. I förhållande till förut kända omständigheter
föreföll då apokopen hästana --> *hästan :vara en nödvändig
förutsättning för uppkomsten av formen hästa. De enda exempel på motsvarande apokope, vilka anföras i Beckmans för
hans utredning i övrigt grundläggande framställning av förhållandena i Västergötland', äro preteritiformer av typen kalla <'kallar <- kallare samt vissa ortnamn av typen Hända *Händen
Händene 2. Men kalla är intet bevisand e exempel. I
västgötamål har -d bortfallit ej blott i slutljudande ställning
efter vokal, utan även i intervokalisk ställning. Antagandet av
mellanstadiet *kallat) torde vara överflödigt. Har i detta ord
-d- bortfallit utan föregående apokope, så bör den genom dbortfallet uppkomna hiatus utan svårighet kunna tänkas avlägsnad genom vokalsammandragning. Åtskilliga förhållanden, däribland den i det föregående berörda typen hästar <- hästaner
'hästarna', vilken är rådande från ock med Närke till ock med
övre Dalarne ock dessutom på Gottland, synas ådagalägga, att
-n- i dylika ändelser åtminstone på vissa håll 'kunnat bortfalla,
utan att det först kommit i slutljudsställning. I ett ännu otryckt
föredrag om »Böjningsformer av typen hästa jämte några andra
fall av n-förlust i svenska ock norska dialekter», hållet i språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala våren 1920, har jag sökt
visa, att antagandet av ett av slutljudsställning oberoende nbortfall har en vidsträckt tillämplighet inom såväl sveamål som
götamål, samt att ifrågavarande böjningsformer av typen hästa
följaktligen icke innebära någon anledning att antaga apokopei
trestaviga inom dessa dialektgrupper. Bortfall av n, som icke stått
i slutljud, behöver ej innebära, att utvecklingsstadier sådana som
*hästaa eller *hästaer någonsin passerats. Bortfallet av n kan
på samma gång ha gått ut över en bredvidstående svagtonig
vokal, som tillika med n smält in i ett sannolikt nasalerat a.
Ock om värkligen genom n-bortfall hiatusformer någonstädes
uppstått, är det att vänta, att hiatus har avlägsnats genom
vokalsammandragning, då ju svenska dialekter, i motsats mot
många norska dialekter, synas ha en allmän obenägenhet för
Om uppkomsten ock utvecklingen av sekundära nasalvokaler i
några skandinaviska dialekter (Sv. landsin. XIII. 3, s. 5 ock flerstädes).
A. a. s. 11.
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hiatus. Denna vokalsammandragning blir dock ej samma sak
som apokope.
Förhållandet mellan böjningstyperna hästan ock hästa blir
i enlighet med det föregående väsentligen sådant, att hästan
Ar en obestridligen apokoperad form, hästa däremot åtminstone
inom huvudparten av sitt utbredningsområde har uppkommit,
utan att apokope föregått n-bortfallet. Varför kvarstår då n i
hästan? Den stundom försökta förklaringen, att en starkare
akcent på stavelsen -an- i dialekter med bevarat -n i hästan i
jämförelse med dialekter med bortfallet -n i hästa skulle utgöra
orsaken till denna olikhet, synes mig ej övertygande. I den ovannämnda uppsatsen om böjningsformer av typen hästa har jag i
stället sökt visa, att orsaken till att formen hästan i vissa nordsvenska ock norska mål icke bortkastat n, väsentligen bestått
däri att denna form haft långt n, uppkommet genom assimilation av rn — detta torde nämligen gälla de norska ock nordsvenska mål, som utgöra den huvudsakliga förekomstorten för
typen hästan. Formen hästan torde således få betraktas som
väsentligen utgående från den gamla nominatiVformen, såsom
för Västerbottens vidkommande antagits av Lindgren, ehuru med
något olika motivering'. Formen hästa utgår från såväl nominativ som ackusativ. När vissa uppsvenska mål ha formen
hästan, delvis i växling med hästane, så torde i dessa mål —
Dalarnes bärgslagsmål ock gästrikländska — bevarandet av n
bero på att målen icke tillämpat samma behandling av -n- som
sydligare ock västligare niål med hästa. Vad gästrikländskan
beträffar, är denna dialekt bekant för att den i ändelserna —
som här äro särdeles starkt betonade — bevarar n, även när
det av gammalt är kort ock står i slutljud: pigan, natten o. s. v.,
ock samma förhållande råder också i sydspetsen av Dalarne
samt i den västligaste delen av Uppland ock den östligaste delen av Västmanland 2. Av n:ets kvarstående i den gästrikländska formen hästan kan man således ej sluta till att detta n
varit långt ock uppkommit genom assimilation av rn. Även
ett ursprungligen kort n i ackusativen kvarstår här regelbundet.
Kring detta område med alltid kvarstående gammalt kort n
Sv. landsm. XII. 1, s. 215.
Jfr H esse' man, Sveamålen, s. 40.
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som kärna utbreder sig i något större omkrets (större delen av
Uppland, östra delen av Västmanland, nästan hela Dalarnes
bärgslag ock större delen av övergångsområdet mellan bärgslagen ock övre Dalarne) det område, där n kvarstår i bestämda
pluralformer av typerna hästane, hästaner m. fl. gentemot nbortfallet i typerna hästar (<- hästaner) ock hästa (±- hästar ±hästaner eller ‹- hästana), som är rådande i sydligare ock västligare delar av Svealand (Södermanland, Närke, västra Västmanland, sydöstra Värmland) samt i större delen av de gamla
svenska Götalandskapen (Västergötland, Östergötland, norra ock
östra Småland, Öland, Gottland). I östra delen av Uppland råda
blandade typer, tydande på att Upplandskusten, som i så många
avseenden tydligt påvärkat den söder därom belägna Östersjökusten, även på ganska stora avstånd, dock i detta avseende
mottagit någon påvärkan söderifrån (Södermanland?).
Mellan den uppsvenska apokoperingen av infinitiver i viss
ställning i satssammanhanget ock motsvarande ords behandling
i åländska ock sydfinländska dialekter synes råda — som Hesselman påpekat redan 1902 --en ganska stor överensstämmelse'.
Denna överensstämmelse består ej blott däri, att apokoperingen
är inskränkt till viss ställning i satssammanhanget, utan framträder även däri att apokopen träffar kortstaviga ock långstaviga ord utan åtskillnad. Detta förhållande uppfattas av Hultmani som beroende på analogiska ombildningar, genom vilka
den av honom antagna samöstsvenska apokoperingslagens värkningar skulle modifierats. Som ljudlågsenligt betraktar Hultman
snarast ett sådant förhållande, att i alla östsvenska mål »ursprungligen slutljudande ändelsevokal har bortfallit efter ursprungligen lång eller med svag tonvikt försedd stavelse» oberoende av ställningen i satssammanhanget, men denna apokoperingslag antar han ha i vissa sydfinländsk a mål kommit att
regleras av en annan princip: den apokoperade formen användes i relativt svagtonig ställning i satsen, den icke apokoperade
formen användes i relativt starktonig ställning i satsen, en växling
som enligt Hultman sannolikt 'från början varit ljudlagsenlig hos
de kortstaviga värben ock från dem överförts till de långstaviga.
1) Hesselinan, Stavelseförlängning och vokalkvalitet, a. 59. Jfr
Sveamålen, s. 48 samt Hultman, Finl. bidrag, särskilt s. 142 f., 262 f.
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En analogisk ombildningsprocess i motsatt riktning måste antagas för målen i den södra ock mellersta delen av den svenska
kustbygden i Österbotten, om på dem tillämpas samma samöstsvenska apokoperingslag. Dessa mål ha nämligen från ock med
Sideby till ock med Nykarleby genomgående apokoperat ändelsevokalerna i såväl kortstaviga som långstaviga infinitiver, oberoende av ställningen i satssammanhanget: stjär 'skära', skåd
'skåda', bränn 'bränna' o. s. v.; målen i mellersta Österbotten
(Närpes—Malaks) ha även apokoperat ändelsevokalerna i substantiv som led 'lada', mås 'mossa'1. Här ha således de långstaviga dragit in de kortstaviga under sin utvecklingstyp, i stället för att i Nyland, enligt Hultmans ovan refererade framställning, motsatsen ägt rum. Det ursprungliga förhållandet mellan
långstaviga ock' kortstaviga synes emellertid, åtminstone i viss utsträckning, ännu vara bevarat i den nordligaste delen av den
svenskspråkiga Österbotteuskusten. Att dömma av exempelord hos
Hagfors 2, råda i Gamla-Karleby apokoperingsförhållanden, som
påminna om t. ex. Ramselemålet i Angprmanland eller Hackåsmålet i Jämtland (jfr ovan): apokoperade långstaviga infinitiver
träffas ock icke apokoperade kortstaviga infinitiver; svaga maskuliner ock femininer träffas i icke apokoperat skick, vare sig de
äro långstaviga eller kortstaviga. Vokalbalans a : ingen ändelse
visar sig sporadiskt även i sydligare östsvenska mål, så i Houtskär i Egentliga Finlands skärgård ock i estsvenska mål 3.
På det viktigaste fallet bland trestaviga, nämligen pluralformer, tillämpar Hultrnan sin apokoperingsregel på sådant sätt,
att ljudlagsenligt skulle uppstå föträn o. dyl. <- fötrene, hästan.
+- hästane, synän
synene, dråpan
dråpane. Så bl. a.
i Österbotten ock de åländska ösocknarna. För de nordligaste
österbottniska socknarna samt för Houtskär undantar dock Hultman svaga maskuliner, vilka ljudlagsenligt skola behålla ultimas vokal. Som en förutsättning för denna apokope antar
Hultman pluralformer av artikeln utan slut-r, svarande till got.
Från Vittisbofjärd i Satakunda anföras icke apokoperade infinitiver som lusa 'lossa', fara ra. m. Jfr Hultman a. a. s. 237 ock 246 f.
Gamlakarlebymålet, Sv. landsm. XII. 2. Någon sammanfattande framställning om apokopen gives ej i denna avhandling.
Jfr Hultrnan a. a. s. 145, 183, 246 f., 257 f.; Danell, Nuckö:
målet (Sv. landsm. 1905), s. 218.
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jainai. Tanken, att hästan, dråpan etc. skulle utgå från gamla
ackusativformer, avvisar Hultman på den grund, att nominativen är förallmänligad i obestämd form. Femininerna däremot,
som haft -r i artikeln, skola ljudlagsenligt ha undgått apokope.
De faktiskt föreliggande formerna iakttaga dock ej någon sådan skillnad mellan maskuliner ock femininer som den 'av
Hultman såsom ljudlagsenlig förutsatta. I Österbotten apokopera i allmänhet både maskuliner ock femininer, i sydfinländska
mål ha i allmänhet både maskuliner ock femininer underlåtit
apokope. Dessa förhållanden förklarar Hultman genom antagande av analogiska förskjutningar i olika riktningar på olika
håll samt, vad de trestaviga maskulinformerna i söder beträffar, genom invärkan från högspråket. Hela denna uppfattning står i full
konsekvens med de förutsättningar, varifrån Hultman utgår. Däri
spela jämförelser med fornsvenskan ock riksspråket en dominerande roll, men för en systematisk jämförelse med dialekter inom
Sverige har vid den tid., då Hultmans avhandling skrevs, ej funnits
tillräckligt material. Sei. man de östsvenska dialekterna mot bakgrunden av dialektgeografiska förhållanden inom Sverige, torde
man ej kunna undgå det intrycket, att en ganska stark gemensamhet i utveckling ägt rum mellan dels sydfinländska mål ock
uppsvenska mål, dels österbottniska mål ock norrländska mål,
ej minst i fråga om apokopering. En dylik gemensamhet synes
dock ej förenlig med Hultmans samöstsvenska apokoperingslag
ock kanske ej häller med hans antagande, att alla de östsvenska
dialekterna skulle ha utgått från ett gemensamt urhem, som vore
att söka inom ett jämförelsevis trångt begränsat område väster om
Bottniska viken'. För en uttömmande jämförelse av apokoperingsförhållandena i de svenska dialekterna på ömse sidor om
Östersjön ock Bottenhavet finns emellertid ännu ej ett tillfyllestgörande material samlat ock bearbetat.
Här vill jag j blott påpeka den parallelism, som förefinnes
mellan å ena sidan det åländska Kökarsmålets tvåstaviga maskulina pluralform heltaft 'hästarna' ock den trestaviga feminina
pluralformen foknoria 'socknarna' ock å andra sidan det uppländska Vätömålets tvåstaviga maskulina form asta 'hästarna'
ock dess trestaviga feminina pluralform arandar
aray 'årorna'.
Jfr även Hultman, Finsk Tidskrift LXXXVIII (1920), s. 466.
Schagerström, Sv. landsm. II. 4, s. 54 II.
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Skillnaden består huvudsakligast däri) att Vätömålet (liksom
Roslagsmålen i allmänhet) bortkastat det slutljudande -n i ändelsen, men Kökarsmålet (liksom Ålandsmål ock sydfinländska
mål i stor utsträckning) behållit det, samt däri att det åländska
målet bortkastat det slutljudande -r i ändelsen, men det uppländska målet be hållit det. I Kökarsmålets form hreftafi har
ju apokope ägt rum, i dess form fOnona har den uteblivit,
varvid antagligen det kanske förhållandevis sent bortfallna -r
i ultima av Menona spelat en roll, men kanske därjämte det
förhållandet att apokopen i åländska ock sydfinländska mål i
allmänhet liksom i uppländska haft en förhållandevis föga utvecklad kraft ock snävt begränsad värksamhetssfär. När andra
uppländska mål ha former sådana som (h)ästaner el. dyl. i stället
för eller växlande med Nästa, så finner jag ej i dylika trestaviga formers likhet med femininformerna tillräcklig anledning
att anta, att det är den feminina typen som kommit att användas i maskulinum. Typen (h)ästaner utgör ju själv en regelbunden motsvarighet till den gamla maskulina nominativformen, ock växlingen hästaner
hästa i Uppland låter sig
bäst förklara på samma sätt som växlingen hästan hästa i
Västerbotten, d. v. s. som växling mellan gammal nominativ
ock gammal ackusativ. Dylik växling återfinnes också i obestämd form: hästa (<-• hästar)
/låst
hästa) i Jämtland ock
Västerbotten. I ännu bevarad regelbunden funktionsväxling
återfinnes samma motsättning i dalmålets astar
hästaner),
använd som nominativ, ock at q
hästens), använd som
ackusativ (Älvdalen)1. I den estsvenska motsättningen hästa
'hästarna' mot kråkana 'kråkorna' ser jag ej längre något stöd
för antagandet av ljudlagsenlig apokope i det förra ordet enligt
den samöstsvenska apokoperingslagen, då antagandet av n-förlust
i hästa oberoende av föregående apokope synes äga tillämplighet
även ifråga om estsvenska mål. De österbottniska målens apokope
innebär så till vida en överensstämmelse med nordnorrländska mål,
som apokopen i norr på ömse sidor om Bottenhavet nått en långt
kraftigare utveckling än i söder på ömse sidor; men överensstämmelsen är ej så stor i fråga om enskildheterna, ock där över1 Jfr ob. f. nom. astar. Nasaliteten försvinner i svagtonig ställning utom i slutljud ock intill nasal, alltså regelbundet astar, men

