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Inledning.
Stort intresse ock mycket arbete ha ägnats åt frågan om
förekomsten ock fördelningen av kakuminalt ock dentalt 1 ock
n, en fråga som t. o. m. kallats »en av kardinalpunkterna i de
nordiska språkens ljudlära»). I en uppsats år 1883 framlade
A. Kock 2 bevis för förekomsten av ett fornsvenskt kakuminalt 1,
ock 1888 infogades i systemet även förekomsten av ett fornspråkligt kakuminalt n, vilket blev föremål för en rad skarpsinniga utredningar. En jämförelse mellan de skriftliga källornas vittnesbörd ock dialekternas material beträffande kakuminalt n syntes ge så säkra bevis, att man tyckte sig endast
ha att fastslå en lärosats. Mot denna ha sedan dess inga
motiverade invändningar . framställts, den har i stället stötts
av en rad undersökningar.'
gängse handböcker framställes fornspråkens n-ljud som
dentalt i uddljud ock som långt, som velart framför k, g ock som
kakuminalt (supradentalt, alveolart) för övrigt, se Noreen,
Altisl. Gr., (1923), Brondum-Nielsen, Gammeldansk Gr. I (1928),
Iversen, Norrån Gr.8 (1937). Hos Seip; Norsk språkhist. tul omkring 1370 (1931) nämnes ingenting om detta n-ljud, inte
häller hos Harry Andersen, Oldnord. Gr. (1936).
Avsikten med följande uppsats har varit att söka framlägga
en samlad översikt av material från dialekterna ock skärskåda
den dialektgeografiska ock allmänt språkhistoriska karaktären
hos de dialekter, som äga denna enligt mångas mening ur1 H. Pipping, »Till frågan om 1- och fi-ljudens kvalitet i de nordiska språken», s. 1 (Studier i nord. fil. 6).
2 »Om svenskans behandling af ljudförbindelsen hl ock om fornsvenskans
1-ljud» (Sv. lm. 11).
3 Utan att gå närmare in på saken reserverar sig Thomsen mot teorin
om äldre supradentala n- ock 1-ljud i danskan: ». . . den oprindelige tilstedevarelse af hine lyd i dansk ... endnu ingenlunde forekommer mig at 'nere
bevist eller endog blot sandsynlig» (Forh. paa det fjerde nord. fil.-mode, Kbn
1893, s. 214).
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åldriga kvarleva. Eftersom ortografiska förhållanden i fornspråken spelat en stor roll i de utredningar, som man gjort
för att bevisa ålderdomligheten av supradentalt n, har jag
emellertid i ett par kapitel även velat diskutera skrivningarna
av n i fornisländska (Kap. 1), forngutniska ock fornsvenska
(Kap. 2). Vid behandlingen av n-ljuden har jag inte kunnat
undgå att även något komma in på förekomsten av kakuminalt 1.
De supradentala eller kakumina1a n-ljud för gammalt kort
n, som äro föremål för behandling i denna uppsats, finnas inte
i de nordiska riksspråken (om antydningar därtill i de sörmländska stadsmålen jämför nedan) utan endast i en del nordskandinaviska dialekter. Med vissa undantag förekommer emellertid supradentalt n även i svenskt riksspråk, nämligen som
resultat av en sammansmältning av r ock n, t. ex. i barn.
Supradentalt n tecknas i landsmålsalfabetet n, jfr Lundell,
»Landsmålsalfabetet», Sv. landsm. I, s. 33 f.; Noreen, Vårt språk I,
ss. 430 f., 439 f. Detta n-ljud kan även kallas alveolart. Bakuminan kallas det n, som bildas med tungspetsen mot gomtaket
(landsm.-alf. n). Det måste redan här anmärkas, att benämningen »supradentalt» n i det följande stundom i sammanfattande syfte användes även om det kakuminala ljudet. 1
anslutning till äldre framställningar har på några ställen även
benämningen »kakuminal» på liknande sätt använts i stället
för »supradental». Sammanblandningen i användningen av tärmerna beror även på att upptecknare inte alltid förmått fonetiskt skilja kvaliteterna, som ibland kunna ligga nära varandra,
men på andra håll, som t. ex. i norra Västerbotten, bestämt
skiljas åt.
Det dialektmaterial, som i denna framställning anföres utan
direkt källhänvisning, är hämtat från samlingarna i Landsmålsarkivet i Uppsala (ULMA).

Kap. 1. Diskussion av de fornisländska skrivningarna nn, 11 framför dental konsonant.
I sedermera lektorn Per Åströms gradualavhandling över
Degerforsmålet (i södra Västerbotten) framlades 1888 — för
fämtio år sedan — för första gången teorin om ett fornspråkligt »cerebralt» (= kakuminalt 2) n. Vid sin bevisföring
stödde Åström sig bl. a. på skrivningar i fornisländska handskrifter, vilkas ortografi syntes utmärka två slags, kvalitativt
skilda n-ljud.
Att det i Ångermanland fanns två slags n-ljud, hade uppmärksammats av C. J. Blomberg, som i »Ångermanländska
bidrag» (1877) gav åtskilliga exempel på vad han kallade »cerebralt» n i bådefortis- ock infortisstavelse i Multråmålet ock
också sammanställde skillnaden i kvalitet med kvantitetsförhållandena, dock inte fornspråkens. Även Sidenbladh utmärker
i ordlistan till »Allmogemålet i norra Ångermanland», akad. avh.
(1867) ett »tjockt» n, som »märkes efter lång vokal, t. ex.
br6lina (brand)» (s. 11). Beteckningen hu för »tjockt» n finns
också i Stenbergs otryckta ordsamling från södra Västerbotten
från början av 1800-talet ock i en bröllopsdikt på ångermanländska från 1803 (Ark. f. norrl. hembygdsforskn. 1923), på
samma sätt som kakuminalt 1 betecknades med hl i 1700- ock
1800-talens dialektlitteratur.
Vid den noggrannare genomgång av dialektmaterialet, som
Åström företog, märkte han, att 1 + d dels kunde uttalas id
(dentalt), dels 4, t. ex. fpld 'fyllde' men våd 'valde', likaså
1 + s, t. ex. als 'alls' men haj 'hals' ock på samma sätt n + s,
1 »Degerforsmålets ljudlära» (Sv. lm. VI: 6).
2

Benämningen »cerebral» är lånad från gängse sanskritgrammatikor.
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t. ex. krans 'krans', men halv 'höns'. Han såg vidare, att vissa
isländska handskrifter hade 11 ock nn i de fall, där Degerforsmålet hade dental konsonant, ock ått målets 1s, ns i" hand
skrifterna motsvarades av 11z ock nnz. Han drog alltså slutsatsen, att den fornisländska ortografin med särskild beteckning utmärkte de dentala ljuden, se a. a., §§ 111, 115, 119d,
121, anm. 5, 1'26 samt Åström, »Degerforsmålets formlära»
(Sv. lm. XIII: 2), s. 62 f.
Åström styrktes i sin teori, när han hos Wimmer (Oldnord. Lwseb.) fann, att den kända övergången ä > d i de
äldsta isländska handskrifterna ägde rum i långstaviga ord,
men inte i kortstaviga. Degerforsm. hade wild = isl.
Åström antog, att isl. vala uttalats med kakuminalt d såsom
i Degerfors.
Åströms teori om ett fornspråldigt »cerebralt» n upptogs
av Kock i en uppsats: »Till frågan om supradentalt 1 och n
i det nordiska fornspråket» (Ark. f. nord. fil. 9, 1893) ock tilllämpades av honom vid tolkningen av de stungna runorna i
Åkirkebydopfuntens inskrift (Ark. f. nord. fil. 18, 1902). Jämför
också Noreen, Åltschwed. Gr. (1897).
Den begränsade användbarheten av Åströms teori ock bristerna i hans statistik uppvisades av Celander 1906 i avhandlingen »Om övergången av ä > d i fornisländskan och fornnorskan». Beträffande existensen av kakuminalt 1 ock n i
fornisländskan anslöt sig Celander i huvudsak till Åströms
teori, som han understödde med andragande av nytt material
från handskrifterna ock nya synpunkter. Senare har Hugo
Pipping ytterligare utrett frågan i en längre uppsats »Til
frågan om 1- och n-ljudens kvalitet i de nordiska språken»
(Stud. i nord. fil. 6, 1914), jfr även H. Pipping, »De nordiska
språkens ljudlära» 1922, s. 147 if. samt B. Sjöros, »Två samnordiska kvantitetsregler» (Studier i nord. fil. 8, 1917).
Celander påvisade, att övergången ä > d i långstaviga ord
som teelde ock spraande hade skett tidigt, redan på 900-talet.
Så blev överensstämmelsen med dialekterna icke så fullständig,
som Åström menade. Det av denne anförda ordet tåld med
dentalt 1 < livilda är ett specialfall: dentalt 1 efter främre
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vokal. När 1 ock n enligt vissa handskrifters vittnesbörd kunde
dubbeltecknas i pr-et. ock part. av dylika ord med lång vokal,
vilkas infinitiv ock presensformer hade enkelt 1 ock n, förklarades detta av Celander ock senare av Noreen (Altisl. Gr.4,
§ 260) på så sätt, att det i ordet ursprungligen ingående kakuminala 1-ljudet skulle blivit dentalt i böjningsformer ffr d
ock t. Jag citerar Celanders uttalande om n (a. a., S. 84):
»Av n förekommer dubbelskrivning i samma fall som av 1.
(Oftast skrives N för nn.) Dock kräves här större försiktighet
i slutsatser med avseende på uttalet, i det att vissa handskrifter också använda N av rent grafiska grunder, i ligatur
med ett föregående a eller ett följande f, p. Se härom Larsson,
i inledningen till ed. av AM 645 s. /ax.» Trots denna sin
varning tycks Celander dock i sitt arbete i stor utsträckning
parallellisera 1 ock n' i likhet med en del forskare, som citera
honom.
Det finns emellertid jämförelsevis få fall av dubbelskrivning
av n i typen slida. Vid en genomgång av exempel hos
Larsson, »Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna», få
vi siffrorna: av sYna förekommer i former framför d ock t (z)
enkelt n 85 gånger, kapitäl 9 gånger, kapitäl i ligatur 18 gånger.
Av pina förekommer 30 gånger enkelt n, 6 gånger kapitäl,
4 gånger kapitäl i ligatur. Av t-na förekommer 16 gånger
enkelt n, kapitäl 1 gg. ock endast 3 gånger versal i ligatur. Av
tina ställa sig siffrorna 4, 2 ock 4, av greina 1, 4, 1, av leyna
20, 0 ock 2, av reyna 13, 0 ock 4, av rna 1, 1 ock 3. Sammanförda bli siffrorna följande: 170 enkelskrivningar, 23 kapitäler (= dubbelteckning) ock 39 kapitäler i ligatur, de sistnämnda fallen föga bevisande.
Såsom framgår av dessa siffror äro dubbelskrivningarna
jämförelsevis få i typen sYna, reena, ock de bli snarare
färre i tiden 1250-1300. I Codex regius av den poetiska
1 Efter de bevis, som Celander anfört för existensen av ett kakuminalt 1,
medtager han också n i en sammanfattning: »Om den sistberörda företeelsen
giver det säkraste beviset för att fornisländska'n och fornnorskan värkligen
haft en motsättning mellan kakuminalt och dentalt uttal av 1, n ...» (a. a.,
s. 80).
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eddan ock i Grågås har jag inte funnit något exempel på dubbelteckning ffr d, t. Grg. har =elit, deilld -1-. Man torde därför icke på grundval av de fåtaliga dubbelteckningarna i dessa
fall kunna uppställa en ljudövergång: kakuminalt 1 ock n >
dentalt ffr d ock t, som Celander ock Noreen göra.
I typen handa däremot är dubbelteckning av 1 vanlig i
vissa handskrifter (dock icke i Codex regius av poetiska eddan).
I Grågås, Codex upps. av Snorre-eddan, Elauksbök ock i många
andra senare handskrifter är dubbelteckning av 1 ffr d ock t
i gammal förbindelse så vanlig, att den anses som regelbunden ortografi. Dubbelteckning av n, t. ex. vänndr, är mindre
vanlig ock synes avta i de senare handskrifterna. Dubbelteckning i de sistnämnda typerna anses av Noreen, a. §, vara sekundär i förhållande till dubbelteckning i typen tfirna ock
hvila. I ett ord som hallda har man ingen anledning att särskilt utmärka dental kvalitet, eftersom det inte finns några
böjningsformer av värbet, där 1 inte följes av dental.
I ord av typen girndi, efidi, dvs, med konsonant ffr n ock 1,
dubbeltecknas icke n ock 1, trots att de anses vara dentaler.
Celander påpekar, att dubbelteckning här »skulle stå utan alla
ortografiska analogier» (a. a., s. 85 f.). Det är säkert riktigt
att inte på grund av enkelskrivningen låta denna typ intaga
en särställning, men jag vill dock hänvisa till skrivningar i
Flateyjarbök som iafnngott, uopnnlausir ock liknande ock
likaså till den vanliga dubbelskrivningen av n ock 1 efter r.
H. Pipping uppfattar enkelskrivningen girndi som regelbunden, återgivande alveolart (varken dentalt eller kakuminalt)
uttal efter r (a. a. 1914, s. 35).
I de kortstaviga ordens pret., t. ex. ski18a, skilda, borde
också dentaliteten utmärkas, när övergått till d i de isländska handskrifterna efter 1300, men så sker i regel ej. Jfr
Noreens formulering: »erst weit (vgl. § 238.1, b) später (anorw.
schon friih, s. Wadstein, F. Horn., s. 134) skilda> skillda» (a. §).
Under hänvisning till Wadstein uppge både Celander ock
Noreen, att dubbelteckning förekommer i fornnorska handskrifter i kortstaviga ord. Så vitt jag kan se, är dock detta uttalande otillräckligt styrkt. Orsaken till att skildi i senare
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tid kunde skrivas med enkelt 1, men Ingjallz ock allda med
dubbelt, ehuru
övergått till d, är förmodligen, att det utbildats en traditionell motsättning mellan hd ock 18, så att
enkelskrivningen för språkuppfattningen kom att höra samman
med vissa ord.