adq.
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ensstämmelse i enskildheter torde finnas, är den ej alltid påtaglig. På den österbottniska sidan äro gamla kortstaviga ock
gamla långstaviga ej särhållna med samma konsekvens som på
den norrländska sidan, fastän de ej häller hunnit så långt i
sammanblandning som inom sydfinländska ock uppsvenska mål.
Det förtjänade måhända närmare undersökas, huruvida ej emellertid skillnaden mellan långstaviga ock kortstaviga kunde ha
spelat en roll vid uppkomsten av sådana motsättningar som
Gamlakarlebymålets fila 'fåglarna', Ircenaa 'drängarna', gola
'gårdarna' gentemot bcetuna 'betarna', hanuna 'hanarna', firotuna
'flottarna' o. s. v.1 Hultman förklarar trestavigheten i de sistnämnda orden som beroende på analogiinflytelser från femininerna. Varken i Österbotten eller i de nordnorrländska dialekterna överhuvud ha emellertid femininerna som sådana undgått
apokope, utan på norrländska sidan blott kortstaviga femininer — ock detta endast i vissa dialekter — på den österbottniska sidan ej blott kortstaviga, utan även långstaviga svaga
femininer, men på samma gång även svaga maskuliner, vare sig
kortstaviga eller långstaviga. Dessa svaga maskuliner ock femininer ha ej blott i sina trestaviga pluralformer, utan även i
sina tvåstaviga singularformer undgått apokope i Gamlakarlebymålet, där apokopen, ehuru starkare än i finländska mål, dock
är väsentligt svagare än i västerbottniska.
Apokopens nu skildrade geografiska fördelning inom svenska
ock norska mål är i flera avseenden vansklig att tyda. De
svenska förekomstorterna för sådan apokope, som är oberoende av ställning i satsen, äro vitt kringspridda: Jämtland,
Västerbotten, Österbotten, Estland, Öland ock Värmland. Gemensamt för alla dessa orter är blott ett: de utgöra alla utkantsområden i förhållande till det gamla vokalbalansområde,
som erhålles genom uppdragande av en sammanhängande kontur kring alla gamla förekomstorter för vokalbalans å: a. Centrum i detta område bilda de uppsvenska bygderna Uppland,
Västmanland, Dalarne, Gästrikland ock Hälsingland samt därjämte de svenska bygderna på Åland, i Egentliga Finland ock
i Nyland. Dessa landskap äro desamma, i vilka vi funnit villkorlig apokope. Sådan apokope har, såsom ovan nämnts, an1) Hagfors, Gamlakarlebymålet, Sv. landsm. XII. 2, s. 90 fe.
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tagits utgöra ett begynnelsestadium vid uppkomsten av ovillkorlig apokope. Detta antagande kan a priori synas innesluta en
viss sannolikhet, men torde knappast ensamt för sig utgöra hela
förklaringen, kanske ej häller på alla håll vara fullt tillämpligt. Utöver de faktorer, vilka kunna föranleda elision av ändelsevokaler ock av »bindevokaler» i vissa ymnigare eller mindre
ymniga fall av sammanhängande ordfogning, kan man vänta,
att någon särskild faktor värkat med i utvecklingen, då apokopen
uppträder som ovillkorlig ock som förbunden med cirkumflektering. Denna faktor torde ha utgjorts av en i dialekten värksam tendens till ändelseförsvagning även utanför kretsen av de
fall, där satssammanhanget betingade elision. Den härav oberoende, ovillkorliga apokopen är förbunden med tillbakadragning av akeenten. Den villkorliga apokopen innebär ej alltid
någon tendens i dylik riktning. Det som elideras på grund av
obetonad ställning i satssammanhanget kan lättare försvinna
spårlöst.