Celander omnämner s. 86 skrivningarna iarll ock arlla i
Elis saga ock i hand 3 av. Didriks saga (handskrifter som representera fornnorska). Då 11 i nämnda handskrifter användes
i pret. =lite ock teende, bevisa de ovannämnda 11 enligt
Celander, att det är fråga om dental kvalitet, ock skrivningarna
iar11, arlla, barnn sammanställas av honom med den kända
norska dialektala övergången rh > 11, rn > nn: Celander ledes
emellertid till den slutsatsen, att skrivningar som befna, sigla
ock afi i samma handskrifter avse kak. n ock 1. Beträffande
befna torde detta vara uteslutet. Skrivningarna iarll ock barnn
antyda snarare assimilation, icke nödvändigtvis dentalitet, jfr
Flom, »The writing of n and fln in hand III of the Direks
saga» (Acta phil. scand. I, s. 170 f.); jfr även Seip, a. a., s. 186.
Ett sådant förhållande, som antages för fornisländskans
del (: supr. n i inf. ock pres., dentalt n i pret. ock part.), är
undantag (se s. 40) på det område, där suprad. n förekommer i
våra dagar. Ändelserna d ock t (pret., ptc., neutr.) assimileras
i regel med n till wi ock ni (jämför även den vanliga förbindelsen
hano 'hans', holby 'höns'). Detsamma gäller till
största delen beträffande 1, alltså vild, våda ock liknande i
Norrland. Vissa undantag finnas. Pret. sålde har dentalt 1,
inf. på sina ställen kak. 1; värbet utgör ett undantag i böjningen redan i fornspråklig tid. Om teorierna angående prat.formen selde se Holmberg, »ja-verbens nysvenska utveckling»,
s. 207 f.
I dalmålet i Sverige finnes den nämnda motsättningen, i
det att där inf. ock pres. av många värb ha kak. 1, men pret.
ock part. dentalt; se Levander, Dalmålet II, s. 50 f. Levander anser, att här en övergång har ägt rum från kak. till dentalt 1 ffr d ock t. Dalmålet intar emellertid i många fall en
särställning beträffande 1; jämför kak. 1 efter främre vokal i
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motsats till sveamålen för övrigt. Om 1-förhållandena i Dalarna
se Kap. 3.
I östra delen av Teleniarken i Norge förekomma exempel
på pres. med kak. 1, pret. med dentalt 1 (Storm, Norvegia I,
s. 110, jfr Celander, s. 82). Det är emellertid gränsområden,
som visa osäkerhet med avseende på kvaliteten av 1 redan i
inf. Också i Sverige kan man påträffa den nämnda motsättningen, nämligen i ord som skilja, på områden där kak. 1 jämförelsevis nyligen trängt in i inf. eller — enligt flera forskares mening — där kak. 1 utbytts mot dentalt.
Dialektförhållandena tala icke för en tolkning av dubbelskrivningar såsom återgivande dentalt n, knappast häller för
dentalt 1 i motsats till kakuminalt. Jag erinrar om att dubbelskrivningarna i de avgörande fallen äro så fåtaliga, att man
icke har stor anledning att tillägga dem dental kvalitet.
Det område, där supr. n förekommer, kan delas i från
varandra rätt skarpt avgränsade delar: ett något större, sammanhängande område, där supr. n förekommer endast efter
bakre vokal, ock ett par mindre, där supr. n förekommer såväl efter främre som efter bakre vokal. Liknande fördelning
råder beträffande kak. 1. Detta förekommer efter både främre
ock bakre vokal i huvudsak i götamålen. På hela det stora
nordliga området med kakuminalt 1 förekommer detta endast
efter bakre vokal med undantag av övre dalmålet (jfr några
enstaka fall i Norge). Denna gruppering är sannolikt inte av
nyare datum, men en dylik gruppering kan inte spåras vare
sig beträffande n eller 1 i fornisländskan. Celander sammanfattar: »Postvokaliskt kort 1, n — intervokaliskt, slutjudande
eller i förbindelse med annan konsonant än d, t — rimmar
obehindrat med ett 1, n i liknande ställning, oberoende av
vilken vokal som går före 1, n. Bland Kahles rim på
1: 1 finner man en överväldigande massa som heilags : sölar,
ståls : huilir, båls : éli o. d. ... Samma förhållande återkommer vid n-rimmen: rim som måna : reynir, sjön: hreinum,
månur : tYmir ...» (a. a., s. 83). Om kak. 1 ock n över huvud
taget förekommit i fornisländskan, ha de alltså funnits så-
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väl efter främre som efter bakre vokal, något som dock knappast förefaller troligt med hänsyn till den nutida utbredningen.
Förekomsten av kak. 1 ock n i förniäländskan misstänkliggöres inte minst av att sådana på intet sätt antytts eller utmärkts av den fine fonetiker, som skrivit den första grammatiska avhandlingen. Denne har med särskilda tecken utmärkt
det velara n-ljudet ock nasalerade vokaler samt har analyserat
kvantitetsförhållanden. Om han lagt märke till skilda kvaliteter hos 1 ock n, skulle han säkert med särskilda tecken utmärkt de kakuminala, utgående från de dentala ljuden, som
han fann i början på ord ock såsom långa. Man kan erinra
om hur åskådligt kak. 1 beskrives av våra 1700-talsgrammatiker.
Jag tror, att stor betydelse får tillmätas den fornisländska
grammatikerns tystnad på denna punkt.
Pipping anser, att förloppet vid övergången ä > d i typen
sina skett i omvänd ordning mot vad Celander antog. Kakuminalt 1 ock n hade först blivit dentala i urnordisk förbindelse med ä (ljudlagsenlig synkope i långstaviga ord). Efter
de sålunda uppkomna dentalerna övergår ä till d liksom i pret.
randa, brennda. I den senare fasen har inte kvantiteten varit
den avgörande faktorn vid övergången ä > d.
Även om det första momentet, övergången från kakuminalt
till dentalt 1 eller n, inte synes leda till någon lösning av
frågan, har dock Pippings teori ett försteg framför Celanders,
däri att den utgår från dental kvalitet som orsakande övergången ä > d. Man kan nämligen förmoda, att denna i första
hand hör hemma efter geminatorna ock i viss mån påminner
om t-inskottet mellan 11 eller fln ock följande s: allz, fannz.
Båda företeelserna synas förutsätta en dentalskärpning, byggande på en tendens, liknande•den som ligger bakom den nutida isländskans ock västnorskans dentalskärpning. Typen
syna, hvila kan ha anslutit sig till orden med geminata,
emedan de hade samma akcentuering; i fornsvenskan har typen sYna fått anslutning till ord med t i pret. Även i en
annan assimilationsföreteelse: fln < nit, nn < nnR ock troligen även 11 < 1R, 11 < 11R, göra orden med lång vokal gemen-
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sam sak med orden med geminata.' Ock här behöver man
ju inte förutsätta, att det först försiggått en övergång till
dental. Överensstämmelsen mellan grupperna sina, hvila ock
brenna, fena beträffande assimilationen synes snarare tala för
att vi värkligen haft dental i den förstnämnda gruppen.
Pipping anför ett ord som isl. stuldr, fsv. styld (< *stul-8i,
*stul-äu) utan bindevokal i avledningen. Detta skulle med
den från urnordisk tid ärvda förbindelsen lä bli stuldr ock, i
svenska få assimilation av id. I stället visa de äldsta isländska handskrifterna stulb-, svenskan har icke assimilation
ock har dessutom utveckling y> ö, vilket allt tyder på att
ordet har inrangerats i en annan typ. Man har ansett, att
kak. 1 har inkommit i ordet i analogi med stulen ock andra
former av stjäla. Pipping menar då, att konsonanten ä i den
äldsta isländskan bevisar, att det är kvaliteten i föregående
1, som har hindrat övergången; icke stavelsens kvantitet, som
ju inte ändrades, därför att 1 ändrades vid nämnda analogipåvärkan. Men frågan är, om inte analogipåväikan från det
kortstaviga värbet kan ha varit så stark, att hela ordet har
överflyttats till gruppen av urspr. kortstaviga avledningar ock
överhuvud alla avledningar på ä. Ock då har naturligtvis
även avledningens d förändrats till ä.
Pipping har också (a. a.) påvisat, att längdbeteckningarna (N)
icke äro så regelbundet förekommande framför dental, om
denna följes av r. En motsats Inrid : hendr skymtar i AM
645 4:o, men det synes mig avgjort, att Pipping överdriver
denna motsats, när han 1922 skriver: »Handskrifterna låta
motsatsen h2Nd hendr framträda med full tydlighet» (De
nord. spr. ljudl., s. 150). I AM 645 förekommer jämförelsevis
litet dubbelteckning av 1 ock la ffr d, men just i förbindelsen
2nd ock and är versal påfållan.de vanlig, se Larsson, Ordförrådet. Motsättningen kan bero på att kapitälen favoriserades
efter vissa vokaler, som 2 ock a. För Pipping framstår uteblivandet av dubbelteckning framför dr som ett tecken på att
n alveolariserats framför det alveolara ljudet r.
1 Jfr H. Pipping, Studier i nord. fil. 6, 6, s. 55.
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Man måste fråga sig, varför dubbelskrivning överhuvud
förekommer i konsonantförbindelse ock särskilt i typen handa
— den är t. o. ta. vanligast i denna typ —, där man inte förmodat primärt utmärkande av dentaliteten. Flera förklara
den som en endast ortografisk egenhet eller möjligen tecken
för muljering, jfr Seip, Norsk språkhist., s. 188 ock där citerad litteratur, Sorlie, Froysk tradisjon i norskt mål (1936),
s. 120. Vid en förklaring till dubbelteckn. bör man kanske utgå
från de undantag från den s. k. Hofforyska förenklingsregeln,
vilka sägas gälla 11, nn, mm, rr framför 1, n, m ock r (Noreen;
Altisl. Gr., § 284).
Hoffory uttalar sig (Ark. II, s. 38 if.) till att börja med
endast om geminerade explosivljud ock spiranter. I en exkurs
(a. a., s. 71) kommer han in på frågan om 11 ock nn ock drar
slutsatsen, att dessa ljud icke förenklas framför s (motsatsen
mals : fallz ; t utvecklas mellan 11 ock s). Mogk uttalade i en
recension av Hofforys arbete som sin mening, att förenklingslagen gäller även 11 ock nn framför d ock t: »dann aber formen wie brenda von brenna, fylda, von fylla, skira von
skirra anders zu erklären, liegt nicht der geringste grund vor»
(Anz. f. d. A. X, 61 if.).
I Homilieboken har jag emellertid funnit rätt många exempel på N (= nn) ffr d, t i former av kenna; enl. Larsson, Ordförrådet: 13 nd, 26 Nd, 3 Nt, 22 Nd, Nt i ligatur. I AM 645
ställa sig siffrorna annorlunda: 19 nd, nt ock 5 Nd. Liknande
förhållande råder beträffande 1. Cod. reg. av poetiska eddan
har nästan alltid förenkling, medan Hauksb6k nästan lika
regelbundet dubbeltecknar. Det är alltså olika i olika handskrifter, ock en medveten ortografisk reglering bör ha spelat
en roll vid den s. k. förenklingen.
Då sålunda 1 ock n genom analogi från infinitiven kunna
dubbeltecknas framför d i pret. i typerna felldi ock breNdi
ock dessutom framför r ock n i ord som fullr, v211r, fallnir,
ha n ock 1 kommit att intaga en särställning, som kan ha
åstadkommit en tradition att dubbelteckna dessa ljud.
Under det att enkel konsonant som regel kan assonera med
geminata, förekommer icke assonans 11 :1, nn : n, gg : g. Celan-
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der menar, att liksom gg kvalitativt skiljer sig från g, som
är frikativt, skulle geminatorna fln ock 11 skilja sig från enkelt n ock 1 (a. a., s. 80 f.). Några undantag, bestående av
assonans mellan 11, nn ock id, it, nd, nt, sinas endast bekräfta
den av Celander uppställda regeln: »dentalt 1, n rimmar
icke i den regelrätta skaldediktningen mot kakuminalt 1, n» (s. 83). Detta bevis för förekomsten av kak. 1 ock
n i fornisländskan ser onekligen rätt avgörande ut; men man
måste taga hänsyn till att det är en slutsats ex silentio ock
att man har att göra med en poetisk form, vars betingelser
inte äro så lätta att alltigenom utröna. Det kan ha varit en
annan uttalsskillnad mellan geminata ock enkel konsonant,
som omöjliggjort assonans dem emellan. Man kan tänka på
svag muljering av geminatan eller på en speciell dental artikulation av densamma, som ovan antytts, eller på att n ock 1
inte ansetts jämförligt ljudkraftiga som enkla. Då nd ock nt
assonera med geminata, kan det naturligtvis bero på att n
uppfattats såsom långt framför annan konsonant. Man kan
även lägga märke till att assonans mellan geminata ock enkel
konsonant, även när det gäller andra konsonanter, är jämförelsevis sällsynt.
Att kakuminalt n existerat i fornisländskan, anses vara bevisat genom den kända förlängningen av vokalerna a, o, Q, U
framför 1 + konsonant, huvudsakligen 1f, lg, lk, lm, lp, se
Noreen, Altisl. Gr., § 124, 3, Celander, a. a., s. 79 f., Seip,
Norsk språkhist., ss. 100, 114, 145 (den sistnämnde nämner
dock inte kakuminalt 1) samt Skulerud, Tinnsmålet, ss. 385392 med där givna litteraturhänvisningar. Några liknande
bevis beträffande n ha inte framdragits.
Man kan emellertid ifrågasätta, om 1 behöver ha varit
kakuminalt. Företeelsen har tydligen, som Buergel Goodwin
gjort gällande, sin grund i en invärkan från de labiovelara
konsonanterna efter 1 (»Det moderna isländska uttalet», Sv.
lm. 1908, s. 108). Man kan även erinra om att förlängning
ock t. o. m. bortfall av 1 förekommer i engelskan, utan att det
därför gjorts gällande, att 1 där varit kakuminalt. Det synes
även egendomligt, att just Sydvästnorge, som icke har kak. 1
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ock som visar de flästa överensstämmelserna med isländskan,
tidigt visar förlängning av vokalen i nämnda fall. Det finns
exempel på att förlängning förekommer i samband med kak. 1,
t. ex. i Lidm. i norra Jämtland (gokvi jämte gav) ock i dalmålet
(kåv 'kalv'), men det är därför inte nödvändigt att antaga,
att det funnits kak. 1 på områden i Telemark och Setesdat
vilka nu inte ha kak. 1, men ändå visa belägg på utvecklingen
kalv > kåv.
Även om man räknar med särskild kvalitet hos 1 i nämnda
kons.-förbindelse, så förklarar detta endast delvis den på
grund av assonanserna förmodade kvalitetsmotsättningen. Emellertid finns det många nyanser ock variationer av 1-liuden 2.