Kap. 6. Åkeentens tillbakadragning.
Ett ä- eller e-målsstadium har ofta antagits utgöra ett stadium på vägen till apokope'. Som en förutsättning åter för
uppkomsen av ä- eller e-mål har antagits, att akcenten på ändelsen försvagats. Så antar Kock 2 om den i fornuppländska
ock fornvästgötska urkunder förekommande allmänna utvecklingen komne -k- ~å, 0. dyl., att »naturligtvis . . . det halvlånga
a förkortats och troligen . . . den starka levis på dess ultima
reducerats till svag levis_eller levissimus». 3
Kock, Sv. ljudh. IV, s. 205; Hultman, Hälsingelagen, s. 121;
Geijer hos Flodström, Sveriges folk, s. 203. — Absolut allmängiltig
får väl en dylik regel dock knappast anses vara. Tröndmålen visa,
ehuru apokoperande, spår av att a kan kvarstå i åtskilliga fall, särskilt
som bindevokal i sammansatta ord (jfr ovan). Forntröndska källskrifter
ha som bekant a, under det östnorska källskrifter redan från 1200talet ha se
a i ändelse efter lång stamstavelse (jfr Haagstad, Gamalt
tröndermaal, s. 93 if. med Larsens anmärkningar, Apokope s. 10 ock
särskilt Vokalharmoni s. 4 f.
A. a. s. 206.
5) Jfr också Korean, Altschw. Gr. § 141, anm. 1.
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Vad Uppland beträffar, finns en omständighet som tyder på
att den akcentreduktion, vilken här kan ha förekommit, varit
föga utpräglad: de uppländska målen ha nämligen i stor utsträckning en förhållandevis mycket stark akcent på ändelserna,
såväl i ord med akcent 1 som i ord med akcent 2. Det ä-aktiga
uttal av a i ändelser i uppländska mål, varmed enligt Kock» de
fornuppländska skriftformernas ao kan sammmanställas, utgör
snarast a eller v ock låter i nuvarande dialekt utan svårighet
förena sig med ett mycket starkt bitryck. Ett starkt bitryck på
ändelserna möter även i närliggande landskap: östra Södermanland (Södertörn), östra Västmanland ock Dalarnes bärgslag»,
Gästrikland. Längre bort från Uppland möter en annan, betydligt svagare akcentstyrka på ändelserna, mera överensstämmande med vad som brukar betraktas som riksspråksuttal. Så
i västra Södermanland ock västra Västmanland, Närke ock i
allmänhet Götaland». Så också i de nördligare norrländska
kustlandskapen. I förening med denna svagare ändelseakcentuering möter också, såväl i norr som i söder, vad som ser ut
att vara mer än en tillfällighet, nämligen »försvagning» av ändelsea till ä, e eller bortfall. Mot Upplands ändelsevokal, som gärna
stannat vid stadiet a <--• a, svarar i sörmländska mål ett uttal,
som närmar sig till eller sammanfaller med e, i östgötska mål
ock likaså i nordöstsmåländska ett a-aktigt uttal ock i södra
Möre samt på Öland apokope. I motsvarighet häremot finner man
norr om Uppland—Hälsingland, där a eller a utgör representant för gammalt a i ändelse 3 — utan åtskillnad mellan kortstaviga ock långstaviga — ett bälte, som har a, eller a i långstavigas ändelser, men a i kortstavigas ändelser, nämligen Medelpad, Ångermanland, delar av östra ock södra Jämtland, Härjedalen. Norr härom åter möta områden med ännu längre framskriden ändelseförsvagning i långstaviga, nämligen Jämtland
ock Västerbotten, där de långstaviga apokopera, men de kortstaviga i regel ha a eller någon dess regelbundna representant.
Långstaviga ock kortstaviga visa sig, sådana de uppträda
A. a. s. 208.
Jfr T. Ericssons uppsats om Västmanlands folkmål i Nord.
Familjebok, andra uppl. (här citerad efter manuskriptet).
Även Ee förekommer, så på Gästriklands kust (Hille).
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i vissa fornuppländska handskrifter 1, ha gemensamt deltagit i
te i ändelser. Även om detta förhållande i
utvecklingen a
ock för sig ej nödvändigt förutsätter akcentreduktion ock även
om den reduktion, som kan ha förekommit, ej varit synnerligen
stor, torde någon akcentreduktion få anses sannolik ock i sammanhang därmed även någon kvantitetsreduktion. Genom den
akcent- ock kvantitetsreduktion, som ägt rum, ha de kortstaviga
förlorat förutsättningarna för uppkomsten av å
a i ändelser.
Sannolikt har väl denna reduktion gjort sig gällande starkare
i de kortstavigas ändelser än i de långstavigas; i de sistnämndas
kanske ej alls. Genom reduktionen har kanske omedelbart uppkommit en sådan för långstaviga ock kortstaviga gemensam typ av
akcent 2, som ännu finns i uppländska mål. Vissa fornuppländska urkunder visa emellertid spår av att vokalbalans &: a
även funnits, om än svagt utvecklad, i Uppland 2. Den svaga
utvecklingen av vokalbalansen, dess tillbakagång ock upplösning
utgöra kanske mera än utvecklingen a
a i ändelser anledning att för uppländskans del anta någon akcent- ock kvantitetstreduktion.
För en av Hälsingelagens dialekter har Hultman uppställt en
särskild regel om ofullständig vokalbalans a : te, enligt vilken regel
svagtonigt a givit oa dels i slutljud, dels framför -r -R ock framför passivmärket -a. I ställning efter nasal skulle a (nasalerat) senare än annars blivit 93 . En dylik vokalbalanssituation
förmodar Hultman 2 måhända skola utgöra ett tidigare stadium
både i förhållande till sådan fornsvensk vokalbalans a : oe, som
finns i Smålandslagen, Söderköpingsrätten, Kopparbärgsprivilegierna m. m., ock i förhållande till de former av vokalbalans,
vilka nu finnas i norrländska dialekter norr om Hälsingland,
där liksom i de nämnda fornsvenska urkunderna övergången
a -> 93 inträder av såväl in- som slutljudande, svagtonigt a i
ändelse efter lång, men ej efter kort stamstavelse. Trots vanskligheterna vid en jämförelse mellan det av Hultman beskrivna
vokalbalanstillståndet ock förhållandena i nutida dialekter inom
de norrländska kustlandskapen, varav särskilt hälsingemålen
Jfr Kock a. a. s. 206 if.
Jfr Neuraan a. a. s. 61 if. ock Kock a. a. s. 197 f.
Hälsingelagen, s. 121, jfr Kock a. a. s. 205.
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ännu äro mycket otillräckligt utforskade, torde här kunna vara
av något intresse att påpeka, att mot de förhållandevis mycket
regelbundna ändelsevokalerna i de nordligare norrländska landskapen svarar i Hälsingland ett tillstånd av ej blott mera invecklade regler, utan ock en synnerligen stor variabilitet. Denna
framträder särskilt därutinnan, att i ändelser a växlar med a,
ofta så att upptecknare visa tydlig villrådighet ock regellöshet
i användningen av tecknet a eller tecknet a. Dessutom förekommer någon gång, att a i ändelser uppträder som representant för e. I de nordligare kustlandskapen synes a i ändelser
som motsvarighet mot gammalt a saknas. Där uppträder gammalt a i regel antingen som a — så i kortstaviga — eller som
e, för så vitt det ej bortfallit — så i långstaviga. [Hälsingland
förekommer t. ex. i Alfta, att ändelsen -ar tämligen regelbundet
synes ha övergått till -är, fast -a i åtminstone en del andra
ändelser kvarstår som sådant: dagcer, imgcer 'bågar', hper
(plur.) 'koppar', men siesta (värb) 'skotta', brytas 'brotias',
yeya, jasa 'järta', lakan. Utvecklingen -ar -> -är eller -er
är väsentligen genomförd i Medelpad ock Ångermanland. De
västligare ock nordligare målen (Jämtland, delar av Ångermanland samt Västerbotten) ha dock a <- a i ändelse framför r,
även om r bortfallit, ock den av Hultman framkastade frågan,
om sådant a kan bero på återställelse från ett en gång förhandenvarande utvecklingsstadium med ä eller om a är ursprungligt, synes, så vitt jag kan se, endast kunna besvaras så,
att a att dömma av ifrågavarande dialekters förhållande i övrigt
torde ha bevarats oberört av övergång a -÷ ä. Detta gäller
äveli ställningen framför n. En del tecken tyda emellertid på
att hälsingemålen förr haft vokalbalans i vida större utsträckning, än de räster därav, som nu träffas i landskapet, ge vid
handen. Det torde förtjäna närmare prövas, huruvida ej å ena
sidan ett i vissa hälsingemål en gång förefintligt stadium av i
upplösning stadd vokalbalans kunde finnas återspeglat i Hälsingelagen, ock å andra sidan ett i viska hälsingemål förefintligt
skick med a <- a i alla ändelser kunde vara att identifiera med
den genomförda övergång a --> :e, som Hultman funnit utmärkande för en av Hälsingelagens dialekter ock som han antagit
tillhöra även skrivarens av codex Ups. B 49 eget språk. 1 -så
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fall bortfaller en huvudanledning till antagandet, att skrivaren
kunnat vara dansk'.
Inom Västmanland ock Bärgslagen synes ändelseförsvagningen ha gjort sig något mindre gällande än i Uppland eller de
delar av Uppland, vilka kunna vara representerade av de fornuppländska urkunderna utan vokalbalans. Härpå tyder den
ymnigare förekomsten av vokalbalans i medeltidsurkunder från
Västmanland ock Dalarnes bärgslag. Skillnaden i detta avseende mellan Uppland ock Västmanland torde dock ej ha varit
stor, i alla händelser väsentligt mindre än den skillnad, som
synes ha funnits mellan å ena sidan de nämnda uppsvenska
bygderna som ett helt ock å andra sidan sydligare kustlandskap vid Östersjön. Det ge, som möter i fornöstgötska ock
fornsmåländska medeltidskällor såsom representant för gammalt
a i ändelser efter långa stamstavelser, motsvaras ej av ett sådant uttal med a, som är vanligt i Uppland i ifrågavarande
användning, utan av e, 9 eller apokope i en från norr till söder fortgående serie. Rimligtvis får man väl antaga, att redan
93 i ändelser inneburit en viss
den medeltida utvecklingen a
överensstämmelse med de utvecklingsbanor, dialekterna på dessa
skilda orter nu visa sig ha följt, ock alltså en icke oväsentlig
a ock östgötskt eller småländskt
olikhet mellan uppländskt ee
a. Under det tecknet te i en uppländsk eller hälsingsk
urkund betecknade uttalet a i ändelser, kan samma tecken te i
en östgötsk eller småländsk urkund ha betecknat ett i riktning
mot ä väsentligen mera framskridet utvecklingsstadium, såsom e
eller dylikt. Ändelseförsvagningen i fornuppländskan synes
redan från början ha lett till att förutsättningarna för vokalbalans upphävts ock långstavigas ock kortstavigas ändelseutveckling sammanfallit i väsentligt större utsträckning, än något
dylikt vid samma tid ägt rum i Östergötland. I Östergötland
fanns mera vokalbalans, som yttrade sig i starkare ändelseförsvagning än i uppländskan, men blott i långstaviga, under det
de kortstaviga synas ha till en början ej blott bibehållit sitt a
i ändelser oförsvagat, utan stundom skärpt det till å. Först sedermera har vokalbalansen upphävts i östgötskan ock ändelse1) Jfr Hultman a. a. s. 118; Kock a. a. s. 209; Noreen Altschw.
Gr. § 7: 15.
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försvagningen från de flertaliga långstaviga spritt sig till de fåtaligare kortstaviga'.
Jämför man med den tilltagande skalan av ändelseförsvagning på sträckan Södermanland—Öland motsvarande förhållanden på sträckan Medelpad—Jämtland ock sträckan Medelpad—
Västerbotten, så upprepas samma sak: på alla dessa håll har
ändelseförsvagningen fortskridit längre, ju längre bort man kommer från det konservativa uppsvenska centrum. Detta är ett
förhållande som på många sätt ock många olika orter återfinnes: dialektala utvecklingstendenser ha ofta nått ett mera framskridet utvecklingsstadium i mindre centralt belägna områden
än i dem som äro mera centralt belägna, de utvecklas ej sällan
konsekventare i påvärkade dialekter än i påvärkande 2. Att
riktningen för påvärkan i fråga om ändelseförsvagning snarare
g.ått till än från Öland ock sydöstra Småland i förhållande till
Ostergötland ock de uppsvenska kustlandskapen, snarare till de avlägsnare norrländska kusterna från Upplandskusten än tvärtom,
får väl redan på grund av kända analogier anses sannolikt.
Den fornuppländska ändelseförsvagningen. synes till sin beskaffenhet stå motsvarande företeelse i fornvästgötskan ganska
nära. Mellan modern uppländska ock modern västgötska råder
dock en väsentlig olikhet: i uppländskan ha, som ovan framhållits, ändelserna en betydligt starkare akcent än i västgötskan. I västgötskan har alltså ändelseförsvagningen inom de
nutida dialekterna gått ett steg längre än i uppländskan. Såväl i vissa fornvästgötska som i vissa fornuppländska urkunder står ca genomgående eller nära genomgående för a
både i kortstaviga ock i långstaviga ords ändelser 3. I uppländskan har detta gamla $33 en sannolik motsvarighet i modernt uttal med a, men i Västergötland har den utveckling a 333
Jfr Kock a. a. s. 212 f.
Jfr att tilljämning till å — å är rådande i övre Dalarne, men
att stadiet a — å under äldre tider varit vanligt i Bärgslagen in. fl.
orter, varifrån övre Dalarne påvärkats. Se ovan s. 41.
Om fornvästgötska urkunder med 93
a i ändelse se Kock