Östjyska dial. ha tendens till kak. 1 för enkelt 1, i ställning
ungefär som sv. kak. 1. Engelskt velart 1 säges vara skilt från
det danska (jyska) ock från det vanliga ryska. Som bekant
räknar man även med förekomst av två 1-ljud i latinet, vilka
i de romanska språken sedan utvecklats på olika sätt.' Också
inom det svenska området kan man iakttaga nyanser av kak. 1.
Även i holländska ock tyska dialekter förekomma velariserande
1-ljud. Det är inte omöjligt, att dylika 1-ljud med både grammatiskt ock geografiskt mindre stabiliserad förekomst utgöra
ett ursprungligt tillstånd' ock att det jämsides med dessa men
i mindre utsträckning förekommande kakuminala 1-ljudet vunnit
terräng ock utbrett sig, tack vare den kraftfullare artikulationen. Så förändrar ju ett kak. 1 i paradigmet efterföljande
dentaler till kakuminaler; omvänd påvärkan sker endast i liten
omfattning på små undantagsområden. Till det kakuminala
1-ljudets utbredning återkommer jag i Kap. 2 ock 3.
1 Lmf:s kak. 1 har här som i det följ. normaliserats till k (»med slag»).
2 Se Bennike-Kristensen, Kort. etc., ss. 9, 82, 124; Jespersen, Lehrb. der
Phonetik, s. 135 if.; Kristensen, Folkemål og Sproghist., s. 114.
8 Se Meyer-Liibke, Einfährung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft3, § 157. Jfr Stig Olsson Nordberg, Fornsv. i våra latinska
originaldipl., 1, s. 168.
4 Jfr Am. B. Larsen, Oversigt over de trondhj. dial. slaTtskabsforhold,
s. 64 f. ock recension i Danske studier (1907), s. 137 f.; Storm, Norvegia I
(1884), s. 10s f.
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Kapitel 2. n-ljuden i runinskriften på Åkirkebydopfunten.
Den bekanta inskriften på dopfunten från Åkirkeby på
Bornholm, återgivande forngotländska från o. 1200, åtskiljer
i det rikt utvecklade punkterade alfabetet tydligt två slags n.
I de första framställningarna av inskriften — Wimmer hade
år 1887 utgivit en stor monografi, »Dobefonten i Åkirkeby
kirke» — förekommer ingen fonetisk tolkning av punkteringen
av fl-runorna; men sedan Axel Kock i en skarpsinnig uppsats
i Ark. 18 (1902) analyserat inskriften med utgångspunkt från
de nya teorierna om de nordiska fornspråkens två n-ljud, kom
denna inskrift i själva värket att betraktas som ett av de viktigaste bevisen för existensen av supradentala n-ljud i fornspråklig tid. I den nämnda undersökningen kunde Kock sammanfatta som resultat, att ristaren tjugutvå gånger använt
de båda n-typerna på ett sätt, som stämmer med de regler,
vilka Kock, utgående från de moderna dialekterna, formulerat
i en föregående framställning. Endast en gång har punkten
utelämnats, där den enligt Kocks regel borde ha funnits.
Resultatet synes ju vara fullständigt överbevisande. Det är
emellertid endast under vissa förutsättningar, som ett så stort
antal fall stämmer med reglerna, vilka för övrigt knappast
längre erkännas beträffande förekomsten av supradentalt n i
svagton i den formulering, som Kock givit dem.
De båda fl-runorna förekomma i följande ord (den punkterade runan transkriberas N): haN 'hann' 3 ggr, han 'hön, gutn.
hån' 2 ggr, kuNuga 'konunga' 1 gg, kunungaR (nom. pl.) 2 ggr,
drotNi 'dråtni' (dat. sg.) 2 ggr, drotiN 'dröttin' (ack. sg.) 1 gg,
drotiN (nom. sg.) 1 gg, saNti, saNta, buNdiN (ack. sg.), uarn 'värn'
(ack. sg.), barn 2 ggr, sibaN, siban, blaha N '13a8an', 'dädan', Nehldu
'negldu"naglade' (pret. pl. 3 pers.). Som synes, förekommer
n-runan 15 ggr med punkt, 8 ggr utan punkt.
Knappast antagbart eller i varje fall mycket hårdraget är
Kocks förslag att förklara växlingen kuNuga : kunugaR såsom
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återspeglande en a,kcentväxling i ordet (jfr nysv. komingslig).
Sammanställd med växlingen sibaN : siban synes mig punkteringen i kuNuga visa en viss osäkerhet ock brist på konsekvens
hos ristaren, när det gällde placeringen av punkterna.
Eftersom N i sibaN, hiabaN ock ack. drotiN inte gärna kan
utmärka längd, ansåg Kock, att N betydde dentalt n, ock ansåg sig kunna begagna dessa ord som bevis för att det var
dentalt n, som utmärktes, ock för att supradentalt n icke förekom i .infortisställning i samnordisk tid. Degerforsmålet, som
Kock då i första hand jämförde med, har i regel icke häller
supradentalt n i infortisställning.
Supradentalt n förekommer emellertid i ångermanländska
ock nordl. västerbottniska aial. tillräckligt ofta i infortis för
att man skall våga ta det som bevis för att detta ljud inte
skys i sådan ställning. I Ångermanland ha vi t. ex. stat 'sidan',
Urnan, Aska, fåtan, 161can, yitharb komp. Rkana, men däremot
Mran < ved:ende 'matstrupe' ock pres. ock perf. part. samt adj.
på n, t. ex. stupen, faran, stigen, bären 'buren', glialåten,
jeren 'girig', där n kommer av fln. En hel del bevisande fall
ha försvunnit; emedan fem.-formen i adjektiv ock particip utträngts av mask. — från Ramsele ock Fjällsjö i västra Ångermanland har dock uppgivits fem. litalt: mask. lit9: — ock i
några fall har kort n i svagtonig ställning bortfallit. Å andra
sidan har supradentalt n i vissa fall uppstått sekundärt i ett
produktivt avledningssuffix (jfr wd-en < velende i Burträsk).
Fallen med supr. n i Ångermanland kunna inte alla förklaras
som uppkomna av ni, som Kock (Ark. IX, s. 267) gör betr.
leVart, tjövan (jag tror inte häller att dessa uppstått på sådant sätt), eller som uppkomna i semifortis-fortisbetoning.
Vidare har man artikeln- i fem. sing. av subst. som stugan.
(kortst.) gentemot mask. sing haran ock dat. sing. neutr. boltert,
gentemot dat. sing. fem. pigen (Vb), ock eftersom n-ljuden bevisligen länge bibehållit sin kvantitet i artikelformerna — på
olika sätt dokumenterad genom kvalitetsmotsättningar mellan
mask. ock fem. (t. ex. muljering i mask. art.) — så torde det
omkring 1200 funnits en kvantitetsmotsättning tillräckligt stark
för att kunna uppehålla en kvalitetsmotsättning.
2 — 38887.

D. 0. Zetterholm.
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Det finns inga säkra bevis vare sig för eller emot förekomst
av supr. n i infortisställning i fornspråken. Av förekomsten
av n i sådan ställning i dialekterna att dömma synes det mig
snarare, som om vi inte borde göra undantag för infortis, om
vi överhuvud taget skola förutsätta existensen av supr. n i
fornspråken. För fornspråklig tid har man knappast häller
rätt att räkna med någon väsentligt mindre tonvikt på andra
stavelsen av kortstaviga ord. Jag känner mig därför inte
övertygad om att den antagna dentalbeteckningen i orden sibaN,
piabaN ock ack. drotiN stämmer med »reglerna». I varje fall
kan jag inte som Rock anse, att dessa punkterade fl-runor
bevisa en frånvaro av supradentalt n i infortisställning i allmänhet i de nordiska språken, ohn man samtidigt antager förekomst därav i fortisställning.
Det är inte säkert, att Degerforsmålet ursprungligen haft
supradental i infortisställning i mindre utsträckning än i fortisställning. Ångermanländskan kan som ovan antytts i senare
tid ha fått ökad användning av detta ljud. Det kunde eljest
tänkas, att Åkirkebyinskriften återspeglar ett stadium motsvarande Degerforsmålets med supradentalt n endast efter bakre
vokal ock med reducerad förekomst i infortis eller motsvarande
tröndmålens, där supr. n aldrig synes förekomma i infortisställning ock sällan efter främre vokal. Klarhet häri kan man
inte få, eftersom fall med n efter starktonig främre vokal icke
förekomma i inskriften.
Den jämförelsevis ringa förekomsten av kakuminalt 1 i infortis i dialekter, där kak. 1 annars förekommer, har av Kock
(a. a. 1893, 1902) andragits som bevis för att kak. 1 aldrig
förekommit i sådan ställning. Kocks mening har understötts
av Sjöros (a. a. 1917), ock även Rolf Pipping, se nedan, har
anslutit sig till den. En annan uppfattning framlades antydningsvis av Amund B. Larsen redan 1886 ock av Lindgren
189'0 (Burträskm. Gr.). Denna gick ut på att det dentala
1-ljudet gick tillbaka på nominativen, vilken, som Landtmanson gjorde gällande i avhandlingen »Västgötamålets 1- ock
r-ljud» 1905, hade förallmänligats.
Att kak. 1 inte undvikes i svagtonig ställning av fonetiska
orsaker, synes framgå därav att ljudet nästan överallt kvarstår
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som sådant efter svarabhaktivokal. Det heter alltså i de flästa
dialekter f8geli 1. lika. Kakuminalt 1 i avledningsändelser finns
även i dialekter på Åland, i Eg. Finl. ock Estl. (gamuk, urspr.
fem.?)- samt i delar av Mellansverige ock i Norge (tröndm.)
(se Boss, Norske bygdem. IX, s. 45). Eftersom muljerat 1
finns även i avledningsändelserna (t. ex. gamaljl, hykiy1j11)
på de områden, där muljerade konsonanter förekomma, synes
det mig att Am. B. Larsen har rätt i sitt antagande, att det
måste vara den gamla nominativen, som utgjort underlaget för
dessa former. Av uttal som himmedl, kvirvedl, lykedl, hovedl
(< hefill m.?), gamadl på Vestlandet i Norge kan man se, att
det är nominativen, som slagit igenom i denna grupp (nom.
mask. även, i fem, adj.), se Larsen, »Oversigt over de norske
bygdemål», ss. 70, 72, »Sognemålene», s. 388. Man kan även
jämföra med den utpräglade tendensen till generalisering av
mask.-formen i adjektiv på -in.
Som Landtmanson (efter Hesselman) anförde, finns det
norska dialekter, som ha kvar en fem.-form med kak. 1 vid
sidan av en mask.-form med dentalt, t. ex. gamall gomok 2
(fem.). En sådan motsättning finns även anförd av Skulerud
(Tinnsmålet, ss. 392, 424 även i långst. ord) ock av Levander
för dialekten i byn Klitten i Älvdalen i Dalarna ock synes
bevisa, att kak. 1 för enkelt 1 förekommit i infortisställnine
(Sjöros avvisar helt dessa formers beviskraft).
Man får härvid erinra sig, att förekomsten av kak. 1 i infortis från början måste haft samma inskränkning som i starkton, ock det är därför osäkert, om man får antaga. kak. 1 i
avledningar på -il annat än i de trakter, där kak. 1 förekom
även i starkton efter främre vokal.
Något klarläggande av hela förloppet vid nominativens
generalisering har knappast gjorts, ock jag har här inte anledning att gå närmare in på den frågan, som fordrar ett
sammanförande av dialektmaterialet. Påfallande är motsatsen
nyckel: stol, som Landtmanson antog bero på att synkoperade kasus av typen nyckel inte hade gjort så starkt motstånd mot nominativformens utbredning, som alla kasus i typen
stol kunde göra. Synk. kasus skulle åstadkommit bibehållande
1 Am. B. Larsen, Oversigt over de trondldemske dialekters slxgtskabsforhold, s. 60.
2 Jfr Ivar Kleiven, Segner fraa Vaagaa (1894), s. 342: »giiinu! (avlagd
hokyns-form tul Omta)», Ross, Norske bygdemaal V, s. 47, Storm, Ordlist. s. 66.
3 Hesselman har meddelat mig, att han i Gudbrandsdalen upptecknat k
även i ett fem. subst., semok 'renko'.
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av motsättningen mellan nom. mask. sing. ock andra kasus.
Ackusativen måste då snarast rätta sig efter nominativen.
Det är inte omöjligt, att avledningsändelser med palatal
vokal medvärkat till spridningen av dentalt 1. I Dalarna regleras förekomsten av de båda 1-ljuden efter den i avledningen
ingående vokalen. Enligt Levander, a. a. II, s. 48 f. uppträder
i Åsen i Älvdalen ock i huvudsak i Ovansiljan i subst. dentalt
1 efter i, u ock y, kak. 1 efter e; i Nedansiljan på liknande sätt,
men kak. 1 efter e (ä) ock u. En liknande utveckling har förmodligen tidigare ägt rum i andra delar av det kakuminala
1-ljudets område i Norden, att dömmå av förhållandena även i
norska dialekter, där kak. 1 förekommer särskilt i avledningsändelsen -ull, dentalt 1 i övriga, jfr ovan ock Am. B. Larsen,
De trondhjemske dialekters slxgtskabsf., s. 65. Hesselman har
för mig antytt, att det borde övervägas, om inte även bestämda
slutartikeln påvärkat en övergång av kak. 1 till dentalt. En
ack. *nykillin kunde lätt få dentalt 1. Från denna förklaring
äro emellertid adjektiven uteslutna.
Det är möjligt, att nom.-formen ursprungligen har varit
förhärskande även i typen stol. På Vestlandet i Norge, där
som nämnts 11 blir dl, nu blir dn, får ett ord som isl. hcell
uttalet hgdl, pl. hglitr, sten blir steidn, pl. skin& (Am. B.
Larsen, »Oversigt over de norske bygdemål», s.70, Per Thorson,
»Ryfylkemålet», s. 11 f.). I så fall får man förutsätta en
mycket tidig förkortning av konsonanten för svenskans ock
östnorskans del. Om tidpunkten för denna vet man föga, jfr
Noreen, Altisl. Gr., § 286, Marstrander, »Bidrag tul det norske
sprogs hist.», ss. 113 f., 119. Slutartikeln i nom, mask. sing. har
i Ångermanland ock Västerbotten dentalt n även efter starktonig lång vokal t. ex. byn, men mask. sten får supr. n, vilket
visar att den går tillbaka på en form med enkelt n.