Sv. ljudh. IV, s. 208 f. Om vokalharmoniska tendenser vid utveckling
a -± as, i ändelser i fornvästgötska se a. a. s. 189 f. Om fornvästgötska urkunder med genomgående bevarat a i ändelser se a. a. s. 184,
190, 211. Jfr särskilt Beckman, Ark. f. nord. fil. XXXII, s. 49 if.
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(a?), som en gång åtminstone på något håll börjat, upphävts
genom tillbakagång till a, vilket uttal nu är rådande i de moderna västgötamålens ändelser. En förslagsmening rörande
sättet, varpå det ä-mål försvunnnit, som tycks ha funnits inom
Västergötland, har jag en gång hört docenten Lampa enskilt
utveckla, en förslagsmening som kanske förtjänar framdragas.
Lampa tänkte sig, att de fornvästgötska skrifternas bokstav ce
representerat ljudet a samt att senare en övergång a a utplånat spåren av detta a. I delar av Västergötland har ä i starktonig ställning i vissa fall övergått till a, t. ex. bar) 'bärg', en
utveckling under vilken stadiet a kan ha passerats. På ett sätt
liknande det, som ägt rum i delar av Hälsingland ock Jämtland (jfr ovan), skulle då i västgötamål en återgående utvecka i ändelser kunnat försiggå i sammanhang med överling a
a i stamstavelser. Denna fråga torde komma att
gången a
närmare undersökas av d:r Götlind, vilken i ett föredrag, hållet
i Språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala våren 1920, behandlat
frågan »Var är Västgötalagen skriven?» ock därvid framdragit
vissa överensstämmelser mellan dialekterna i en västlig del av
Västergötland ock äldre Västgötalagen. En av dessa överensstämmelser gällde bindevokalen i sammansatta ord, som i de
västligaste västgötamålen, men ej annorstädes i landskapet är e.
Denna omständighet, sammanställd med andra, synes tala för att,
om man till någon viss del av Västergötland skall söka lokalisera det försvunna ä-målet, så bör lokaliseringen snarast bli
västlig. En fortsättning av det ur Väst'ergötland försvunna ämålet är jag böjd att se i det sydvärmländska e-målet. Denna
möjlighet synes mig nu sannolikare än den av mig tidigarel
framställda meningen, att den värmländska utvecklingen till
e-mål i söder ock till apokopering i norr skulle utgöra fortsättning av från Norge inkomna begynnelser.
Akcentförsvagning i ändelser är ej alltid med nödvändighet
förbunden med sådan kvalitativ ändring av ändelsens vokal, att a
skulle övergå till ä-ljud. Västgötamålen jämförda med Upplandsmålen, lemna exempel härpå. Med den ovannämnda försvagningen
i ändelserna, en försvagning som här gått ett steg längre än i
Uppland, förena västgötamålen a-vokal i ändelserna, under det
1) Hos Flodström, Sveriges folk, s. 202.
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Upplandsmålen med sin starkare akcent på ändelserna förena aeller v-uttal av a i ändelser. Frånvaron av utpräglad vokalbalans
tyder dock redan i ock för sig på att en akeentförsvagning ägt
rum, om ock blott i de kortstavigas ändelser. Huruvida någon
skillnad i graden av akcentförsvagning funnits redan mellan fornvästgötskan ock fornuppländskan, kan väl knappast konstateras.
Den fullständiga eller åtminstone jämförelsevis fullständiga frånvaron av tydlig vokalbalans, ej blott å: a, utan även a: ce, som
Västergötland ock i sammanhang därmed hela sydvästra Sverige
visar i motsats mot östligare ock nordligare delar av landet, kan
dock innebära ett tecken till en mycket gammal akeentskillnad
mellan dessa områden, d. v. s. mellan sveamål ock götamål.
Ville man söka se den akeentförsvagning i ändelser, som sålunda antages ha ägt rum i fornvästgötska ock fornuppländska,
i ett större sammanhang, erbjuder sig osökt en sammanställning med den danska ändelseförsvagningen. Från Danmark
kan ändelseförsvagningstendensen ha kommit till Sverige, men
har väl till en början endast kunnat göra sig gällande i försvagad,
ansatsliknande form. Genom Götaland har processen i ytterligare
försvagad form kommit till Svealand ock i de konservativaste
uppsvenska målen ännu ej nätt synnerligen långt över begynnelsestadiet. Från sydvästsvenska ock uppsvenska bygder har
den spritt sig vidare ock då på olika håll skjutit ny fart, så att
den i härifrån påvärkade mål såväl i norr som i söder hunnit
vida längre än i deras språkliga medelpunkt.
Även de mål, soni utbildat ock till nutiden upprätthållit en
genomförd vokalbalans, ha emellertid låtit ändelserna i de kortstaviga så småningom försvagas. De kortstavigas i förhållande
till de långstaviga starkare ändelsebetoning har mer ock mer
upplösts, så att nu i åtminstone en mycket stor del moderna
vokalbalansmål ingen fast skillnad finns mellan ett gammalt
kortstavigt ock ett gammalt långstavigt ords prosodiska beskaffenhet. I Dalarne, där ännu vid sidan av de långstavigas akcent 2 höres en särskild, därifrån skild akcent hus gamla kortstaviga med två stavelser (älvd. fii2ki 'fåle' med annan akeent
än ?asa 'oxe' ock annan än ftigak 'fogel'), kan man finna i
pågående språkutveckling åskådliggjort, hurusom akeentreduktionen, som nu håller på att upplösa jämviktsakeenten, innebär
tillbakadragning av akeentstyrka från ändelsen till stammen.
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De till tid ock ort skilda fall av ändelseförsvagning, som
i det föregående under olika sammanhang omtalats, torde åtminstone till väsentlig del kunna ses såsom i grund ock botten sammanhängande yttringar av samma tendens: tendensen
till tillbakadragande av akcentstyrka från ändelserna till stammen. Denna tendens får kanske ses i ett ännu större sammanmanhang än det, som erhålles vid överblick över hela det område ock hela den tidrymd, varinom de här berörda särskilda
förhållandena falla. Ytterst pekar väl detta sammanhang tillbaka på ett ursprungligare tillstånd, varunder ändelser i stor utsträckning varit förhållandevis starkt betonade i kraft av en
för språkkänslan levande, självständig funktion som determinerande element i orden. Sammansmältning av stam ock ändelse
utgör den första förutsättningen för akcenttillbakadragning. En
gång bödad, strävar tillbakadragningstendensen att såvitt möjligt
uppnå sina yttersta konsekvenser, ock möter därvid olika utvecklingsbetingelser ock begränsningar i skilda ordkategorier
ock i skilda dialekter. Att närmare ingå på dessa frågor faller
dock utanför denna avhandlings syfte.
En kontrast i flera avseenden gentemot de svenska områdena för ovillkorlig apokope i tvåstaviga ord, områden vilka
alla ligga på utkanter av det fornsvenska vokalbalansområdet,
bildar Tröndelagen, som snarast är motsatsen till ett utkantsområde. Både Nordland ock Jämtland äro tydligen starkt påvärkade därifrån, Jämtland dock även från svenska bygder ock
detta sedan älsta tider. Jämtskans behandling av vokalbalansorden är, såsom av det föregående torde ha framgått, mera
svensk än norsk. I parallellitet med Västerbotten kan Jämtland ha från svenskt håll mottagit begynnelser till ändelseförsvagning, som inneburit förutsättningar till spontan apokopeutveckling. Från två håll ha alltså här mötts inflytelser, som
värkat i samma riktning.
Den norska ändelseförsvagningen, sedd i stort, kan tänkas
ha inkommit dels från Danmark direkt, dels kanske också från
Sverige. På syd- ock västkusten har ändelseförsvagningen lett
till att förutsättningarna för vokalbalans tidigt upphävdes. Långstaviga ock kortstaviga sammanföll° med avseende på ändelsevokalernas utveckling. Dialekterna i västra Norge från Lister
till Sogn visa i ändelser a bibehållet vid sin gamla karakter av
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a-ljud, utan åtskillnad mellan långstaviga ock kortstaviga ord,
liksom de sydvästsvenska dialekterna från ock med Västergötland till ock med Skåne — bortsett från Skånes sydvästra hörn,
som (väl på grund av sitt för danska inflytelser mera exponerade läge) deltagit i den danska ändelseförsvagningen a --> e.
östra Norge synes försvagningen, åtminstone i mera avsides
belägna bygder, först ha drabbat endast de långstaviga, men
drabbade dem så mycket värksammare : a i långstavigas ändelser övergick på Ostlandet till ä redan under tidig medeltid,
ock denna utveckling har i de moderna dialekterna fortsatt till
ett e- eller a-stadium. I Tröndelagen har ändelseförsvagningen
hos de långstaviga fortskridit ända till apokope, likaså i Nordland, där emellertid denna försvagning till stor del utsträckts
även till de gamla kortstaviga, under det att såväl i Tröndelagen som i huvudparten av det östanfjällska Norge gamla kortstaviga ock gamla långstaviga hållits åtskils. De kortstaviga
synas här på vissa håll — där belägenheten gynnade fasthållandet ock utvecklandet av den på fornärvda förhållanden beroende jämviktsakcenten gentemot den över mera exponerade bygder sig utbredande akcenttillbakadragningen — till ock med ha
fått akcentstyrkan på kortstavigas ändelser skärpt. Ej blott
nuvarande uttal inom vissa trängre. begränsade bygder med huvudakcent på kortstaviga ords ändelser, utan också den kvalitativa utvecklingen av de kortstavigas ändelsevokaler inom vidare
kretsar med tendens till »skarpere artikuleret» uttalsform tyder
på att jämsides med akcentförsvagningen på långstavigas ändelser ett slags kontrastvärkan däremot kunnat äga rum i ock
med akcentskärpning på de kortstavigas ändelser. I det östanfjällska Norge söder om Tröndelagen framträder tendensen till
skarpare artikulerad uttalsform av kortstavigas ändelsevokaler
väsentligen blott i utvecklingen a --> å i tilljämnade ords ändelser.
Som ett tecken av motsatt innebörd får man väl i allmänhet betrakta åtminstone de mera utpräglade formerna av öppning, som ägt rum hos stamstavelsernas vokaler i kortstaviga
ord inoM centralt belägna delar av det östanfjällska Norge samt
vid Tröndelagens havskust. Denna öppning a -› a eller a
o. s. v. är ju på Östlandet i regel förbunden med förlängning
av den öppnade stamstavelsevokalen, ock såväl där som på den
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tröndska kusten förbunden med avgjord huvudakcent på stamstavelsen ock med a-vokal, icke å-vokal, som representant för
gammalt a i ändelsen. Öppningen av stamstavelsens vokal i
kortstaviga tycks sammanhänga med en förhållandevis tidig tillbakadragning av akcenten, men däremot ej nödvändigt sammanhänga med vokalförlängning, ja ej ens med stavelseförlängning. 1 'norra delen av Österdalen ock i Härjedalen, dit akeenttillbakadragning tycks ha hunnit förhållandevis sent, först efter
a—a hunnit bli en gandet tilljämning i riktning mot å—å
ska allmän ock fast regel, framträder en egendomlig blandning
mellan den ursprungliga tilljämningen ock den senare öppningen i den nuvarande tilljämningen till e—e, i Härjedalen förbunden med en från svensk sida genom Hälsingland ock Jämtland mottagen tendens till vokalförlängning.
Såväl i söder mellan de norska vokalbalansmålen ock a-må-.
ilen, d. v. s. från Langesundsfjorden till Lister; som i norr mellan
det tröndska vokalbalansområdet ock det västnorska a-målsområdets norra gräns råda e-mål med sammanfall mellan långstaviga
ock kortstaviga'. Mellan de norska ock de svenska förhållandena
kan en viss parallellism skönjas: längst i söder på det. norska
Östlandet saknas vokalbalans, närmast norr därom (inom största
delen av det östsunnanfjällska Norge) råder vokalbalans a: e eller
å: e, norr därom (inom Tröndelagen) råder vokalbalans å: ingen
ändelse. Häremot svarar längst söderut det uppsvenska området
utan levande vokalbalans, närmast norr därom mellersta Norrlands
vokalbalans a : e ock längst norrut i Norrland vokalbalans a:
ingen ändelse. Västlandet i Norge intar en ställning jämförlig
med de sydvästsvenska landskapens, i det på intetdera hållet
bestämda spår finnas av vokalbalans hos ord på -a i ändelse,
vare sig i fråga om moderna dialekter eller i fråga om äldre
källor.
Tröndelagens betydelse som mötesplats för västnorsk ock
östnorsk språkutveckling samt ej mindre den roll, Tröndelagen
spelat som självständigt utstrålningscentrum, betinga djupgående
1) Jfr Larsen, Overgangsmaalene mellem ostnorsk og vestnorsk
(Vid.-Selsk. Forhandl. for 1914, N:o 8, Kristiania 1915), s. 6 f. samt
språkkartan i samme författares Oversigt (1897); Ross NB. I (1905),
s. 32 if.; XII (1909), s. 3; XIII (1909), s. 37 ock flerstädes.
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skillnader mellan den svenska ock den norska vokalbalansens
dialektgeografiska gestaltning. För viktiga hithörande frågor kan
hänvisas till Reitans avhandling »Nytröndsk ordförkortning og
betoning»'.
1) Nämnda avhandling, varom jfr ovan s. 7 not 3, utkommer
inom kort i Videnskaps-Selskapets Skrifter.

Exkurs I.

•

a ock v.
Som a-ljud i ändelser uppträder i jämtmål ej blott vad
man vanligen betraktar som värkligt a-ljud, utan även ett aljud. Det tt, som alltså här kan i ändelser uppträda växlande
med a, är för målets språkkänsla ett a-ljud. Hos detta a visar
sig en ej oväsentlig variationsmöjlighet.
Å ena sidan höres ett a motsvarande vad som brukar förstås med landsmålsalfabetets a i egentlig mening, å andra sidan
höres en därifrån betydligt avvikande variant, för vilken numera
användes tecknet v. Ljudet v förekommer emellertid ej blott i
.ändelser, utan även i stamstavelser, i sistnämnda fall kommande
av såväl äldre a som äldre ä, vilket ä i sin ordning kan ha
kommit av äldre e eller i. Det jämtska v i t. ex. splalv v.
'spela', ivn 'järn' (opp!. ock fri.) gör på mitt öra intryck av att
vara identiskt med ett av Noreen i hans avhandling »Dalbymålets ljud- ock böjningslära» (1879) uppmärksammat ljud, som
Noreen då tecknade al. Bokstaven a hade vid denna tid ej
ännu börjat användas i dess nu gängse betydelse (ändelsevokalen i t. ex. gosa, en ändelsevokal som då ofta skrevs med
grov beteckning, även när landsmålsalfabetet i övrigt var genomgående använt: gose). Sedermera har Noreen 2, efter det bokstaven a i landsmålsalfabetet blivit allmänt vedertagen i sistnämnda användning ock efter det enskilda dialektupptecknare
på olika håll börjat använda tecknet v för att utmärka samma
Sv. landsm. I. 4, s. 164 ock 179. — Dalbymålets ifrågavarande vokal har jag haft tillfälle höra i Jämtland av en där bosatt,
från Dalby i Värmland bördig skogvaktare.
Vårt Språk I, s. 515 med not 1.
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ljud, som Noreen 1879 i Dalbymålet tecknade 9, utbytt a i denna
betydelse mot v. Noreen har med rätta uttalat den förmodan,
att samma ljud, som han iakttagit i Dalbymålet ock som han
1879 tecknade a, även skulle finnas här ock där i Jämtland.
Han hänvisar härvid till några uttalanden av Westin rörande
vissa ljud i sydjämtskan ock i härjedalskan'. Hos Westin råder
emellertid, till följd av det ytterst olikartade sätt, varpå tecknet
a använts, en viss osäkerhet, ock den huvudsakliga förekomsten
av ljudet v i jämtskan beröres alls icke på det av Noreen citerade stället. På olika ställen i sitt arbete har Westin använt
än a, än a, än x för ett ock samma ljud, som jag tackat v 2.
Förhållandet mellan a ock v i jämtskan synes mig i huvudsak vara följande. I stamstavelser har a, i ändelser har a i
stor utsräckning utvecklats i riktning mot v. Denna utveckling
är väsentligen fullbordad vad beträffar gammalt a i ändelser i
västra Jämtland (oppl. ock Offerdal). I mellersta Jämtland
torde v *- a i ändelser vara det allmännaste; dock förekommer
även a
a i ändelser, stundom i regellös växling med a, stundom
på ett sätt som synes vara åtminstone i någon mån reglerat
av vokalharmoniska tendenser: efter a i stammen föredras a i
ändelsen, efter a eller v i stammen föredras a eller v i ändelsen. I stamstavelser kunna aldrig a ock v vikariera för
varandra.
Jämtmålens övergång a' --> n i ändelser synes sammanhänga med en liknande övergång, som är vitt spridd i Hälsingland, Gästrikland, Dalarne ock Uppland. Denna övergång synes
Sv. landsm. XV. 3, s. 29.
Så skriver Westin, a. a. s. 22, ordet spara i formen spara
för Kall, i formen Spgra för Undersåker ock Åre. I alla tre socknarna uttalas ordet på samma sätt, nämligen så att såväl a som n kan
förekomma i såväl stam som ändelse, men aldrig värkligt a. Enligt
en regel (varom hänvisas till s. 24 i det föregående) står i alla dessa
socknar konsekvent ett öppet a-ljud (a eller a, men aldrig a) i stamstavelsen av ett sådant ord som gnaga : gnayv, gnagv, gnacrv eller
gnagv. Westin skriver för alla de tre nämnda socknarna gnaya,
troligen en konsekvens av att han använt tecknet a för vokalen i stamstavelsen av ordet spara, sådant han tecknat detta ord för Kall. Samma
tre västjämtska socknars uttal av orden hört ock kört tecknar Westin
(s. 72) itx, josM,. Uttalet är hvg4
/int »vig
MO,. Jfr om
a ytterligare Geijer, Språk och Stil 1906, s. 225 not.
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däremot saknas såväl i Ångermanland som i Tröndelagen ock
i Härjedalen.
I artikulatoriskt avseende står v, som redan framhållits av
Noreen vid det första omnämnandet av ljudet v, nära a. Vid
jämförelse mellan v ock a synes det mig, som om man gärna
uttalar v med en något större käköppning än a, varvid också en
viss sänkning av struphuvudet ock en härmed sammanhängande
modifikation av baktungans ställning kan iakttagas. Enligt
Noreens beskrivning (Vårt Språk I, s. 514 f.) skulle v vara en
*slapp» vokal. Slapphet synes mig dock ej vara att betrakta
,som någon konstitutiv egenskap hos denna vokalvarietet. Tvärtom
kan särskilt i jämtskan ofta iakttagas en påfallande energisk
artikulation av v. I tilljämnade ord med a i stammen ock v i
.ändelsen kan den korta bitoniga ändelsevokalen värka mera
2spänd» än den långa huvudtoniga stamstavelsevokalen: bana
'bära' o. s. v.1
I jämtskan kan emellertid uttalet ofta variera mellan v ock
4, även om v har övertaget. I mina anteckningar från Jämtland har jag i stor utsträckning normaliserande skrivit a som
-ett grovt tecken, utan hänsyn till att v funnits vara regel, då
regeln ej varit fullt fast upprätthållen. I de i denna uppsats
citerade orden ur oppl. har jag emellertid normaliserande återinfört v i ändelser. Däremot har i stamstavelser växlingen
mellan a ock v, mellan a ock e, mellan hellängd ock halv
längd m. rn., växlingar som ofta äro ej blott regellösa, utan
även betydelselösa, fast de äro faktiska, ej underkastats normalisering.
Den invändningen kunde kanske göras, att det varit
bäst att aldrig söka skilja på sådana uttalsvarianter, vilka ej
kunna genomgående isärhållas. Vid ett närmare inträngande i
materialet torde det dock framgå, att det ej varit utan vikt, att
här ifrågavarande distinktioner mellan v ock a gjorts, om än
dessa distinktioner stundom kunna' vara i viss mån svävande.
Normalisering ock anarki äro båda på en gång under vissa omständigheter oundgåeliga. Insikten härom, rätt fattad, inbjuder
ej till missbruk.
1)

Jfr ovan s. 23.

6-210303. Sv. landsm. Geijer.
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Exkurs II.
i ock y.
Om de förut för beteckning av ljud i svenska dialekter ej,
använda bokstäverna ock y har ovan (s. 27 f.) i korthet angivits det huvudsakligaste, som är att säga rörande arten av de
ljud de beteckna ock rörande deras användning i förevarande
fall. Utöver vad där sagts kunna dock kanske ytterligare några,
ord vara av nöden.
Med ock y betecknas, som nämnt, ett slags öppna i- ock
:v-ljud, som i centraljämtska ock västjämtska mål förekomma i
regelbunden växling med i samma mål förekommande vanliga.
öppna / ock y. Dessa mål ha alltså två 'slag av öppna i ock
y i regelbunden växling ock därjämte, i därifrån regelbundet.
skild användning, vanliga slutna ock y. Skillnaden mellan
k ock t, y ock y angavs ovan som bestående däri, att t ock yäro öppnare ock uttalas med betydligt tillbakadragen tunga.
karakteriseras som ett mellanNågot närmare angivet kan
tunge-i med väsentligen ospänd artikulation. Dess i-karakter
är ofta mycket svagt utpräglad, ock det händer att denna till
en början alls ej förnimmes av den ovane, som snarast kan,
tro sig höra något slags egendomligt e- eller ä-ljud. För inföddas språkkänsla hör dock ljudet avgjort tillsammans med
i-ljuden, ehuru väsentligt skilt från /, under det / för en icke
fonetiskt övad infödds språkkänsla ej är väsentligt skilt från t.
I Äckes (Erik Olssons) under 1880- ock 1890-talen utgivna.
skrifter på jämtmål, vilka närmast återge dialekten i Mörsil
ock Mattuaar, skrives ,e med fetstils-i efter en tids försök delsmed vanlig i-bokstav, dels med e, ock efter hans föredömme har
eii liknande beteckning med i av särskild stilsort sedan använts.
av andra, dock som man kan vänta med åtskillig inkonsekvens.
Om man isolerat efterhärmar ljudet, insmyger sig lätt ett överdrivet framhävande av i-karakteren, vilket kanske är förklaringen till att Westin ofta identifierat ljudet med / (jfr Westin
a. a. s. 33 från Åre m. m. v/i/ 'vilja' i st. f. vi//). Hos i har
icke iakttagits någon benägenhet till höjning eller spänningav baktungan. Ljudet torde ej alltför mycket skilja sig från
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en bl. a. i sydengelskt uttal förekommande, mycket öppen ivokal, t. ex. i pity, vilken av Goodwin tecknats il.
Den allmännaste användningen av i i jämtskan är den,
som exemplifierats s. 28 ovan: bitx biti» 'bitit' etc., alltså i tilljämnade ord med (ursprungligen starktonigare) i i ändelsen.
Denna användning är dock ej den enda. Särskilt märkes en i
oppl. mycket allmän förekomst i de svagtonigaste ord ock ändelser målet har, så i obest. art. sg. fem, ock neutr.:
'en ko',
e st& e hås 'ett stort hus', töke st& kim 'ett sådant stort hus'2.
Får obest. art. en någon nyans starkare akcent, utbytes e mot a:
a st& e hiAs. Dessutom märkas några egendomliga fall, då
i övergått till i, ock i, när det kommit att stå i slutet av öppen
stavelse: lib.an 'likna' (jfr /e, titt), kNyny 'smörgås', fibar fiks
(fibar) 'feber'. Förlänges konsonanten i ett ord som det sistnämnda, inträder alltid t. Till beskaffenhet ock användning
är i en för målet typisk öppningsform av i.
y förhåller sig till i som y-ljud i allmänhet till motsvarande t-ljud ock kan karakteriseras som ett ospänt mellantunge-y. För inföddas språkkänsla är det ett y-ljud, men ykarakteren är så svagt utpräglad, att ljudet för den därvid
ovane lätt gör intryck av något slags öppet ö-ljud snarare än
av ett y-ljud. I motsvarighet mot i har y i populära jämtmålstäxter ofta tecknats med y av särskild stilsort. Hos Westin a. a.
meddelas endast ett ord ur »medeljämtska» dialekter, vari y kan
väntas — bortsett från det si 71 anförda mgka, 'malit', för vilket
socken ej angives — nämligen ordet mycket, skrivet (s. 65)
myl,sy (Kall m. m.) ock mppy (Åre m. m.). Både Kall ock
Åre behandla ordet alldeles lika, men just detta ord kan uttalas såväl med y som med y. När vokalen förlängts, råder y,
när den är kort, y, alltså myby ock my/sy, men my2/9y, nakt,sy
ock mYl,sa i samma mål. Bokstaven y är ej förut använd i
tryck.
Ljudet y har liksom i sin huvudsakliga förekomst i tilljämningsord: myky 'malit' ock 'mulet', Wry 'kulet' o. s. v. Denna
Umgaugssprache in Stidbayern (Spr.-vet. sällsk. i Upsala förh.
1904-06), s. 75. När stundom annars, såsom hos Hesselman, Sveamålen s. 30 not 2, tecknet i förekommit, så har detta varit tryckfel för
Ordet Mb har även i starktonigare ställning alltid akut akcent
ock kort k samt e.
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tilljämningstyp är mindre regelbunden än tilljämningstypenVid sidan av 912P *y? finner man sålunda 9n#Zrz• m. m. Liksom förekommer y även utanför tilljämning i öppen stavelse:
ipstz 'ljusna', lOwy 'ljusning', lPsna 'lystmäte' o. s. v. I såväl.
den ena användningen som den -andra är y en för målet karakteristisk öppningsform av y.

Exkurs III.
8 ock e.

Knappast någon grupp av landsmålsalfåbetets vokaltecken torde i användningen ha blivit föremål för så mycken osäkerhet som
ö-tecknen jämte tecknen för till ö-ljuden gränsande å- ock u-ljud.
Ursprungligen räknade landsmålsalfabetet en serie av tre ötecken: 0, 61 ock 8. 1 Lundells avhandling »Landsmålsalfabetet»
(1879) definierades ø som slutet ock tsk som öppet ö, förhållande
sig till varandra som e till tel. OM 8 säges, att det förhåller
sig till ø — o. som a till e — ce, samt att det är »ett mycket
öppet ö»2. Om e säges, att det kommer sist i raden ø a 8
samt att det bildas med tungan i a- ock med läpparna i o-läge8.
Av dessa bokstäver ha fl ock alltid visat sig lätta att
använda på det sätt, som avsetts. Däremot ha 8 ock e mycket
ofta blivit i uppteckningar på skilda håll sammanblandade dels
med varandra, dels stundom också med u. Redan vid införandet av tecknet 8 framhöll Lunde114, att det ljud, som denna
bokstav avsåg att beteckna, stundom kommer nära e, stundom
nära u. Han framkastar också i fråga om några ur Multråmålet 5 anförda exempelord som en möjlighet, att det funnes
»tvänne varieteter, den ena i Je, su något mera rundad ock
sålunda närmande sig ib». Häri låg en ansats till en riktig ock
ej oviktig distinktion. Senare undersökningar ha ådagalagt, att
i ångermanländska, liksom i medelpadska, jämtska, värmländska m. fl. mål i stor utsträckning förekommer en vokal, som
1) Sv. landsm. I, s. 99.