De jämförelsevis enstaka skrivningar 11, nn, som Sjöros anför från olika källor i de nordiska fornspråken (a. a., s. 25 f.)
ock som antagas skola utmärka dental kvalitet, måste betecknas som alltför osäkert material med hänsyn till de ortografiska vanorna. 5 fall med 11 i ack. diafull i den fornnorska
Homilieboken bevisa inte mycket, om man inte får reda på
frekvensen av 1. Från den fornisländska Homilieboken kunna
anföras 7 fall av drötten i n om. sing., se Larsson, Ordförrådet, men de äro ju ett fåtal oregelbundna skrivningar ock
kunna inte tolkas som utmärkande kakuminal kvalitet. I några
fall av dubbelteckning i fornsvenskan ock fornnorskan kan man
tänka sig, att skrivaren uppfattat lång kvantitet. I de fiästa
fall är det endast grafiska varianter för 1, jfr nedan.
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Den punkterade n-runan förekommer även i konsonantgrupp: saNti, saNta, buNdiN ock drotNi (2 gånger) — i dessa ord
har enligt Kocks mening n blivit dentalt i förbindelse med dental konsonant — under det att icke punkterat n finnes i barn
ock uarn, vilket Kock sammanställer med det moderna Fårömålets supradentala n efter r. När man sedan finner punkterad n-runa i ordet Nehldu (negldu), synes beviskedjan fullständigt slutas.
Om Kocks antagande är riktigt, ock vi alltså finna en kvalitetsbestämning av dentalt n både såsom långt mellan två
vokaler ock i uddljud, så stå vi troligen inför en fonetisk bestämning, överträffande den som utarbetats av författaren till
den första årammatiska avhandlingen ock utan motstycke i de
nordiska språken. Man har annars alltid fått lov att sluta
sig till den dentala kvaliteten av en till synes omotiverad
kvantitetsbeteckning (dubbelbeteckning), ock kvalitetsbeteckning
av 1 ock n har ansetts vara uppkommen sekundärt, jfr Stig
Olsson Nordberg, »Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom
före 1300», s. 168, men i Akirkebyinskriften skulle vi ha att
göra med en primär kvalitetsbeteckning, som konsekvent genomförts i hela materialet. Detta gäller emellertid egentligen
endast n-ljudet. Ristaren skiljer icke i samma grad på två
slags 1-ljud: det finns endast en punkterad 1-runa, i ordet
skuLdi. Jag har tänkt mig, att orsaken till ristarens större
uppmärksamhet på n-ljuden skulle ligga i att han velat särskilja de gutniska pron. haN 'hann' ock han 'hån, gutn.
hån', vilka sammanfalla i skrift utan kvantitetsbeteckning.
Beteckningen av n-ljudet i de tre gånger förekommande haN
ock två gånger förekommande han är fullt konsekvent. Se s. 26.
Att utmärkandet av kvantiteten har varit det viktigaste i
ortografin, synes framgå av att det i ungefär samtidig ortografi
förekommer en uppdelning av 1- ock n-ljuden efter kvantiteten
med dubbelteckning för långt ljud. Kännedom om vanlig
latinsk ortografi måste man förutsätta hos ristaren av Akirkebyinskriften. I de punkterade runorna är det längden, mindre
troligt dentaliteten, som särskiljes genom nytt tecken. Om
det ursprungligen hade varit frågan om en analys av kvali-
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teten, hade det kanske varit .naturligare, att kak. 1 ock n fått
det nytillkommande tecknet. På en av de gotländska stenarna,
Muldestenen i, som är ristad med en minnesinskrift, finns troligen en punkterad 1-runa i ordet kialera 'källare', men däremot
inte i ordet litu 'läto', som ju också bör ha dentalt 1.
Till jämförelse med Akirkebyinskriftens särskiljande av
långt ock kort n kan anföras, att det i Östgötalagens huvudkodex mot regeln förekommer dubbelskrivningar av konsonant, vilka av Emil Olson tolkats som möjligen utmärkande
kort v ok alkvantitet (Östgötalagens ljudl., s. 153). Han anmärker också, att det till nästan alla de ifrågavarande orden
finns homonymer med lång vokal. Det kan knappast vara
fråga om att ristaren av Akirkebyinskriften med de punkterade fl-runorna velat utmärka lång kvantitet, eftersom han
använder denna runa även i orden sibaN, piabaN ock ack.
drotiN, om han inte möjligen velat utmärka, att den föregående
vokalen inte är lång. Opunkterad fl-runa användes i barn
2 ggr ock i uarn 1 gg, men punkterad i dat. drotNi. Kock
fattar detta som fullt regelbundet: supradentalt n efter r, dentalt efter t. Enligt mitt resonemang kunde man tänka sig,
att ristaren i regel icke punkterar fl-runa efter konsonant ock
att den punkterade fl-runan i dat. drotNi härrör från de osynkoperade former av detta ord, som förekomma 2 ggr i inskriften. Det kan även tänkas, att ristaren velat utmärka,
att vokalen framför rn varit lång, såsom i senare gotländska
är fallet, Gåtfull är fortfarande den punkterade fl-runan i
Nehldu.

Punkterad fl-runa förekommer i Piedstedkistans guNi. Om
tolkningen av detta n jfr Brondum-Nielsen, Acta phil. scand.
II, s. 155.
Genomstreckade 1 ock n finnas i rätt stort antal i några
danska handskrifter från omkr. 1300, nämligen i B 74 av
Skaanske Lov ock i ett par handskrifter av Jyske Lov, för
vilka Brondum-Nielsen redogjort, a. a. Han har på ett över0. v. Friesen, »Runorna i Sverige», s. 82 f.; Nordisk kultur, »Runorna»,
s. 239. — Fil. lic. N. Tiberg har gjort mig uppmärksam på denna inskrift.
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tygande sätt visat, att skrivarna velat utmärka ett muljerat
uttal av 1 ock n. Anmärkningsvärt är, att samma beteckning
framför g ock k utmärker velart uttal. Vi ha alltså inte
häller här full konsekvens. Man kan vidare lägga märke till
att muljeringsbeteckning förekommer i infortisställning i en
del fall mot regeln för gammalt kort n. Det förefaller, som
om man borde se Åkirkebyinskriften i samband med de nämnda
danska handskrifterna; även Codex runicus av Skånelagen har
streckad 1-runa. Brondum-Nielsen anser, att nämnda streckade
1 ock n inte kunna avse dentalt uttal, emedan de inte förekomma i uddljud. Han stödjer sig på Åkirkebyinskriftens
punkterade n-runa i uddljud, vilken dock förekommer endast
en gång. Enligt samma resonemang lägger förekomsten av N
i uddljud hinder i vägen för en uppfattning av punkterad
n-runa som betecknande muljerat n, ock detta initiala n synes
vara det enda icke vederlagda beviset för en tidigare förekomst av supradentalt n i södra Skandinavien. På grundval
av ett så magert material synes det vara mindre välbetänkt
att dekretera förekomsten av ett samnordiskt supradentalt n.
' Flera mål i Ålands ock Åbo skärg. ha muljerade n för äldre
nu ock för n ffr d ock t, se Karsten, Kökarsm., s. 42 (Sv. lm.
XII. 3) ock täxtprov från Iniö, Houtskär o. Brä.ndö hos Llmdell, Skand. folkm. Genom analogi har muljerat n trängt in
i slutartikeln i sv. fem. subst. Med undantag av sådana
fall visar Kökarsmålet samma motsättning mellan mask. ock
fem. slutartikel, som vissa danska dialekter ock äldre nydanska ha, ock som går tillbaka på en gammal motsättning
i fråga om kvantitet ock muljering i infortisställning. Muljeringen i de nämnda östsvenska målen antyder möjligheten av att muljering även förekommit i forngutniskan vid
långt n ock ud. Om N i Äkirkebyinskriften skulle beteckna
muljerat n, kunde drotNi tänkas ha fått sitt muljerade n
framför i.
Kock åberopar Fårömålets supradentala n efter r som stöd
för tolkningen av n i Åkirkebyinskriftens barn, uarn som supradentala ljud. Fårömålets n efter r skulle vara en relikt efter
samnordiskt supradentalt n. 1 Mellan- ock Sydsverige för
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övrigt skulle de ha försvunnit. Detta strider emellertid mot
den uppfattning, man får av utbredningen i Norden av //, t,
ts, < r + n, t, s, 1 eller k + n, t, s. Dessa förekomma i Mellanock Nordsverige ock i östra Norge men i stort sett ej i de
ålderdomliga dialekterna i västra Norge, på Island ock i Finland ock ej häller i de sydsvenska ock danska dialekterna.
Förbindelsen rn undergår dessutom rätt växlande omvandlingar: i Norge ock Nordsverige rn > fln eller n, i Mellansverige rn > r (Dalarna ock Hälsingland), rn > ren (som en
äldre tendens i Uppland, jfr Hesselman, »Sveamålen», s. 23),
rn > y/ (i riksspråket ock i en stor del av dialekterna i Mellansverige, för icke så länge sedan dock troligen på ett rätt begränsat område). I finlandssv. ha vi (utom rn > n) rn > ni, som
tydl. är ett mellanstadium mellan de egentliga supradentalerna
ock rn. Ännu så långt söderut som i Södermanland ock Västergötland har man sett spår av den gamla utvecklingen rn > n.
Därav kan man sluta, att utvecklingen rn > ock ni inte
kan ha haft så stor utbredning tidigare eller vara av så hög
ålder. Fårömålets rnt bör säkerligen hållas samman med den
nyare östsvenska utvecklingen ock fattas som »ett mellanstadium mellan fornspråkets . . . rn . .. ock rsp. . . . n. Mellersta
Gotland har i allmänhet icke deltagit i denna utveckling,
emedan r där nästan alltid bortfaller före d, s, n, 1 (. . kan
korn).» (Noreen, »Fårömålets ljudl », Sv. lm. I., s. 312). Den
gotländska utvecklingen är en yttring av samma gamla tendens, som nyss anförts från Södermanland (»Sveamålen, s. 24),
Norge ock Norrland. Redan Neogard på 1700-talet anmärker
att rn utvecklats till n i ban 'barn', gan 'garn' ock andra
ord (till nn i honn 'horn' m. fl.) samt påpekar likheten med
norskan ock olikheten mot danskan (handskr. i Upps.
bibl.: Ihre 181, s. 277). I Danmark finns i nutida dialekt ett område med rn > r (Nordvästjyllan.d) ock ett med
rn > n (Jylland för övrigt ock Fyn), se Bennike-Kristensen,
»Kort over de danske folkemål», 65.
Å ena sidan anser sig Kock ha skäl för att antaga, att
rn sammansmält till en supradental redan i fornsvensk tid,
Ark. IX, s. 264. Han drar slutsatsen av skrivningar suna3quEern
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'sonhustru' (Vgl II) = isl. sonarkvån. Han fortsätter: »Då
man emellertid bibehöll stavningen med rn (liksom ännu i
dag), så lät man rn utmärka ljudet n även i -ginen (-queern)
»hustru».»' Å andra sidan ställer sig Kock tydligen tvekande beträffande åldern av sammansmältningen rn > iv »Då
svenska rspr. nu har ban 'barn' etc. med supradentalt n av
äldre rn men däremot hane etc. med dentalt n av äldre hani
etc., så måste antingen rn hava övergått till n i barn (ban)
först efter den tid, då hani blivit hane, eller ifall supradentalt
n under någon tid samtidigt fanns i barn ock i hane, så voro
dessa supradentala n-ljud dock ej fullt identiska, ty annars
skulle man nu haft dentalt n så väl i barn (ban) som i hane»
(Ark. IX, s. 267 f.). Men som Kock nämner, har Aurivillius
inga uppgifter om supradentalt n för enkelt n, ock man har
häller ingen anledning att misstänka, att det i Centralsverige
förekommit suprad. n för enkelt n på 1600- ock 1700-talen,
eftersom de nysvenska grammatikerna inte nämna något därom.
Dubbelteckning i slutljud i fornsvenska handskrifter.
Ortografin i de fornsvenska handskrifterna ger inga säkrare upplysningar om förekomst av fornsvenskt kakuminalt n.
Av en från det normala avvikande kvantitetsbeteckning har
man emellertid dragit vissa slutsatser om existensen av ett
sådant. Eftersom dubbelskrivning av konsonant i regel inte
förekommer i slutljud, har förekomsten av en dubbelteckning
av n ock av apostroferat n (= dubbelteckning) tolkats som
bevis för att dessa fall utmärka »det långa n:ets d entala
karaktär» (Emil Olson, »Östgötalagens ljudl.» 1904, s. 152).
Dubbelteckning förekommer i pronominet sinn ock adj. sann,
1 Jfr Noreen, Altschwed. Gr., § 333: »Eine erklärung fehlt noch (trotz
Kock, Arkiv IX . .)». — Västgötalagens -queern kunde i stället vara en
antydan om assimilation av rn > fln. 1 Norge kan assimilationen vara
mycket tidig, se Seip, »Norsk språkh. t. o. 1370», s. 119, som anför ett par
runstensformer från Fossvik. Lom. I de äldsta handskrifterna står dock alltid
rn. Den i nutida västgötskan i vissa trakter förekommande formen kvan
'kvarn' kan måhända också andragas.
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apostroferat n i orden van', en', in', han', kan', man', ma3n',
sin', span', spEen', sn', can', bondin', froendrin', halmin',
landboan', skapan', vinin', dre3pin', fallin', sungin'. Denna
dubbelteckning ock apostrofering kan dock likaväl utmärka
kvantiteten, som fallet är med de i de följande momenten av
Emil Olson anförda orden med dubbel-r, dubbel-s ock dubbel-t,
en dubbelteckning som han tolkar som uppkommen av ett
behov av att kunna skilja dessa ord — det gäller i varje fall
de flästa av dem — från grafiska homonymer. Apostroferingen
kan ha börjat i vissa ord, där behovet att särskilja lång och
kort konsonant varit särskilt stort. Jämför Gutalagens dubbelteckning i mask. hann (221 ggr, han 3 ggr) vid sidan av fem.
han = hän (50 ggr, 1 gg haan).1 I Gutalagen finns vidare
dubbelteckning (dock inte så regelbundet) i ann 'en', hinn,
ack. s. mann, meenn, kann, senn, cenn 'ännu'. I stavelse, som
ej har huvudton, är dubbelskrivning sällsyntare, dock finnes
rekinn, suninn, se Pipping, Gutalag och gutasaga, s. Lm if.
Betydligt flera skrivningar av 11 förekomma i fsv. Dessa
kunna emellertid också diskuteras med avseende på tolkningen
av dem som utmärkande en skillnad mellan kak. ock dent. 1.
Redan Kock' (Fornsv. lj. II, s. 413 if.) påpekade en mängd
dubbelteckningar av 1, vilka han tolkade som utmärkande lång
kvantitet (Äldre Västgötalagen ock Smålandslagen). Beckman
(Sekundära nasalvokaler, Sv. lm. XIII, s. 54 f.) ansåg det förhållandet, att just 1 dubbeltecknades, tvivelsutan bero på den
kvalitativa skillnaden mellan långt ock kort 1 (»kort ock
långt /»). Beckman kunde då även stödja sig på R. Larssons
Södermannalagens språk samt iakttagelser, som han gjort i
»Ögl. och ett par andra skrifter». Efter Beckmans förslag
uppfattades senare dubbeltecknat 1 i slutljud i fornsvenska
som utmärkande dentalt 1, jfr Noreen, Altschw. Gr., § 52,
Anm. 2. I Östgötalagen finnas enligt Emil Olson 111 fall av
dubbeltecknat långt 1 i slutljud ock endast 5 med enkelt 1
(a. a., s. 156). På samma sätt synes Upplands- och Guta1 Även Ögl. har flera ex. på han 'hon' (Olsson, s. 23); måhända repr. ä.
östgötska. Jfr Pipping, Erikskr. 1j., s. 5 f.; V. Jansson, Fsv. leg., s. 127 f.
2 Jfr även Rydqvist, Svenska språkets lagar IV (1868), s. 348 It
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lagarna nästan regelbundet ha dubbelteckning av 1 i slutljud,
jfr Schagerström, Upplandslagens ordskatt: gull, all, full, will,
(171 ggr, wil 12 ggr). Enligt 0. Ottelin, Studier över Codex
Bureanus, synes det i denna handskrift icke förekomma sådan
dubbelteckning av 1.
Dubbelteckning i fall som nom. sing. fem. samt nom. ock
ack. n. pl. av fluider (full) ock fall ock olika sammansättningar
med detta ord t. ex. afall, forfall samt all kan — förutom som
medveten längdbeteckning — förklaras som analogiskt inkommen från tvåstaviga former med regelbundet 11. I ord
som gull ock även i full kan orsaken till dubbelteckningen
vara behovet att skilja orden från grafiska homonymer. I
former med etymologiskt 1R ha Smålands-, Södermanna- ock
Upplandslagarna enkelt 1 i presens dyl, qutel, skil, stial,
sticel men däremot dubbelteckning i vill, vilket synes direkt
motsvara dialekternas fördelning av kakuminalt ock dentalt 1
(jfr Beckman, a. a., s. 55). Emellertid förekommer i Östgötalagen en del fall av dubbelteckning i formerna dyn, hyll, skill,
stjall, stjcell. Om man borträknar vill blir dock förhållandet
i Östgötalagen 19: 74 enligt Emil Olson. Han tolkar också
motsättningen som uttryck för en kvalitativ skillnad, men ansluter sig beträffande will till Kock, som för detta ord (liksom
för isl. will) antager assimilationen 1R > 11. Vi kunna med
säkerhet räkna med beteckning för lång kvantitet i detta ord
ock kanske även i några av de förut nämnda värbformerna.
I första hand böra de emellertid bedömas under jämförelse
med den regelbundna längdbeteckningen i t. ex. Upplandslagen.
Även beteckningen av 11 efter lång huvudtonig vokal, som
är påfallande regelbunden både i Östgöta- ock Upplandslagarna
(jfr Emil Olson, a. a., s. 156), kan uppfattas som värklig längdbeteckning. Möjligen ha vi haft ett stadium med nom. breell
(kort vokal) ock ack. prael, jfr adj. hell, som i Upplandslagen
skrives med 11, ock det nutida uttalet av interj. hell. Södermannalagen har hell men nom. brEel. Jämför Kock, Sv. ljudhist. I, s. 203.
Nu förekommer det dock i fornsvenskan (särskilt i senare
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fsv.) dubbelteckning av 1 i slutljud i en hel del fall, där det
inte kan vara frågan om utmärkande av dental kvalitet eller
lång kvantitet. Det är inte ovanligt, att man finner 11 t. ex.
i fsv. mal n., sol f., skiä1 n. 'skillnad', del m., särskilt i Didr.,
Rimkr., MB, men även i Dipl., se Söderwall under dessa ord
ock Tillägg nedan. Stig Olsson Nordberg, »Fornsvenskan i våra
latinska originaldiplom före 1300», kommer till det resultatet,
att diplomens ortografi i några fall synes utmärka dental
kvalitet av 1-ljuden. Han hänvisar i del 2 (s. 37) till ortnamnen Sock/ladan (Ögl.) 1288 ock Skalludall (Vgl.) 1270. Just
i ordet dal har man emellertid ingen anledning att antaga
annat än kakuminalt 1, även när ordet står som senare sammansättningsled.
Sjöros (»Två samnordiska kvantitetsregler», s. 32) förklarar
de fornsvenska skrivningarna 11 i ord som mall, boll, 011 som
utmärkande dentalt 1, ock detta dentala 1, ursprungligen icke
hemmahörande i orden, skulle ha uppkommit i ssättn. i biton.
stavelse. Härtill måste anmärkas, att så länge de enstaviga
orden äro fullt levande i språket, har man icke rättighet att
räkna med invärkan från uttalet i sammansättningar annat
än i ytterst få fall.
Rolf Pip pin g påpekar ( »Erikskrönikans ljudlära » 1919,
s. 148), att fornsv. tholl n., isl. pol troligen inte har dentalt 1, trots att ljudet är dubbeltecknat. Han tänker sig detta
11 vara en grafisk variant till 1, uppkommen genom inflytande
från skrivningar som de nyssnämnda av Sjöros anförda, där
11 värkligen skulle betecknat dentalt 1.
Det torde vara riktigast att tils vidare rubricera dubbelteckningen av 1 i slutljud i fornsvenskan som ett undantag från
den fornsvenska regeln om enkelbeteckning av lång konsonant
i slutljud. I Östgöta- ock Upplandslagarna äro dubbelteckningarna i starktonig ställning så många, att de äro regel.
Vidare ha vi den sporadiska dubbelteckningen av 1 i ord
som soll, isl. B61, vilken i regel inte förekommer i lagarna,
men varpå tidiga exempel finnas i diplomen ock som blir
vanligare i vissa fsv. handskr. Det är oklart, hur denna
dubbelteckning står i förhållande till nämnda fornsv. kvan-
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titetsbeteckning, men tydligt är, att 11 i soll o. likn. endast
är grafisk variant till 1.
En skrivartradition med dubbelteckning av 1 i slutljud
finna vi, om också inte regelbundet, i forndanska handskrifter
från äldsta tid, jfr Diderichsen, »Fragmenter af gammeldanske
Haandskrifter», s. xnvi f. (obs. exemplen full, skall, fall, all,
till, gull); jfr även Brondum-Nielsen, Gammeldansk Gr. II,
s. 385. I ord som powell, reghe11, apojtell uppfattas dubbelskrivningen som »rent grafisk» (Diderichsen, a. a., a. s.).

Kapitel 3. Supradentalt (kakuminalt) n i dialekterna (se karta II).
Supradentalt n för gammalt kort n förekommer i Sverige
i första hand i landskapen Ångermanland ock Västerbotten.
Sparsammare exempel på denna företeelse finner man i delar
av Medelpad, Jämtland ock Lappland i anslutning till utbredningen i de förstnämnda landskapen. På ett nordligt område
vid nedre Skellefteälven förekommer supr. n (n, n) efter både
bakre ock främre vokaler; likaså i Ångermanland (särskilt omkring Ångermanälven). Mellan dessa två områden ligger ett,
där supr. n (n) i huvudsak förekommer endast efter bakre vokaler. Utbredningen i Jämtland (efter bakre vokaler) har dels
samband med nordliga Ångermanland, dels — genom Lidmålet
i västra ock norra delen av Frostvikens sn — med förekomsten av supr. n i målen i nordöstra Tröndelagen. Utom nu
nämnda sammanhängande område förekommer supr. n i de förr
till Trondhjems stift hörande socknarna Tynset ock Alvdal i
Hedmark fylke i norra Österdalen. Om en tendens till suprad.
n i södra Norge se s. 65.
Medelpad. Vestlund uppger (»Medelpads folkmål», s. 17),
att förekomsten av supradentalt n är inskränkt till ställning
efter tryckstark bakre vokal. Man kunde av Vestlunds framställning få uppfattningen, att supradentalt n i sådana fall
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skulle förekomma i lika stor utsträckning i Medelpad som i
norra Ångermani. ock södra Västerb. (däremot Geijer i Sjögrens
»Sverige», s. 470). Det förefaller mig emellertid, som om supradentalt n skulle vara mindre vanligt i Medelpad än på det
nyssnämnda området; exemplen uppträda mera sporadiskt i
samlingarna, möjligen beroende på att ljudet är statt i utdöende. De fiästa ex. förekomma i östra delen av landskapet
ock framför allt i närheten av Ångerma,n.land, men belägg
finnas även från södra Medelpad, t. ex. Attmar (4). Från det mot
Ångermanland gränsande Ljustorp finner jag i ITLMA3 samlingar /itro 'nyckfull', clåna 'dåna, dundra', galt 'gäl på fisk',
men gran 'gran', grince 'gråta', fen 'fena'. Efter Bucht (Äldre
ii. ock ö) citerar jag uppgiften msy 'mån' från Sättna, Ljustorp, Indalsliden ock Holm. Bogren, Torpmålet, s. 69, uppger
dan 'dån'. Värbet dåna anges hos Bucht med dentalt n även
från Ljustorp (dåna), Indalsliden ock Holm (c/åma — (?)-7/-).
Ordet son har supr. n i Sättna (s@y), men dentalt i de närmare Ångermanland belägna socknarna Holm ock Indalsliden
(sam). Sättna har brcina, Indalsliden ock Holm -brcona, Indalsliden ilgrchna 'misstanke'. Attmar ock Sättna: Nye 'sköka',
men Indalsliden kchnce, Ljustorp, Tynderö -rna, Holm -rinna.
Dentalt n ha vi i spbnastiAgce 'sammankomst av kvinnor i ock
för spånad' Tynderö. Supradental finna vi t. ex. i voy 'hopp'
i Tynderö, Attmar ock t. o. m. så långt västerut som Borgsjö
(i Torp von), din 'fiskstim' Tynderö, din, 'dun på fåglar' Indalsliden, jgg Indalsliden, 2eyt Attmar, lie Attmar men Uwe
Indalsliden. Vänja heter ming i Ljustorp,Andalsliden, växl. med
alme i Holm. spån har överallt dentalt n liksom även på
sina håll i Ångermanland ock södra Västerbotten. Dentalt n
ha enligt Vestlunds rikhaltiga exempelsamling (s. 72) ezna,
båna 'slå fial', dånsbcince, tslecnce 'slana', treince 'trana', supradentalt luka 'gevärshane' (men ålhcina Holm), Una 'spån efter
kniv eller hyvel', ketyaspön, ?runa, spetya 'spjäla i staket', vårta
'vana'. Dentalen beror kanske i några fall på ordens lånordskaraktär.
I en berättelse på landsmål, nedskriven av 0. K. Hellzen,
född i Njurunda, sedermera kyrkoherde i Stöde) för Norrländ-
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ska landsmålsföreningen år 1874 (se Sv. lm. III: 2), förekommer i flera fall en särbeteckning av n, t. ex. van = vari samt
som slutljud i best. pl. av subst. -an =
Stenbom, »Njurundamålets formlära», Sv. lm. 1915, har endast dentaler i
nämnda fall, men jag har själv i Njurunda upptecknat -akz i
orden lukaq,, kirari. Jag håller dock för osäkert, om supr. n
förekommit i så stor utsträckning, som Hellz6i anger. I enstaviga mask., slutande på starktonig vokal förekommer b. pl.
-art även i Ångermanland. Femininer ha ändelsen
1 ordet on, 'gälar' uppträder supr. n över så gott som hela
landskapet. Regelbundet förekommer supr. eller kak. ljud i
förbindelsen vits. t. ex. i hav, se Geijer, a. a., s. 470. Supradentalt uttal av enkelt n är tydligen i utdöende, vilket kanske är förklaringen till den oregelbundna växlingen, jfr Geijers
uttryck: [från Ångermanland] »ojämnt uppträdande utlöpare»
(a. a.). Växlingen kince Indalsliden : Uwe Attmar beror knappast på att supradentaler i allmänhet skulle vara mera levande
i Attmar; detsamma gäller om en växling som vori Borgsjö :
von Torp (enligt Bogren). Förmodligen har supr. n tidigare
förekommit i Medelpad efter bakre vokal, ock den nuvarande
regellösheten torde bero på att exemplen upptecknats efter
personer av olika generationer.
Anmärkningsvärd är dock överensstämmelsen mellan Augustins uppgifter från 18611 ock ovannämnda nutida förhållanden. Augustin har tydligen frapperats av supr. n i gan
'gälar' ock i dålmåns 'drummel' men utmärker inte ett från
det normala avvikande n-ljud i vån 'hopp', dön 'redskap', donä
'bullra'.
Ångermanland. Vestlund anger som motsats till förhållandet i Medelpad:. »gammalt supradentalt n förekommer i
åm. i stor utsträckning efter såväl bakre som främre vokal i
både tryckstark ock trycksvag ställning» (a. a., s. 17). För
Ångermanland i stort sett är detta riktigt, men socknarna i
södra delen av landskapet, Viksjö, Stigsjö ock Itägdånger,
varifrån Vestlund anför belägg, uppvisa påfallande få exempel
1 Försök till ordbok öfver Medelpads allmogemål. A—J.
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på ifrågavarande n-ljud efter främre vokaler ock i trycksvag
ställning. Landskapsgränsen utgör i detta fall inte så skarp
språkgräns, som Vestlund vill göra gällande.