2) A. a. s. 102.
A. a. s. 116.
4) A. a. s. 102 f.
6 ) Multrå är annexförsamling till Sollefteå i södra. Ångermanland
ock beläget omkring en mil österut därifrån räknat.
3)
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kan påminna om både u ock 8, men som icke låter sig identifiera - med någondera. Jämförd med 8 företer denna vokal en
sluten, grumlig klang; dess bildningssätt visar en redan för
ögat iakttagbar, väsentlig skillnad: den ix-liknande vokalen har
en betydligt större läpprundning än rent 8, en rundning, ,som
innebär en viss likhet med u, men torde innebära mera
inrundning än vad fallet vanligen är hos u. Jämförd med
rent vt visar ifrågavarande vokal en mycket karakteristisk
skillnad, nämligen att framtuugan ej böjes som vid u, utan
ligger i botten av munhålan• på ett sätt som påminner om 8 ;
dock kan förekomma någon sammandragning ock spänning samt
därav följande höjning av tungan i riktning bakåt i förhållande
till . tungställningen för rent 8. Käkvinkeln blir gärna något
större än vid 8. Hela resonansrurnmet framtill i munnen får
genom läpparnas, kindernas ock munbottnens förenade ställningar en mera instängd karakter än vid p. För ifrågavarande vokal, som varken är 8 eller vt, användes numera tecknet 8, som år 1916 .bildades av professor Lundell på grund av
framställningar av upptecknare från flera landskap om behovet
av nytt tecken för detta ljud. Tecknet 8 har sedan fått en
mycken stor användning i uppteckningarna, ehuru det ej förr
än i denna avhandling förekommit i tryck'.
1) Den i P. Bogrens avhandling »Torpmålets ljud- och formlära»,
Stockholm 1921, använda typen g avser tydligen att återge Lundells
typ 8, men återger i stället en modifikation därav, som kan vara lämplig för kursiv skrift, men är mindre akceptabel i tryck. Bogrens uppgift (a. a. s. 2 not. 2), att jag skulle vara upphovgman till typen g,
beriktigas genom den ovan givna framställningen rörande uppkomsten
av typen 8. I mina anteckningar har jag visserligen redan år 1897
använt ett g-liknande tecken för den vokal, åt vilken Lundell nu
givit tecknet 8, men jag övergav detta försök ock övergick till R (ett
upp- ock nedvänt 8), då R syntes mig lättare att skriva än 8, som,
särskilt om det skall skrivas med bläck i en form, som nära ansluter
sig till trycktypen 8, fordrar mera omsorg för att ej bli missbildat
eller otydligt. Jfr Språk ock Stil VI (1906), s. 225 not. Först
sedan professor Lundell infört typen 8 i landsmålsalfabetet, har jag
återgått till denna typ. Jag begagnar tillfället påpeka en annan
nygjord 0-typ, som förekommer i Bogrens avhandling: åk, vilken anges som betydande ett mellanljud mellan 0 ock e (»en vitt labialiserad, hög ock spänd vokal, med samma artikulationsställe som e)),
men som ej häller synes akceptabel. En indexbokstav i nedre kanten
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När Lundell år 1879 med tvekan framställde som en möjlighet, att det av 8 funnes en u-liknande varietet, grundade sig
detta som nämnt på exempelord ur målet i Multrå i södra
Ångermanland. Just i Multrå ock även annars i sydängernaanländska mål, där 8 ock a finnas jämte varandra, synas dessa
båda vokaler stundom sammanblandas, i det att 8 träuges tillbaka av 8. Enligt en regel, som i dessa mål är stadd i upplösning, men som är något bättre bevarad i medelpadska, hör
8 bl. a. hemma i ord av typen kak 'kol', men 8 i ord av typen
kaka 'kola''. Bakom de exempelord, vilka Lundell (a. a. s. 103)
anför som representanter för de då med tvekan förmodade två
varieteterna av 8, får kanske spåras rudiment av denna regel
samt därjämte en överhandtagande tendens \ till 8-utta12.
Det uttal av 8, som vid distinktionen mellan 8 ock 8 tages
till utgångspunkt såsom utgörande bokstaven 82 egentliga ljudvärde, är det som angives genom Lundells ovan citerade ord,
att 8 är »ett mycket öppet ö», samt genom hans jämförelse mellan serien e— e— a ock serien 0 — — 8. Som ett allmänt
bekant exempel på 8 kan framhållas ett vanligt riksspråksuttal
av ö framför r ock r-förbindelser (öra, hörn, mörk ni. m.), ett
uttal som torde dominera i riksspråksuttal i en östlig del av
landet, under det uttal med o i motsvarande ställningar torde dominera i en västlig ock sydlig del av landet. Som exempel på
i en landsbygds mål kan anföras, att i de flästa västgötamål
8, uttalat på ett sätt som fullt motsvarar vad som nyss framhölls som denna bokstavs egentliga ljudvärde, förekommer som
genomgående wotsvarighet till fornspråkets korta o3. Som motanvändes i landsmålsalfabetet, men har då annat utseende: 0, ock annan
funktion. Kombination av en bokstav med en indexbokstav användes ej
för att uttrycka ett ljud, som inom ett måls ljudskala intar en självständig plats, utan blott för att angiva att det ljud, huvudbokstaven uttrycker, beledsagas av en biartikulation av sådant slag, som indexbokstaven
antyder. Jfr Lundell, Grundlinjer till praktisk fonetik, (1910), s. 45.
Jfr Geijer i »Sverige» VI, s. 470 ock 473 samt Bogren a. a.
§ 50 anm. 3 ock § 78 Dl.
I annat sammanhang (a. a. s. 114) synes Lundells tvekan rörande ljudet 8 i Multråmålet icke gälla alternativen 8 eller vt, utan 8
eller e. I ännu ett annat sammanhang (a. a. s. 119) skrives ljudet
d i vissa jämtska ock härjedalska mål utan tvekan med bokstaven i.
Jfr J. Sandström, Sv. landsm. B. 6, s. 49 ock flerstädes. Beck-
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svarighet till fornspråkets korta u ha samma dialekter en vokal, som av upptecknare i allmänhet skrivits a som kort, ij
tom förlängd. ..Ä.ven om det ljud, som sålunda i dessa västgötauppteckningar skrivits g, ej är alldeles likt det ljud, som i
samma uppteckningar skrivits u, ock även om västgötskt kort
a kanske ej helt ock hållet sammanfaller med uppsvenskt kort
if, så synes dock tecknet a i ifrågavarande västgötauppteckningar vara använt med mera rätt, än när det av åtskilliga
upptecknare i Ångermanland, Jämtland o. s. v. använts för att
beteckna ljudet s (ofta i kaotisk växling med tecknen 8 ock e).
:Samma eller åtminstone väsentligen samma distinktion, som
här gjorts mellan 8 ock 8, har gjorts i den norska ljudskriften,
<lär s motsvaras av oe ock s av ca. Vokalen ca karakteriseras
som »extra rundet og tilbagetrukket». På motsvarande sätt användes i norsk ljudskrift antikvatyper i genomgående motsättning
mot kursivtyper av ö-tecken för att angiva de med antikvatyperna
betecknade ö-vokalerna som »extra rundet og tilbagetrukket»
förhållande till de ö-vokaler, som betecknas med kursivtyper.
Så finner man i den norska ljudskriften 0 i angivna förhållande
till ø ock ö i motsvarande förhållande till ö'. Likaså finner
man i samma ljudskrift en antikvatyp ö i motsvarande förhållande till kursivtypen 6 2. Den med ö betecknade vokalen, Som
uppgives i ord från bl. a. Österdalen ock Guldalen, alltså från
grannbygder till Härjedalen, har synts mig, som dock ej haft
tillräckligt tillfälle att höra denna norska vokal, vara ganska lik
-den vokal, som jag i motsvarande ord i härjedalska mål tecknat a.
Någon distinktion motsvarande den mellan norskt ca ock norskt ö
tar dock ej, ännu åtminstone, blivit gjord på svensk sida.
När Noreen 3 särskilt framhåller Stockholmsdialekten som
man, Sv. landstn. B. 17, s. 4 antar dock detta rena 8 vara det ljud,
som menas med bokstaven 0. Han har visserligen rätt i att västgötauttalet är olika Stockholmsuttalet, men det Stockholmsuttal, han avser,
torde ej vara 8, utan 8.
Jfr J. Storm, Norvegia I (1908), s. 164 f. Det norska ljudtecknet 0 betecknar väsentligen samma vokal som det svenska landsmålsalfabetets 0, det norska ö väsentligen samma vokal som det svenska tecknet 0.
Storm a. a. s. ,168. Den norska bokstaven ö betecknar väsentligen detsamma som det svenska tecknet 0.
8) Vårt Språk I, s. 517.
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hemvist för 8 ock strax därefter talar om 8 såsom ett ljud
vilket, till följd av huvudstadsdialektens alltmer dominerande
inflytande på riksspråket, med tiden torde bliva vad det enligt
hans mening nu ej är, nämligen riksspråksmässigt, så kan denna
framställning lätt bli vilseledande. I Stockholmsuttal förekommer nämligen i ifrågavarande användning ej blott 8, som här
liksom på andra håll kan skifta åt o till, utan även 8; ock
detta sistnämnda ljud synes vara karakteristiskt för ett mera
lokalt färgat Stockholmsuttal, företrädesvis, men ej uteslutande
känt från de lägre klassernas språk. Det stockholmska 8. får
gärna, särskilt i lägre språk, en viss å-färg, något som vid
härmning lätt överdrives. Det är denna skiftning som ligger
bakom följande anmärkning i inledningen till den fonetiska
transkriptionen av Harald Molanders lilla dramatiska Stockholmsbild »På Kornhamnstorg»1: »ti före r går åt o utan att hinna
detta ljud.» I transkriptionen skrives a: ho, jo, j,sot ova[r],
ora o. s. v. Tecknet 8 användes ej. Samma slags uttal med
(överdriven) dragning åt o skönjes också bakom den hos Lundell2 mötande skrivningen »kora köra (Stockh.)».
Kärnpunkten i den ljudbild, som tecknet 8 representerar,
är alltså innehållen i karakteristiken ett mycket öppet ö,
vilket inom ö-serien motsvarar a inom serien e—ce—a. Typen 8 symboliserar ljudet som hörande till ö-serien: 8 har bildats av ö genom att de i vanlig skrift fristående, över linjen
placerade prickarna här ha indragits i bokstavstypen, som enligt en i landsmålsalfabetet genomförd princip begränsats inom
linjen. Tecknet e avser att symbolisera på samma gång en visa
likhet med 8 (med avseende på det väsentliga av tungställningen) ock med n (med avseende på läpprundningen). Tecknet
o symboliserar den vokal, det betecknar, såsom hörande tillsammäns med o. Kärnpunkten i ljudbilden o torde kunna angivas.
på följande sätt: ett ö-fårgat o.
Den ovannämnda, grundläggande ö-serien: of, a, 8 (e torde böra
räknas till å-ljuden, hällre än till ö-ljuden) har sedermera kompletterats genom inskjutande av o mellan )0 ock o. Med t9 betecknas en vokal, som inom ö-serien spelar en roll motsvarande den, som a spelar i serien e — a — ce. Tecknet 79 bilda1.)

Sv. landsm. I, s. 607.

2) Sv. landsm. I, s. 85.
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des ursprungligen inom Föreningen för Stockholmsmålet (där
även distinktionen mellan ljuden 8 ock 8 först gjordes) ock
akcepterades av professor Lundell vid ett av denna föreninga
sammanträden år 1897. Bokstaven n, som första gången användes i tryck i J. Thurmans avhandling om målet i Pargas i
Egentliga Finland (Sv. landsm. XV. 4, 1899-1900), har sedan
mycket använts vid uppteckningar, kanske huvudsakligast i fråga
om uppsvenska' ock norrländska mål samt dalmål. Under den
allra första tiden ansågs tecknet e av några upptecknare vara
alltför mycket utsatt för att felläsas som a ock försågs därför
stundom i primäranteckningarna med en släng vid slutet av det
snett över vokalen gående strecket. I dylik form har tecknet
använts i tryck av en författare, nämligen av Hesselman i avhandlingen om i ock y (1909), ock då ej blott i ovan angivna
betydelse (e), utan därjämte i en annan. Hesselman har nämligen använt samma med släng försedda variantform av e dels
för att beteckna ljudet n, dels ock oftast för att beteckna en av
honom i Gagnef m. fl. orter i Dalarne iakttagen »grumlig
varietet av ö, som av främlingar lätt kunde sammanblandaa
med resp. måls 8 (E- fsv. ö, il.)»2. Den av Hesselman åsyftade
grumliga variteten av ö kan i korthet närmare beskrivas såsom
förhållande sig till a (eller e) på samma sätt som 8 till 8. Det
är en extra rundad, kanske något tillbakadragen form av a ock
torde i huvudsak vara identisk med den vokal, som i den norska ljudskriften tecknas ö3. Vid samma tillfälle år 1916, då
tecknet 8 infördes i landsmålsalfabetet, har professor Lundell,
som icke velat akceptera den av professor Hesselman använda
bokstaven, infört bokstaven o som tecken för den starkt inrundade motsvarigheten till o.
Ljudet o spelar en mycket framträdande roll i Dalarne,
dock ej i det övre österdalsmålet, inom vars område det endast
är iakttaget i Skattungbyn 4. För övergångsområdet mellan det
övre dalmålet ock bärgslagsmålet (som i huvudsak omfattar
Leksands ock Gagnefs tingslag) är o särskilt karakteristiskt;
Jfr Gr. A. Tiselius i Sv. landsm. XVIII. 5, s. 90 samt T. Ericsson,
Sv. landsm. B 8, s. 109.
Jfr a. a. s. 25 ock flerstädes.
Jfr Storm, Norvygia I (1908), s. 164 f.
Jfr J. Boöthius, Orsamälet I, s. 101.
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det höres även mycket i bärgslagsmål ock saknas ej häller i
Uppland. Å andra sidan träffas det i Västerdalarne I. Då inom
stora delar av dessa områden även a förekommer (0 saknas i
många dalmål, som i allmänhet föredraga något öppnare kvaliteter av de främre vokalerna framför de mäst slutna) ock då
vilket sistnämnda ljud kan
det är av vikt att skilja ock
eller ö, så blir det dess mera
representera antingen fsv. ö,
.olämpligt att, såsom i ovannämnda avhandling skett, använda
samma tecken för båda ljuden.
finnes också i Stockholm. Det är
1) En stark tillnärmelse till
i väsentlig mån detta, som ligger till grund för den bekanta tendensen
till sammanblandning av 0 ock u, ett karakteristikum för Stockholmsuttalet som torde vara mera allmänt känt än den ovannämnda tendensen
att uttala det med es sammanflytande 8 s', att en något gt-aktig klang
uppstår.

Efterskrift.
Under tryckningen av denna avhandling har jag från tre
norska dialektforskare, dr Am und B. Larsen, amtsskolebestyrer
.J. Reitan ock universitetsstipendiat 0. Sk uleru d mottagit en
värdefull medvärkan, som jag härmed tacksamt erkänner. Med
.anledning av till dem sända korrekturark ha de nämligen haft
vänligheten att utom rättelser av tryckfel, meddela mig beriktigande ock kompletterande upplysningar om tilljämning, apokope
ock därmed sammanhängande förhållanden i norska dialekter.
Utöver vad som i det föregående, enligt citat i noter, hämtats
nr från dem mottagna brev, vill jag meddela ännu några ur
samma källor hämtade upplysningar, vilka av utrymmesskäl ej
kunde införas i korrekturet.
Om tilljä,mningen i norra Österdalen meddelar J. Reitan i
brev av 19 april 1921 med anledning av framställningen s. 7 f.,
.att tilljämning till e — e i ord med gammalt a — a : ferre 'fara',
svorro 'svara', skepp° 'skapa', toko 'tala', komme 'komma',
berre 'borra'. mokko 'mocka'; vette 'veta', s,epo *skipa, lovve
o. s. v. av honom iakttagits i norra delen av Tolgen (Os),
tuen att målet i närheten av Tolgens station har å—å i samma
ord. Detta förhållande uppfattar han så, att målet, sannolikt
företrädesvis på grund av inflyttning från Röros, blivit starkt
uppblandat, ock att därvid e — e trängts tillbaka av å — å.
Tilljämningen till e — e har Tolgen gemensam med sin gamla
Trioderförsamling Tönset, varifrån Tolgen avskildes 1735. Den
härjedalska tilljämningstypen fere 'fara' etc. skiljes alltså endast
genom Röros från det norska tilljämningsområdet med e — e
(fere etc.) i »Glåmdalen». Kvikne ock Innset, som tillhör Hedemarkens amt, men ligger utanför Österdalen, i översta delen av
Orklas dalföre, synes enligt såväl Reitans som Larsens iakttagelser sakna alla spår av tilljämning till e — o : Lårrå 'fara',
bårrå ('bära' ock 'borra'), s,årrä inf. 'skära' o. s. v. Bland undantag i Kvikne framhåller Reitan /osa 'läsa' ock eta 'äta'.
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Ur prof. Johan Storms outgivna »Synopsis over vikverma alene›
samt ur egna uppteckningar har Skulerud i brev av 6 april 1921
meddelat några i Smaalensbygder, huvudsakligen i norr ock öster,
upptecknade exempel på tilljämning till a — a
e — a, varav
här ett par anföras: nava 'näve', sa 'släde', taka (jfr Aaseng
ock Ross' ordböcker under Tele m. 1) från Enebakk ock Trögstad..
Det är samma ord som återvända i de följande exemplen, med
eller utan variantformer, t. ex. nava
nava — neva i Rödenäs,
taka
tceka i Spydeberg (Speberg). Den betydliga utvidgning
söderut av det hittils kända tilljämningsområdet, som dessa
exempelord innebära, når dock, enligt vad i samma brev meddelas, ej in i Romerike eller i Kristianiatrakten eller i Vestfold..
Dylik tilljämning till a — a
e — a är även främmande för
Telemarken; om vårå 'vara', som Skulerud med någon reservation uppger från Saude herred i sydöstra Telemarken, jfr Ark_
f. nord. fil. XXVIII, s. 236 f. Likartad tilljämning i norra
Värmland (nov 'näve' m. m.) har berörts s. 9 ovan.
Diftongering av långa cirkumflekterade vokaler, som jag
s. 17 omtalat såsom utmärkande för opplänningsmålet i Jämtland, har enligt meddelande i brev av 11 april 1921 från Reitan
motsvarigheter i Trondhjeras stads dialekt ock även, ehuru sällsynt, i de tröndska bygdemålen. Den höres i Norge oftast hos.
ungdom, i synnerhet kvinnor.
1 brev ay 9 maj 1921 har Reitan med anledning av min,
framställning s. 50 bekräftat Ross' framställning i NB. V (1907)„
s. 45: »I jamvegtuge fleirtalsord — som helst vii vera noko tiljamna — endar bunde fleirtal me ne, helst do i mannkynsord:
vikune o viku(y)n f., latuattne m
», samt tillägger ur sina
egna uppteckningar dågånde 'dagarna' (från Sel).
Till komplettering av framställningen s. 25 not 1 anför jaghär följande sydjämtska ock härjedalska former, meddelade i
brev av A. Backman: Oviken, Myssjö ock Hackås tjå'når, åtminstone i Myssjö därjämte tknår, Bärg tenå'r, Ljungdalen tånsnår..
Slutligen vill jag till redaktören av Svenska landsmål,
professor Lundell, uttala mitt järtliga tack för allt hans tillmötesgående i fråga om tryckningen ock för hans goda jälp
vid korrekturet.
Uppsala den 12 maj 1921.
Herman Geijer.

Dans mon essai, je tåeherai de contribuer å la solution d'un
prob16me des plus importants pour l'histoire des dialectes scandinaves,
en profitant des collections de l'Archive des dialectes (« Landsmålsarkivet ») å Upsal et des resultats gagnes par les collaborateurs du
Comite d'Upsal pour l'etude des dialectes de la Suede.
Voici le probleme dont il s'agit: Comment se sont repandus
d'une province å l'autre deux phenomenes intimement lies dans les
‹dialectes suedois et norvegiens, å savoir: 1°) l'approchement ou l'assimilation des voyelles, celle du theme et celle de la desinence, (sned.
< tilljämning », norv. « tiljeevning »), et 2°) la chute des voyelles finales
non accentuees (« l'apocope »)? Ces phenomenes ne sont que la
.continuation d'une loi phonetique constatee dans le suedois et le
norvegien du n:liven åge par M. A. Kock, qui a donne å cette loi
le nom de « balance des voyelles ». Cette loi implique le fait suivant: dans le cas nä la syllabe radicale etait longue, on a eu un
.accent moins fort sur la syllabe desinentielle que dans le cas ou la
syllabe radicale etait breve. Par consequent, la qualite des voyelles
des desinences a subi une modification qu'on peut considerer comme
une sorte d'affaiblissement: a -› ä, i ---> e, u -› o. Cependant, dans
certains dialectes, ces hvolutions des voyelles ne se sont produites
qu'en partie. Si, au contraire, la syllabe radicale etait breve, on a
eu, d'apres cette loi, un accent plus fort sur la desinence, et par
consequent les voyelles a, i, u sont restees intactes. Parfois meme
a est devenu å, ce qui est considere comme un renforcement de la
Toyelle, renforcement comparable au changement d'a long en å en
syllabe radicale accentuee: båt -->- båt (bateau). Dans ce qui suit,
nous appelons les mots qui ont des syllabes radicales longues (« långstaviga »), des mota longS, et ceux qui ont des syllabes radicales
breves (« kortstaviga »), des mots brefs. Cette terminologie se rapporte
l'ordre des choses de la vieille langue; on parle de mots brefs,
rneme si ces mota, par un developpement plus recent, ont allonge
la syllabe radicale.
L'accent relativement fort que la vieille langue donnait å la
syllabe finale des mots brefs s'est conserve au mojna dans un dialecte du suedois moderne, celui du nord de la Dalecarlie, et aussi
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dans quelques dialectes norvkiens, surtout ceux du Gudbrandsdal et
du Telemark. L'accentuation de ces trois dialectes modernes est
generalernent caracterisee par un certain equilibre entre les deux.
syllabes: la syllabe radicale et la syllabe desinentielle sont accentuees avec å peu pres la meme force. On appelle cette sorte d'accenParfois rintensit6
tuation accent d'equilibre» (€ jämviktsakcent
de l'accent final se trouve meme renforcee jusqu'å ce que la syllabe
radicale devient protonique. Dans tons les dialectes oi l'on peut
observer raccent d'equilibre, on rencontre aussi rassimilation vocalique. Dans les dialectes modernes, rassimilation vocalique s'est
developpee de plus en plus, et elle a abouti å des formes souvent
assez eloignees du point de apart. Mais rassimilation vocalique
n'est pas limitee aux dialectes assez rares oi ron trouve r accent
d'equilibre: sous des formes qui different d'un lien å rautre, cette
assimilation est repandue sur des parties tres etendues du nord dela Suede et de rest et du nord de la Norvege.
L'assimilation est dite complete, lorsque les deux voyelles sont
devenues identiques ou å peu pres, par exemple firi
farit, part.
passé de fara (voyager). Si, au contraire, revolution de la voyelleradicale s'est arretee avant d'arriver å retape d'identite, on parle
farit.' Il faut
d'une assimilation incomplete, p. ex. fäni ou fort
distinguer les cas oii c'est la voyelle de la syllabe radicale qui s'est
rapprochee de celle de la desinence, de ceux ou ron se trouve en presence d'une transformation de la voyelle finale rinstar de la voyelle
radicale. Nous venons de donner des exemples du premier procede, qui
est une assimilation vocalique regressive; pour le second, rassimilation
vocalique progressive, citons mytjy <- mykit (beaucoup). Enfin,
on rencontre des assimilations reciproques, comme c'est bien le cas
skurit (coupe) et probablement aussi dans färä <dans skyry
fara (voyager).
En effet, rassimilation regressive doit etre la meme chose que
omljud », c umlaut ») des vieilles langues scandinaves.
l'inflexion
Majs, dans les dialectes scandinaves modernes, cette assimilation
depend toujours de la condition nommee plus haut: la voyelle de la
desinence qui a cause rassimilation doit avoir un accent fort ou au
moins demi-fort, tandis qu'on suppose que les voyelles des desinences
qui ont cause l'inflexion des temps anciens n'ont ete que faiblement accentuees.
De toutes les especes d'assimilation vocalique, la plus interessante
en est cello qui est representee par l'exemple får(r)å, et c'est pour cela,
que, dans ce traite, je me suis borne å examiner cette sorte d'assimilation partout ou elle se trouve, en laissant de cete tout le reste
de rassimilation vocalique. La plupart des dialectes en questiön se
1) Certains auteurs norv4iens ont voulu introduire le terme nouveau
< utjmvning pour l'assimilation complRe, ne parlant de < tiljmvning qu'au
cas d'assimilation incomplae.