I en av S. A. Hjeltström år 1873 för Norrl. landsmålsföreningen upptecknad saga från Stigsjö fann undertecknad
vid utgivningen i Sv. lm. III: 2 icke så många supradentala
n-ljud, som man av Vestlunds ovan anförda uttalande skulle
vänta. Jag hade då inte tillfälle att taga del av några råt
svårtillgängliga primäranteckningar av H. Geijer, vilka jag nu
gått igenom. Dessa visa emellertid i likhet med Hjeltströms
uppteckningar få supradentala n-ljud. Från Stigsjö anför Vestlund uppteckningarna bala, foula, gririda, spors, men i Geijers
anteckningsböcker återfinner jag därifrån MkUna, ock 9-4n,
ock Bucht har ,26‘ii, nbera. Dessutom finns lådan samt pluralformen s,åran ock best. sing. fifirgan 'flugan'. Å andra sidan
finna vi hon, (n), min fem. 'min', ovaripa, pl. firk)aii (n) 'flugorna'. Geijer har i Viksjö fått uppgiften, att de gamla i
Stigsjö sagt stbgan, 'stugan' ock att det hetat så även i Viksjö
längre tillbaka. Hjeltström skriver, förmodligen riktigt, icke
supradentalt n i ord som ener, kkent, jenäst, stegen, väsän,
främmene, plur. best. fjären l, ock även Vestlund har plur.
best. ltircen.
Från en icke renskriven ordsamling, gjord i Byn i Stigsjö
sn, har Bucht haft vänligheten att meddela exempel på ifrågavarande n-ljud. liåmaila, båt-ffirog finna vi som väntat med supradentalt n, men även ord som ka, grincla nd ock rict,r 'pl.
några personer' samt erl 'en' ha detta ljud. Samtidigt finnas
många exempel på dentalt n: biar, fiban, ynbcera 'enbär', spha,
Una, sfina 'synförmågan', sent 'sent' ihvc'eg, if na, grent 'grönt',
sbistrc'egcer.
Inte häller i Hägdånger synes supradentalt n förekomma
efter främre vokal. I Geijers anteckningsböcker, vilka tydligen ha begagnats även av Vestlund, finns därifrån nötgHn,
sten, an,,sånda 'skenade', yner, igan (jfr igan från Graninge),
1 En Stigsjöbo har för mig uppgivit, att best. pl. av fem. substantiv endast ha dentalt n. Mitt uttalande i Sv. lm. III: 2, s. 149 om Hjeltströms beteckning: »Påfallande är därför ...» bör alltså bortfalla.
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san (n kan ha kommit med genom analogi från sing.), gr,
gråna, gritilan (ändrat från n till n i uppteckningen, jfr Vestlund grånan från Hägd., men gran), påran, kåken 'kakorna',
dågan 'dagarna', bi-on (å andra sidan har Vestlund eyk från en
så sydlig socken som Selånger i Medelpad).
Det är inte säkert, att det ens i Säbrå förekommer supradentalt n efter främre vokal: Geijer har upptecknat stösUn.
Det finns emellertid mycket få uppteckningar därifrån. I best.
sing. ock pl. av svaga fem. är n dock vanligare i denna socken.
I Högsjö längre norrut förekommer supradentalt n utan inskränkningar: b4a, ha 'höna', råts 'rönn', gran. Här finns
dessutom lita 'hifornet', årlig 'ordning', jam 'järn'; dessa ord
hade i Stigsjö, Viksjö ock Graninge dentalt n.
Viksjö sn har nästan genomgående dentalt n efter främre
vokal: r4n, grin, sten, ben, 26i, kkene, adj. pl. 'klena', Mila
'tjäna', svfina, fret 'fränt'. Ordet vänja utgör som på andra
ställen ett undantag: veks sce jämte våne, sce, det förra »föråldrat». Möjligen ansluter sig denna socken, som ligger mera
avsides från Ådalsområdet, beträffande supradentalerna till
Medelpad, varmed den har nära förbindelse söderut efter
Mjällån.
I Graninge, norr om Viksjö, saknas supr. n efter främre
vokal nästan helt, såväl i »bruksmålet» vid Graninge gamla
bruk som i böndernas dialekt (huvudsakligen i socknens sydöstra del). I den sydliga byn Åkroken har Geijer upptecknat
dentalt n också efter bakre vokal: 8(292 (men mn), gran, jan,
frun, låna, gi-na, ifrån. Men i Östergraninge har Geijer upptecknat en mening som: igait lär ä löna å fara dit egkom
med n efter främre vokal. K.-H. Dahlstedt har 1938 i Graninge fått 91 efter främre vokal endast i Mig, som är undantag
i detta avseende också på andra håll. Dahlstedts lån 'ladan'
ock Geijers brbsan stå emot varandra, men Geijer har även
pl. sini2Mgan från Östergraninge. Där heter det nu /teet
'hädan', s&an, 'sedan' ock hems som i Ådalen, men däremot fin,
tenar, svfina, pene,, yånda (Dahlstedt). Geijer har efter en skräddare vid Graninge bruk upptecknat: van, sten, men vana sa.
3-38887. D. 0. Zetterholm.
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De uppgifter, som Geijer fått om stågan i äldre Stigsjöock Viksjömål, samt uppteckn. fem. mir, Stigsjö (14)1 ock leka
Östergraninge, tala för att supr. n förr förekommit i större
utsträckning, alltså även ,efter främre vokal, på det ifrågavarande gränsområdet i södra Ångermanland. Å andra sidan
tyda Hjeltströms, visserligen osäkrare, former på att det inte
är under senare tid, som supr.. n varit begränsat till ställningen efter bakre vokal. För min del skulle jag tro, att
supr. n länge haft den inskränktare användningen i socknarna
Viksjö (13) ock Stigsjö, vilka ligga utanför Ådalsområdet, där
supr. n efter främre vokal egentligen hör hemma.
Innan jag lämnar detta område, vill jag, utan att närmare
gå in därpå, fästa uppmärksamheten på att rn här ofta blivit
dentalt n, t. ex. »n 'järn', gan 'garn', jyan 'tjärn', kon 'korn'
(Graninge, Viksjö). I Hjeltströms saga står gtena 'gärna', ock
Häggquist har i Säbråsagan., s. 141 if., formerna åning 'ordning', käna 'kärna', vilka jag möjligen oriktigt ändrat till rn.
I Högsjö vid Ångermanälven ock i huvudsak i Ångermanland
för övrigt förekommer endast supr. n i dylika ord: håna 'hörnet', hug 'ordning' ock yag 'järn' (uppt. av II. Geijer); undantag bilda givetvis de gamla utvecklingarna rn > n i ban ock
rn > nn i bsce, det sistnämnda endast i delar av Ångermanland. Påfallande är även uppträdandet av dentalt n i de sydliga socknarna i ord som gran 'gran', plIntg 'pängar', vinan
'vanan' (Viksjö). I Högsjö ock större delen av andra ångermanländska mål ha vi supr. n efter a i dessa ord, ock på liknande sätt i tröndmålen, jfr t. ex, Lidmålets hållt 'hane'.
I det centrala Ångermanland förekommer supr. n regelbundet både efter främre ock efter bakre vokal ock såväl i starksom svagtonig ställning dels efter Ångermanälven ock dels i en
stor del av .»nolaskogsområdet» (efter kusten upp till Arnäs
norr om Örnsköldsvik). För exempel sådana som fin,, svyri,
grin, h9rks, higtari, best. s. stig% best. pl. see kan bl. a.
hänvisas till Nordlanders ordbok över Multråmålet.
1 Siffrorna inom parentes hänvisa till Karta H.
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I socknarna utefter Faxälven förekommer supr. n ävål
efter främre vokal: ben, fin, likaså i Ramsele (11) trots dess
förbindelse med Jämtland genom Faxälven. En inskränkning
i användningen av detta ljud i sistnämnda socken antydes
dock i Geijers anmärkning till typordlistan: »Jag har i Ramsele hört flera personer uttala slutljudande -n i starktonig
stavelse ibland mycket nära, ibland fullkomligt som dentalt n.
På samma sätt uttalade de även skriftspråkets -rn, t. ex. kon
'korn'. Alla dessa personer misstänkas stå under utsocknes
språkinflytande, speciellt från Fjällsjö.»
Det helt supradentaliserade området i södra Ångermanland
slutar västerut med Fjällsjö sn (8), där supr. n är regelbundet
efter främre vokal (enl. uppt. 1938). I Bodum (9) finnas exempel på dentalt n: Geijer har upptecknat bena »plur. av subst.
ben med dentalt n», men E. Odstedt uppger stkhitve,ra —
tt3rsten, the 'knäppet', ,serit 'skenade'.
I Tåsjö sn (10) ännu längre åt nordväst finner man endast
få ex. på kak. o. supr. n efter främre vokal, sålunda i uppteckningar av II. Geijer 1900: ho:na 'höna', sPna 'ansiktet' gentemot värbet syn 'pres. ser ut'. An, ben ock ten ha nu dental,
men sagesmannen kan upplysa om att »gammelfolket» sade
både fint ock sten. Även Dahlstedt har fått liknande upplysningar (1938) om att äldre personer hade ett »orent n» i
ord som ben. Själv har han upptecknat svyn,. Man kan tydligen konstatera, att supr. n i denna del av Ångermanland
förekommit i samma utsträckning som i södra Ångermanland
längre ned utefter älven, men numera gatt tillbaka. Gränsen
vid Bodum är icke skarp, utan ljudet kan stå kvar i en del
ord, saknas i andra.
Att supr. n tidigare haft en mera allmän förekomst i Tåsjö
antydes av att vi (ehuru icke regelbundet) finna ljudet även i
infortisställning i artikeln. Best. sg. av en del kortstaviga
svaga femininer ha kak. n: lönn 'ladan', Man 'stadan', mUen
'vasslan'; däremot uppges dentalt n i stigen 'stugan', britsen
'brasan'. Orden lakan 'lakan', ("eran 'ärende', himan ha endast
dentalt n (jfr Multråmålet: l4kan). Best. sg. av å heter (ian,
liksom i Fjällsjö samt i Vilhelmina ock Åsele (i Lappland). För
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pluralerna har Geijer följande anteckning i typordlistan från
Tåsjö: »I pluralisändelsen för fem. subst. använder hon kon(med svag supradentalitet) utom i en del gamla
stant -an —
stitgan(a), men Ovitran».
kortstaviga, näml. tråna"
Geijer anser, att långstaviga ord i Tåsjö ha dentalt n även
efter bakre vokal, alltså t. ex. lan 'låna' (Sverige, s. 474).
Emellertid har supr. n där upptecknats i /an ock ifiun, (1938)
samt i höna (Geijer 1900). Värbet låna har kak. n även i
Risbäck ock Vilhelmina i Lappland samt i området Nordmaling—Degerfors. Om dentalt n i långstaviga ord för övrigt,
se under Västerbotten, s. 38 f. Dentalt n förekommer, som
Geijer, a. a., påpekar, i Tåsjö i ord som järn. Jfr även bjån
'björn' Sv. lm. III. 2, s. 168 samt ovan, s. 34.
Supr. n följer, liksom bebyggelsen, Ångermanälven över
gränsen mot Lappland in i största delen av Åsele sn (7) ock
södra delen av Dorotea (10), ock det användes i dessa socknar
både efter främre ock bakre vokal.
I delar av Vilhelmina sn (6) i Lappland ha förhållandena
varit rätt lika de centralångermanländska, ehuru man inte som
i Tåsjö har några direkta uppgifter om att en äldre generation haft supr. n i större utsträckning: Dialekterna i denna
socken överensstämma i mycket med språket i Ångermanland,
varifrån bebyggelsen utgått. I de rikhaltiga dialektsamlingarna av 0. P. Pettersson finnas många exempel: ben, sten, fin
etc. med dental efter främre vokal.
Jämte alla belägg på dentalt n efter främre vokal finna vi
dock i Vilhelmina fall som h4na 'höna', >ing 'genom', dpna
'dyna'. De två förstnämnda fallen känna vi igen som undantag såväl i södra Västerbotten ock Tåsjö som i det lilla området i norra Österdalen i Norge.
Även i slutartikeln har förmodligen supr. n förekommit i
denna socken att dömma av best. sg. eicen 'ån', brer, 'bron',
lKer, 'ladan', best. pl. 62teria, ord som emellertid nu äro mask.
liksom de flästa av de gamla kortstaviga femininerna, vilka
dock, utom ordet lada, ha dentalt n i slutartikeln. Anmärkningsvärt är, att best. sg,. av lada som ovan nämnts även i
Tåsjö visar kak. (supr.) n gentemot best. sg. stugan, brasan.
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En del av nordöstra Ångermanland saknar i stort sett supr.
n efter främre vokal. I socknarna Trehörningsjö, Gideå (3),
Björna (5), Grundsunda (4) heter det ben, sten, fin, svyn,
laen 'ladan', fämtan, lakan, tjövan liksom i hela Nordmalings
tingslag (Bjurholm (1), Nordmaling (2)) ock i södra Västerbotten (se karta 2). Detta område med sparsammare förekomst
av supr. n har jag kallat »mellanområdet»; det sträcker sig
efter Time- ock Vindelälvarna inåt Lappland, där dock n blir
sällsyntare än närmare kusten. I Ångermanlandsdelen av detta
område är supr. n något vanligare än i Västerbottensdelen, jfr
Mg 'isskorpa' (men Pren 'förhårdning i juver'), bon, 'bönemöte'
(men bon 'bön') Trehörningsjö.
Har n efter främre vokal införts i norra Ångermanland
under senare tid, eller är det att betrakta som en relikt?
Socknarna Gideå, Grundsunda, Björna, Trehörningsjö (ock
kanske även Nordmaling) utgöra i detta avseende ett svårbedömbart övergångsområde. Den omständigheten, att gränsen
för n efter främre vokal går så långt norrut som i Arnäs (6)
ock innesluter det ålderdomliga Anundsjö (7)1, talar snarare
för att de nordliga socknarna fått dental efter främre vokal
under ett visst språkligt inflytande norrifrån. Den viktigare
språkgränsen, den mellan Nolaskogs-området ock Ådalen, går
längre söderut. Övergången l> n efter främre vokal skulle
då vara att jämföra med en sådan språklig förändring som
apokopen, vilken när det gäller inflnitiver ock substantiv som
senare sammansättningsled går lika långt söderut som dental
efter främre vokal, ock det kan i detta sammanhang påpekas,
att apokope av infinitiv utbreder sig även på det område i
Lappland ock nordvästra Ångermanland, där vi funnit en tillbakagång av supradentalt n. Detta senare område har en
yngre ock glesare bebyggelsetyp.
Supr. n i slutartikeln förekommer inte i de nämnda socknarna i nö. Ångermanland, ej häller i Arnäs ock Nätra, där man
har supr. n efter främre vokal. n brukar, som vi funnit, eljest
1 Uppgifter härom även i Sidenbladhs avhandling 1867, t. ex. skehnä
'skära sig', shvyhn 'svin', fröhn 'bräcklig', gemehn, gjehne 'Juniperus'.