atsum.k.
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trouvent en Norvege. Ge n'est que dans un seul dialecte que j'ai
examine toutes les sortes d'assimilation voealique, å savoir dans la
partie sud-ouest de la province suedoise de Jämtland, sur la frontiere
de Norvege. Ge dialecte offre un inter& tout special, parce qu'on
y trouve, remontant å des epoques tres aneiennes, des traces de
croisement entre des tendances d'origine suedoise et d'autres d'origine
norvegienne.
Ge qui caracterise le developpement des dialectes suedois, c'est
que l'influence que peut exereer la voyelle finale sur la voyelle radicale est bien moins forte et beaueoup moins frequente que dans les
dialectes norvegiens. L'accentuation des anciens mots brefs est hevenue la meme que celle des anciens mota longs, excepte en Daleearlie.
Dans la plupart des cas c'est la voyelle, non pas la eonsonne suivante,
qui a ete allongee. Avec la tendance d'allonger la voyelle de la syllabe
radicale se combine celle de donner å cette voyelle une prononciation
plus ouverte, • par exemple l'a est devenu un a ou un ä tres ouvert
(cf. fåra ou tära ‹cite plus haut), i est devenu une sorte
d'i ou d'e ou d'ä ouvert etc. D'autre part, dans beaucoup de dialectes norvegiens, la voyelle des syllabes radicales est restee breve et,
en ce cas, on trouve peu de traees de .la tendanee de donner å.
cette voyelle une prononciation de plus en plus ouverte. Surtout
dans les dialectes du diocese de Trondhjem, on constate une loi selon
laquelle, dans les mots qui ont subi l'assimilation vocalique, certaines
voyelles des desinences ont une prononciation un peu plus fermee que
celle des voyelles des syllabes radicales: itti
etit (mange). Dans
ce mot, l'i de la seeonde syllabe est plus ferme que l'i de la premiere. Probablement l'i final d'itti est plus ferme
n'etait dans
la vieille langue. Ceei s'applique evidemment å ra final de fårrå <—
fara. La voyelle de la syllabe radicale, quelle qu'elle soit, s'est
assimilee å celle de la desinence. Neanmoins, dans les dialectes
trondhjemiens modernes, l'accent principal frappe la syllabe radicale,
sans aucune difference entre l'accentuation des mots anciennement
brefs et celle des mots anciennement longs. On peut conelure que
cette sorte d'accent des mots brefs doit etre tres recente dans ces
dialectes et qu'elle doit avoir ete precedee d'une sorte d'accent
d'equilibre avec quelque preponderance pour les desinences. Il faut
done supposer qu'un changement d'accentuation bien remarquable a
eu lien: l'accent des desinences a d subir un affaiblissement jusqu'å.
ce que l'accent principal s'est fixe enfin sur la syllabe radicale:
l'accent d'intensite s'est recule vers le commencement du mot.
La meme concentration de l'accent sur la syllabe radicale que
nous venons de constater dans les mots anciennement brefs des dialectes trondhjemiens n'est qu'un phenomene particulier d'une tendance generale qui a regne dans presque toute la Scandinavie, sauf
quelques ilots, dont la situation a favorise la eonservation de l'ancienne faeon de parler. Ge sent lå les pays de montagne citees
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ei-dessus (la Dalecarlie, le Gudbrandsdal etc.). C'est en supposant
que raccent d'equilibre ait regne partout, bien que dans la plus
grande partie des pays scandinaves il se soit perdu, la syllabe radicale ayant attire raceent, qu'on peut comprendre le fait que certains
dialectes isoles montrent aujourd'hui le m6me type fårå ou des
developpements posterieurs de ce type. Partout ot la base commune
de l'ancienne accentuation est restee intacte jusqu'å un temps assez
recent, on a pu arriver å des resultats analogues, gråee å des developpements isoles, majs paralleles. Le type fårä, des.dialectes dal&
earliens, quoique presque totalement isole parmi les dialectes modernes
suedois, ne provient done pas d'une influence des dialectes norvegiens voisins, dans lesquels le type fara s'est developpe d'une maniere analogue. Bien au contraire, le type fårå des dialectes daleearliens est la continuation reguliere du type farå, dont on trouve
des traces rares dans les dialectes du suedois central.
La coneentration de raccent sur la syllabe radicale n'est pas
limitee aux mots anciennement brefs. La mäme chose se repete pour
les mots longs. Dans l'ancien suedois et rancien norvegien, la loi de la
kasta (jeter).
balance des voyelles a donne pour resultat kastä
Dans les dialectes modernes, ce developpement est pousse jusqu'å la
ehute de la voyelle finale: kåst ou presque kast. L'accent de la
voyelle apocopee s'est reculå sur la syllabe radicale. On est frappe par
le fait que eertains des dialectes qui dans les mots longs ont pousse
raffaiblissemeni de raccent des desinences jusqu'å la chute des voyelles
finales, comptent parmi ceux qui ont conserve jusqu'å un temps rela-tivement recent l'accent fort sur les desinences des mots brefs. La
loi de la balance des voyelles a donne pour resultats dans les dialectes
farå; dans les
kastä: d'autre part fårrå
trondhjemiens kåst
dialectes jämtlandais kåst: färä ou bien fåra ou fara, oul tous les
a et tous les ä sont presque partout tres ouverts; dans les dialectes
-västerbottniens kåst: fara ou fåra. A en juger par les lois phone-tiques de ce dialecte, il semble que les formes actuelles soient passees
par une aspe analogue å celle de fårå. Dans les provinces suedoises
et norvegiennes situees au sud du Västerbotten, du Jämtland et du
diocese de Trondhjem, on trouve une grande region unie oi la loi de la
balance des voyelles s'est conservee sous la forme kaste: fära ou fara.
Cette region comprend tout le reste. du Norrland, sauf la partie la plus
meridionale, et la plus grande partie de rest de la Norvege. Quelques
contrees isolees montrent les formes mentionnees plus haut, kaste :
får(r)å; la Dalecarlie kasta : fårå. Au sud-est de cette vaste region,
ou ra final des anciens mots longs est regulierement devenu e (cfr
kastä, dans les langues anciennes), on trouve les contrees centrales
des dialectes suedois. Lä, la loi de la balance n'a laisse que des
traces faibles dans les dialectes modernes, les mots anciennement
brefs s'etant confondus avec ceux qui ont ete longs, et dans tous les
mots un accent relativement fort porte sur la desinence — eepen-
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dant, r accent principal se place nettement sur la syllabe radicale et
la force de r accent qui dans ces dialectes frappe la desinence n'equivant pas å °elle de r accent d'equilibre.
On a suppose qu'une grande affaiblissement de r accent des
desinences ait eu lieu en Ibland, å rest de la Suede eentrale, parce que le vieux manuscrit d'environ 1300 qui contient rancienne
loi de cette province a change en 93 les a des desinences, sans distinguer entre les mota longs et les mota brefs. Je crois retrouver
dans les dialectes modernes d'Upland justement le meme etat des
choses qui se trouve dans la loi d'Upland de 1300. Les dialectes
ont souvent dans les desinences un ä tres ouvert, moins different de
l'a que rä ordinaire, prononeiation qui s'harmonise tres bien avec
l'accent relativement fort qui frappe ces memes desinences. Majs la
fusion des mots anciennement brefs avec ceux qui ont ete longs semble
prouver qu'il y a eu dans les premiers un certain affaiblissement de
l'aceent des desinences. Dans ce fait on peut voir un etat primitif de
la concentration de r accent sur la syllabe radicale. Du reste, le grand
ehangement d'accentuation dont il est question n'a pas då commencer
ni s'6tre developpe sans une certaine influence de la langue danoise.
En s'eloignant d'Upland, dans la direction meridionale, on trouve une
serie croissante d'affaiblissement de raccent des desinences: Södermanland kastä, Östergötland kaste, Öland kåst. Il faut remarquer
le parallelisme frappant entre cette serie et la serie Upland—Västerbotten. Dans les dialectes du sud de la Suede, on ne distingue plus
les mota aneiennement brefs d'avec ceux qui ont et6 longs.
Aussi dans les dialectes de la Suede eentrale, oå ron accentue
tres distinctement les desinences, il y a des cas di les voyelles
finales des desinences sont supprimees, majs ces cas sont d'une nature differente de ceux dont il a 6t6 question plus haut. La chute
des voyelles finales dans ces dialectes depend de r accent de la
phrase, non pas de raccent du mot. On a voulu voir dans ce phenomene une influence des dialectes du nord. Mais les ehoses ne se
sont pas passees ainsi. Ce sont plutåt des phenomenes autochtones,
renfermant peut-etre quelques-uns des germes du mouvement vers
la concentration de r accent sur la syllabe radicale.
On peut observer — les dialectes scandinaves en offrent des
exemples tres ins truetifs — le phenomene suivant: l oa, å ce qu'il
parait, une innovation phonetique a commence å se manifester, les
effets de cette innovation sont souvent restes å une etape moins
avancee que dans les endroits plus eloignes et plus isoles qui en ont
subi rinfluence. Cela s'explique le mieux quand on peut localiser
dans des provinces centrales et populeuses le centre d'oå s'est repandue cette innovation. On peut bien comprendre que, å une 6poque
anterieure å la nötre, des paysans occupant en grand nombre et
depuis longtemps une contree cultivee, ou tous avaient les °Arnes
murs et la meme facon de parler, ont ete beaucoup moins accessibles
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aux innovations phonaiques, soit autochtones, soit d'origine etrangöre,
que les habitants plus disperses et plus voyageurs d'un autre pays,
exposé aux influences des provinces eentrales. Chez une population
dense de paysans indåpendants, il faudra souvent plus de temps pour
que les innovations phonåtiques puissent penåtrer partout et, le
mouvement &innovation s'åtant ralenti, il s'arråtera avant d'aboutir
aux consåquenees extråmes. Enfin, les tendances et les influences
diverses, qui abondent dans les centres des communications, se cråent
des obstacles l'une å l'autre. C'est pourquoi, en beaueoup de eas,
les innovations phonetiques se sont dåveloppåes d'une maniöre plus
radicale et plus eonsåquente dans les provinces goignees que dans
les provinces centrales de la Suede. A ce titre, les deux phånomönes
dont je viens d'esquisser l'expansion offriront peut-åtre quelque intårät
genåral.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
hittills nr 1-5, 6-10.

Av den äldre serien äro följande band kompletta till
bindning:
å
1878-81.
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E
1885 A, 1886 C.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
hh. 54, 57, 58.
hh. 43, 46, 48, 87, 144.
hh. 49, 50, 51.
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
-Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
hh. 16, 30, 52.
hh. 71, 85, 98, 134.
övriga band äro under arbete ock skola bliva fardiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att
binda i två band (1-5, 6-10).
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