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hålla sig längre kvar i slutartikeln än efter främre vokal. Man
frågar sig därför, om inte den nu nämnda förekomsten av dentalt n i slutartikeln innebär en ursprunglig ock viktig överensstämmelse med södra Västerbotten. Jfr s. 63.
Västerbotten delas beträffande supr. ock kak. n liksom
beträffande så många andra språkföreteelser i två områden:
södra delen (omkring Ume- ock Vindelälyarna) har kak. n efter
bakre vokal, norra delen (omkring Skellefteälven) har kak. ock
supr. n i större utsträckning, även efter främre vokal ock
t. o. m. — vilket inte är belagt annorstädes — efter konsonanter.
Kännedom om förhållandena i södra Västerbotten få vi främst
genom Åströms förut omnämnda avhandling, »Degerforsmålets
ljudlära»; språkförhållandena i norra Västerbotten ha utförligast behandlats av J. V. Lindgren, »Burträskmålets grammatik»; för material från hela landskapet jfr Seth Larsson, »Substantivböjningen i Västerbottens folkmål». Se karta II, Degerfors (5), Burträsk (3).
Enligt Åström, a. a. § 126. 1, förekommer »cerebralt n»
»i intervokalisk ställning ock som slutljud efter betonad vokal,
som icke motsvarar isl. slutet e, é, i, i,
eller ej, oy». Det
heter t. ex. gan 'gäl', spona 'spånad', trenu 'trana', san 'son',
sone 'söner' men ben 'ben', sen 'sen', rh 'röna', rtstyn(< roynir)
'rönn', p:692 'tjäna'. Dentalerna i den sistnämnda gruppens
ord finnas utefter kusten ända upp till Nysätra sn (4), där
dentaler ock supradentaler växla ock där vi ha en övergång
till det nordliga området med supradentalt n i dylika fall.
Till Åströms framställning vill jag göra några anmärkningar. Å. vill tydligen ställa i en särklass långstaviga ord
med n, i vilka han funnit endast få exempel på kakuminalt n
(jfr ovan Geijer beträffande Tåsjö): mana, monday, l, lån;
men denna motsättning mellan långstaviga ock kortstaviga
finns knappast längre kvar. En del långstaviga ord: brun, dun,
hjon, fjun kunna inte visa supr. n, emedan vokalen i dem
nasaleras ock ljudkomplexet övergår till g + n: brun, dugn,
hugn (§ 70. 2), yugn. Flera av dessa ock liknande ord ha
emellartid n i det närliggande Nordmaling: dun, bkan (även i
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Sävar ock Bygdeä), vor, (även i grannsocknen Vännäs (6)).
van ock span ha troligen dentalt n, därför att de äro lånord.
Beteckningen av kak. n hos Stenberg, »Ålphabetisk förtekning
uppå Umeå sockens nationela Ord- och talesätt» 18041, synes
visa en förekomst därav sådan som den nuvarande, men Stenberg utmärker inte kak. n i blän 'blår', hjåning (av hjå 'flåsa'),
jon nom. propr., vilket möjligen antyder, att det funnits långstaviga ord med bakre vokal, vilka ej haft kak. n.
Dentalt n i några ord med ö-vokal: grön, bön, lön, vilka
Åström upptager som undantag, vill jag närmast fatta som
regelbundet efter främre vokal, liksom i hijn 'höna', även om
det finns exempel på kak. n efter ö. Åström anför sthn <
?stynja, sone < sönjer. Ord med förbindelsen nj, utvecklad till
vokalisering av halvvokalen, synas särskilt ägnade att utbilda
ock behålla supr. n vid förlängningen av vokalen före n, jfr
dialektformer med supr. n av vänja på övergångsområden med
för övrigt mycket få supradentaler både i Sverige ock Norge.
Dessa ord äro ursprungligen kortstaviga liksom jöning 'genom'
(Dfs yenzg, »rem), vilket på samma områden brukar ha ö-vokal
ock supradental. Varför n, n särskilt uppträda i kortstaviga
ord, söker jag utreda i kap. 4.
I norra Västerbotten skiljer man mera bestämt än i Ångermanland på kakuminaler ock supradentaler. Kak. n förekommer enligt Lindgren, Burträskm. § 134: »efter äldre a, o ock u
samt av dem uppkomna omljudsvokaler, dock icke 7.». Supradental har man däremot »efter vokal, som återgår på äldre
ej eller 5-, oy, så väl då 1, n stå i slutljud som då de följas av vokal eller av labial eller palatal konsonant» (§ 135: 2).
I uppteckningar från Ångermanland finns vanligen ingen
så markerad kvalitetsskillnad mellan t. ex. n-ljudet i ben ock
n-ljudet i van; bägge bruka betecknas med supradentalt n.
Man kan givetvis misstänka, att det inte gjorts tillräcklig distinktion mellan n ock n, i Ångermanlandsuppteckningarna; vid
särskilt aktpågivande har jag kunnat märka skillnad t. ex.
1 Här citerad efter en avskrift i ULMA av Seth Larsson efter mskr. i
Vitt.-akad. ark., Sthm.
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hos en person från Nara i nordöstra Ångermanland. Geijer
säger sig emellertid i sina Anmärkningar till typordlistan för
Resele socken i södra Ångermanland (ULMA acc. 67: 3, häfte 1,
57 if.) icke ha kommit till »någon klar regel».'
Att Västerbotten har ett annat n-ljud i syn än i känna
är lätt att höra. Det kan vara svårare att påvisa skillnaden
mellan n-ljudet i van ock n-ljudet i t. ex, syn ock grön, men
att Lindgren har rätt i sin distinktion, bevisas därav, att de
bägge n-ljuden uppträda annorlunda, när en dental stöter till.
Neutrum av t. ex. van ock brun ha kak. n, men i ord som
ex. grön (med supradentalt n) förändras n-ljudet till dentalt
före följande t. På samma sätt i pret. med t av värb med
supr. n. Lindgren har tydligen inte uppmärksammat detta
undantag från den regel, han formulerat i § 136: »Liksom r,
så gör även i övrigt en kakuminal eller supradental en följande dental med sig homorgan».
Denna förändring av supradentalerna i neutral- ock prete1 »1 mina första anteckningar både i Resele och Ramsele skillde jag n t
från n d 4, men uppgav sedermera denna särskillnad och skrev endast n, It.»
. . . »Någon klar regel för eller orubblig konsekvens i de särskilda ordens uppträdande på den kakum. eller den supradentala sidan sköndes icke, att skriva
än så och än så föreföll alltför avskräckande, och så började jag snart i mina
uppteckningar både i Ramsele och Resele, där dessa förhållanden som sagt
enligt min uppfattning överensstämma med Multråm., endast skriva supradentaltecken, även i fall, där de uppenbarligen voro oegentliga. Ett fall där jag
särskilt tror det vara svårt att få höra annat än kakuminaler är ord där d
och 4 förekomma långa såsom tolft (tot, både Resele och Ramsele, skrivet tot
utom typordl. sid. 6 där jag ännu tvekade), st8d (,------ stöld, skrives stsl, ilesele stod Ramsele). Vid undersökning på fru Undin, Ed, fick jag fullt konstant supradentaler efter lång vokal, kakuminal efter kort. Bestämd skillnad på vant (adj. neutr. varmt) och vgintx = vant sig. På 74 har jag för
övrigt endast ex. han = härrn (best. form av härre). Så konstanta fann jag
ej förh. på andra håll. Jag fick många gånger. n efter lång vokal, men med
en vacklan och en benägenhet för att dra sig till n eller till en obestämbar
mellanform, som gjorde att jag snart hänsynslöst skrev n även där jag var
säker på att ha hört n. Någon olikhet mellan de fall där ljudet uppstått ur
k + n, ur r n och ur n, kunde ej iakttagas. mor/ (= moln) uttalades lika
med mon, (= mån), jan (= järn) uttalades lika med jam (= Jan) och med
slutljud som an (aln, måttet).»
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ritalformer finns inte i Ångermanland, där det heter fiy,,
ock inte häller i södra Västerbotten - föräbdras »cerehrale'rna»
(= kakuminalerna) till dentaler framför dental konsonant. Förklaringen till kvalitetsmotsättningen i norra Västerbotten ligger tydligen däri att supradentalerna där uppstått under något
senare tid än kakuminalerna (jfr även Lindgren, § 135) ock
ha tillkommit som en vidare utveckling av ett tillstånd liknande det som nu råder i södra Västerbotten. Ord, som där
ha dental, ha nämligen fått supradental artikulation i norra
Västerbotten. Undantag får man naturligtvis räkna med, särskilt i former av bestämda slutartikeln. Best. sg. av kortstaviga svaga femininer skrivas av Lindgren alltid med kak. n,
men i södra Västerbotten ha de dentalt n. Det kunde dock
tänkas, att denna artikelform tidigare haft kak. n även i södra
Västerbotten. Regelbunden förskjutning har tydligen ägt rum
i pluralformerna: norra Västerbotten har revar (ock sporadiskt
lastar') gentemot best. pl. fem. nåkare, en motsättning som i
södra Västerbotten har sin motsvarighet i Degerforsmålets
reeva(na) (kortst. starkt mask.) gentemot best. pl. fem. Miran.
Norra Västerbotten har en kvalitetsmotsättning även mellan artikelformerna i best. sg. fem. ock dat. sg. neutr., vilka
bägge innehålla gammalt kort n: st4itican, men bökay, (Btr.).
Genom synkopen av artikelng urspr. uddljud. vokal i stuwun
kom n att stå efter bakre vokal. Även den nyssnämnda motsättningen mellan best. pl. mask. ock best. pl. fem, torde bero
på den föregående vokalens kvalitet.
Även om n ock n sålunda i allmänhet hållas fonetiskt väl
skilda åt i norra Västerbotten, kan dock sammanblandning
förekomma. Så kan av rn uppkommet supr. n växla med kak.
enligt Lindgren, § 132, anm. 1, ock jag har själv vid uppteckning av Skelleftemål tvekat mellan ri ock n i sådana ord, t. ex.
garn, horn.
Utöver förekomsten av n ock n i Ångermanland ock södra
Västerbotten finna vi i norra Västerbotten enligt Lindgren
1 I regeln om förekomsten av supradentaler i Burträsiimålet, § 135. 2,
borde även ha inrymts supr. n i den best. pl.-artikeln av feminina substantiv.
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dels supr. n efter f, g, k i uddljud: kOda, grti, Aliskut (§ 135);
däremot i Degerfors kn- > gg, gn- > g (Åström, Ljudl., § 127)
ock liknande i Ångermanland; dels kakuminalt i ord som
Pråma" isl. klofna, bkiMan, blråynh-na, isi. blikna, dvs. ursprungligen »efter labiala ock palatala kons. i inljud». Förekomsten är ungefär densamma som av it i samma ställning,
ock troligen har 71,, n, funnits efter nämnda konsonanter före
apokopen.
Från den av Lindgren säkert konstaterade serien av n-ljud,
n—ri—n, torde han alltför systematiskt ha parallelliserat 1-ljuden ock sålunda fått fram ett supradentalt 1 (1) i ord som
ro 'skilja', vib 'vilja', stf/i 'style, stjärt' (§ 135: 2). Jag tror
inte, att detta 1-ljud är jämförbart med supradentalt n. Lindgren står ensam om denna beteckning av 1-ljuden i Västerbotten', ock jag misstänker, att den analys han gjort inte är
alldeles tillfyllest beträffande supradentalt 1.2 Den har emellertid begagnats av Marius Kristensen ock spelat en viss roll
vid dennes diskussion om 1-ljudens fördelning ock 'uppkomst i
Norden (FolkemM og Sproghistorie, s. 119).
Lappland. Utbredningen av supr. n i detta landskap ansluter sig, som synes av kartan, till förhållandena i Västerbotten. Socknarna Arvidsjaur (1) ock Malå (2) utmed Skellefteälven ha supr. n både efter främre ock bakre vokal, liksom
Västerbottensocknarna efter samma ådal, under det att de
lappländska socknarna utefter Ume- ock Vindelälvarna återspegla förhållandet i södra Västerbotten. Ett visst avtagande
i förekomsten av supr. n kan förmärkas, ju längre inåt Lappland man kommer, i samband med den allmänna upplösningen
i Lappland av det genuina Västerbottensspråket. Men enligt
uppgift av fil. mag. Lisa Lidberg, vilken upptecknat ortnamn
1 I Seth Larssons avhandling kunde det se ut, som om även Malå skulle
ha dessa i, t. ex. i fl
fei- Är det endast på grund av den koncentrerade
framställningen i materialsamlingen, som sockennamnen Btr ock Malå förts
ihop? Dessa ord finnas ej bland ULMA:s uppteckningar från Malå.
2 Möjligen har Lgn upptäckt något slags apiko-gingival artikulation av
1 ock velat beteckna den.
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i socknarna utmed Umeälven, förekommer supr. n efter bakre
vokal ända upp till Tärna (12) nära gränsen mot Norge. Ur
en mindre ordsamling från Stensele (5) har jag antecknat
viene, vcegt, vent 'vänja', vanan, Uvame 'leverne'.
Vid. gränsen mellan Arvidsjaur ock Arjeplog (1) ta supradentalerna plötsligt slut, ock likaså i Piteå sn vid gränsen
mellan Norrbotten ock Västerbotten. I Arjeplog förefinnes en
utpräglad tendens till dentaler, vilket visar sig även däri att
kak. 1 inte förekommer ock i regel ej häller sammansmältning
av rn —> n, jfr språkprov från Arjeplog hos Lundell, Skandinaviska
folkmål 1936 samt uppteckningar ock uppsats av fil. mag.
Sigvard Wallström (mskr. i ULMA). Det är emellertid i övrigt stor skillnad på dialekterna i Arjeplog ock Piteå. Den
senare har både kak. 1, ursprungliga diftonger ock en rad
andra gamla drag. Arjeplogmålet har i stället starka inslag
av ock överensstämmelser med riksspråket, i likhet med vad
fallet mer eller mindre är med övriga lappländska kolonisationssocknars mål. En del egendomligheter i Arjeplogdialekten
bero enligt min mening på ett substrat, som omformat den
nordiska artikulationsbasen. Vi ha sett, att supradentalerna
gå långt upp i Lappland utefter Ångerman- ock Umeälvarna.
Den svenska dialekten har upptagits mer av lapparna i södra
Lappland än längre norrut. Vilhelminalappar har jag hört
tala dialekt med genuin ångermanländsk akcent; vid samtal
med Jokkmokklappar fann jag däremot föga av norrbottnisk
akcent i deras svenska språk En liknande bakgrund har enligt min mening det plötsliga försvinnandet av supradentalerna
vid övergången från Arvidsjaur till Arjeplog.
Norge. Som källor, för redogörelsen för förekomsten av
supr. n i Norge har jag använt Storms uppgifter i Norvegia I (1884) ock i »Ordlister over lyd- og formlwren i norske
bygdemaal», utgivna av 0. Skulerud 1920, samt Amund B.
Larsens »Oversigt over de trondhjemske dialekters slwgtskabsforhold» (1886) ock »Oversigt over de norske bygdemål» (1897).
Vidare har jag haft tillgång till en ordsamling från Snåsa
ock smärre anteckningar från andra delar av Tröndelagen,
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gjorda av J. V. Lindgren 1889-90, samt en samling primäruppteckningar av T. Bucht från Sorli, Grong ock Snåsa
(jämte en del anteckningar från Hotagen i Jämtland). För
det norska Lidmålet i Frostviken i Jämtland har jag hämtat
upplysningar i K. H. Waltmans rikhaltiga samlingar, dels
tryckta täxter i Sv. lm. XIII. 1, dels en större ordsamling i
ULMA, samt i anteckningar av II. Geijer ock i egna uppteckningar. Jfr tillägg s. 65.
Beträffande förekomsten av supr. n i det en gång till
Trondhjems stift hörande' isolerade området i norra Hedmark
fylke i österdalen hänvisar jag till exemplen från Tonset i
Storms Ordlister, s. 42 (1882): »suffit' Sene, tövvör Tinar,
br6ip36 Brune, höffå Hane, häkia Hone; EtnLa (åma II.) Mandsnavn, Arne, värp (vänd > värna), gl. v6nn6 Vane, m61.10 monne,
forslaa, nöry Non, Eftasywrd. Jeg finder i 1900 dette ii nwsten
kakuminalt som hörn Holen; det bor vel rettest skrives ii;
saaledes Amund Larsen, og jeg selv 1901, ... grioy, — Pl.
gi-Ft'ttar, vön, d'ce vön3 dce, på alp, temmelig nr vör'uct 1882,
sån Son, vcep'sa tö vwnne sig til; måp. > mål:'n(a) Man, Fjeldnavn ; nätt nogen — Pl. nörra; ijön'13am igjennem.» I mom. 23:
grönfjgla. Jfr även Norvegia I, s. 105: »I Tonset h6n,6 eller
snarere h6nn6 Hane».
Kak. n uppges av Storm utom från Tynset (7) även från
L. Elvdal (8), ock samma socknar nämner Boss, Norske bygdemaal VIII, s. 27. Am. B. Larsen har en tidig uppgift (De
trondhj. dial., s. 66) om att kak. n dessutom skulle finnas i
en del av Rendalen; uppg. även i Storms Ordlister, s. 29.
Förekomsten av »tykt n» i norra Tröndelagen begränsas
av Am. B. Larsen till Inre Namdalen ock Snåsa (3). Efter
vokalerna a ock o m. fl. blir n »omtrent ligedan som -i: med
n efter andensteds, f. eks.
(vane), omtrent med 9.7.L som
1 Se 0. Rygh, Norske gaardnavne 3, s. 397. Jfr Reitan, Nytrondsk ordforkortning og betoning, s. 17; Geijer, Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar, s. 11; Hesselman, Från Marathon till Långheden, s. 140 f.
2 Beteckningen i de norska författarnas arbeten är gjord med det av
Storm utarbetade alfabetet, Norsk lydskrift, se Norvegia I.
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i häri, (hxlen) sondenfjelds; af andre ekspl. skal nxvnes scirm
(son), breirnni (vestnorsk brune, brand)» (Oversigt, s. 83).
Av T. Buchts uppteckningar från Sorli, Grong ock Snåsa
framgår, att användningen av supradentalt n är jämförelsevis
begränsad i förhållande till användningen i Ångermanland.
Det synes på nämnda ställen i Norge huvudsakligast förekomma efter de korta, öppna o- ock a-ljuden. Jag har funnit
det i orden spöno, kön°, son, 'son', mon 'mån', ock efter kort a
i hkr, vant, med sammansättningar. Det förekommer inte
efter a, o, ut, s, t. ex. gran (-a-) Sorli, gO,mn 'mars månad',
Sork liAn(e/ 'blixt' Snåsa, von 'hopp' Sorli. Suprad. n synes
emellertid förekomma något oftare i uppteckningarna från
Grong (4), som ligger vid Namsen, än i Sorli (2), som ligger
närmare Jämtland. Efter en sagesman i Grong uppges don,
gård i Grong, mi 'måne', /on, 'liten vattensamling', best. sg. dit-%
(Sorli) 'middagsmåltiden', dönig 'körtyg' gentemot gråna
'granen', bron 'brun'. Supradentalt uttal har förbindelsen ns
i orden j&rulnesia 'käck', b&/4p 'fiskredskap', hms 'Hans'
(Grong), vants 'vänjas', vin* 'fisklig' (Sorli).
Före Bucht har J. V. Lindgren (förf. till Burträskmålets
grammatik) gjort uppteckningar i Tröndelagen under en resa
1889-90. Han har därvid fått exempel på suprad. n i orter
ännu längre söderut än Snåsa, nämligen i Stod, Sparbu ock
Steinkjer (5); dock, så vitt jag kan se, endast i enstaka ord;
krön() förekommer från flera socknar. Påfallande är emellertid ett fall av suprad. n även efter främre vokal — vilket
ingen av de övriga upptecknarna påträffat -- i uttr. pina da it
'pina död icke' Stod samt hieapin 'huvudvärk' Sparbu.
Även i Sortrondelag har Lindgren fått exempel på suprad.
n, t. ex. krön° i Rennebu ock Orkdal. Ock utanför det av
Storm ock Larsen uppgivna området med suprad. n i norra
Österdalen har Lindgren exempel som brågo, spön°, kNil, från
Ålen (6) ock Tydalen. Vidare har han upptecknat suprad. n
efter k ock g, t. ex. koko Selbu, knodo Meraker, Selbu m.
Lindgren har inte själv varit på de olika platserna i Sortrondelag utan har sammanträffat med sina sagesmän vid Voernws
exercisplats i Stjordalen, där han uppehållit sig för att upp-
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teckna efter värnpliktiga.' Det är inte omöjligt, att Lindgren
tyckt sig höra supradentaler på flera ställen, än målen i Sortrondelag värkligen haft sådana. I Reitans avhandling »Aalens
maalfore» finnas inga uppgifter om suprad. n för enkelt n,
men Lindgren har uppteckningarna bromo, spomo 2.
Ett stöd för riktigheten av Lindgrens iakttagelser är dock
Am. B. Larsens uttalande (De trondhj. dial., s. 66) om en
sporadisk förekomst av ett uttal av kort n efter vokal »med
noget tilbagedragen tunge; det er imidlertid underkastet sådan
vfflksel, at det vanskelig lader sig påvise, i hvilke
tilfselde det har fast fod i dialekterne».
Inte häller på det södra området (Tynset ock Alvdal) är
förekomsten av kak. (suprad.) n för gammalt kort n genomgående. Storm säger: »Undertiden synes n uden. ydre Foranledning at faa Udtalen ti eller en lignende Lyd, saaledes i
N. Osterd. og Namdalen», men antager att det förr varit allmännare: »Den tykke eller halvtykke Udtale synes saaledes i
disse Dialekter paa et tidligere Trin at have vret den normale »haarde», d. e. n udtales saaledes, naar det ikke var
mouilleret» (Norvegia I, s. 105).
Som i Sverige uppträder suprad. n särskilt efter de bakre
vokalerna ock i de gamla kortstaviga orden, i Norge framför
allt i typerna hani (obl. hana), sina (obl. sinu). I TynsetAlvdal uttalas dessa ord med öppna å- ock u-vokaler (även
grumliga u-vok.) ock i Namdalen med a i stamstavelsen av
den förstnämnda typen (håni).
I motsats till förhållandet i Sverige står suprad. n ofta
efter kort vokal i dessa typer. Storm (a. a.) nämner 41,62.'16 eller
snarere h6v,ttb» för Tynset; jfr däremot Ross: »n ette lang ell
1 Se reseberättelse till Större akademiska konsistoriet i Uppsala 1891:
»Här undersökte jag i överensstämmelse med min resplan dialekterna med
särskild hänsyn till deras ställning till de nordsvenska ävensom deras »tillj ämnings » -förhållanden » .
2 Lägg märke till att Burträskmålet har n i förbindelser som km, gm.
Lindgrens beteckning 1 efter främre vokal (Burträskm. gr.) i ord som fel
synes mig vara en överdriven supradentalbeteekning, se ovan s. 42.
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lengd sjolvljod vii i Tynnset o Vesle-Elvdal verte tjukk» (a. a.,
s. 27).
Det nyssnämnda området har möjligen suprad. n oftare
än det norra. Härpå tyder kanske uppträdandet av g efter
ö-vokal: htua, grfhAfgla, nä3 — n anger dock ett öppet ö-ljud.
Intressant är ijölYipm med öppet, grumligt o-ljud ock suprad.
n (enl. Lgn äv. i Overhalla: ji4n•om). På det södra området finna
vi bland supradentalorden påfallande många långstaviga. I de
flästa, fall är det dock fråga om n efter vokaler, vilkas ursprungliga kvalitet starkt förändrats. Är o-kvaliteten orsaken
till n i Lindgrens från flera håll uppgivna exempel kro?
Jfr vön ock nöu från Tynset (ö Q). Någon fördelning som
den i Västerbotten med kak. n efter bakre ock suprad. efter
främre vokal antydes inte i de ovan angivna källorna. Ross
nämner endast, att suprad. n i de nordliga tröndmålen är
»heldr lite tjukkare» än i Österdalen. I de norska uppteckningarna finns ingen antydan OM suprad. n i svagtonig ställning.
Den i Sverige (obs. även i Medelpad) ytterst vanliga supradentala konsonantförbindelsen g,9 uppges inte i samband med
suprad. n från Norge. Am. B. Larsen anger t. o. m. som
villkor för förekomsten av suprad. n: »når nemlig et kort n
står uderi folgende konsonant ...» (Oversigt, s. 83). Bucht har
emellertid upptecknat jånksli m. fl., jfr ovan. I Lidmålet i
Frostviken förekommer endast dentalt n i ord som hans, Hans,
Jens, Jonson. Muljering av s efter n anges för Tynset i Storms
Ordlister; under nn upptas däremot va13skakan, gal3ska (s. 43).
I dialekterna i Jämtland förekommer suprad. n endast i
det norska Lidmålet (3) i nordspetsen av landskapet samt i
de dialekter (2), som genom sitt läge bilda övergång till ånger:
manländskan. Exemplen från Lidmålet i Sverige visa i stort
sett överensstämmelse med de norska beläggen. Både Waltman ock Geijer „angiva kak. n i ord som hånam 'tuppen', van>
var,'. Att döma av Waltmans uppteckningar skulle man oftare
än i Norge finna längd hos vokalen, sålunda har han, utom de
nämnda, beläggen son, mon. Jag skulle dock snarast tro, att
kvantiteten är växlande, delvis med bevarad kortstavighet;
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Geijer har spOrio, köno, ock i mina egna uppteckningar finner
jag pl. söny't sbainz 'sönerna'. Liksom i Norge är användningen av n-r, begränsad: med dentalt n finner man utynny,
gran, gro9n, bröno 'hastigt uppstigande låga' (Geijer), ~al
'Daniel', yönas 'Jonas', kröna 'kronor' (men noltrL), brun samt
orden med främre vokal, jfr finn 'fena', s''an 'sena', söYtina.
Möjligt är att det norska Lidmålets n- eller "-ljud sträcker
sig ned till Hotagen (4) i Jämtland. Bucht har under ett
kort besök där upptecknat grdtbono 'gråbo'. För fullständighetens skull måste nämnas, att Geijer från västra Jämtland
(Nordhallen) bar några enstaka uppteckningar av suprad. n;
han har• emellertid meddelat mig, att han anser dessa supradentaler vara ett för sagesmannen »individuellt uttal och uttalsfel».
Om det funnits suprad. n i hela Tröndelagen, skulle den
geografiska situationen tala för att hela Jämtland haft ljudet.
Jämtland skulle då varit nästan omgivet av områden med
suprad. n. Man behöver emellertid inte uppfatta de sporadiska
beläggen från mellersta Tröndelagen (Lindgrens) som reminiscens
av en tidigare sammanhängande förekomst — de kunna snarare ses som en allmän tendens ock ett förstadium (jfr nedan
s. 60 f.) — ock suprad. n behöver inte ens ha haft mycket
större frekvens än det nu har. Slutligen finns det i Jämtland
inga andra spår av suprad. n än de ovan nämnda. Just det
förhållandet, att Strömsmålet (1) bildar avbrott i utbredningen
utefter den naturliga förbindelseleden mellan Ångermanland
ock Tröndelagen: Faxälven—Ströms vattudal, talar emot en
tidigare förekomst i Jämtland. Detta mål, som representerar
den egentliga jämtskan, har varit oemottagligt för denna
n ovation.
Det har inte lyckats mig att i äldre källor finna några
skrivningar, som kunde antyda en tidigare förekomst av suprad.
n i Jämtland eller Tröndelagen. Även för ett så supradentaliserat område som Ångermanland finner man påfallande få
skrivningar rn för n, jfr Bucht, »Härnan» (i Festskrift till Erik
Modin 1937). De av Bucht där som omvända skrivningar
antagna formerna Honön (för Hornön), Hönett (för Hörnett)
kunna också tolkas som uttryck för en övergång rn > n.
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Supradentalt n i Mellansverige.
Söder om Medelpad upphör i stort sett suprad. n för gammalt kort n. Det finns emellertid i Gästrikland, södra Dalarna,
Uppland, Södermanland ock t. o. m. Västergötland några svårförklarliga fall av suprad. n, vilka påminna om de norrländska supradentalerna. Hesselman har också i Sveamålen, s. 52,
velat anknyta dessa sporadiskt ock endast i vissa ord förekommande n till det norrländska området ock även antagit en
tidigare större användning därav. Från Årsunda i Gästrikland
upptar han bl. a. fn i uttr. nt et enda farl 'icke ett enda
smul', jfr i och y,' s. 39, där former med n, anföras även från
Skedvi ock Svärdsjö samt fcern från Svärdsjö ock Djura; jfr
Envall, Dala-bergslagsm., ex. från Tuna, By, Enviken.» fan, ock
An ha antecknats från Uppland; jfr även i och y under fina.
Ordet gan 'gäl, gom' får på vissa håll sporadiskt 9/. Hesselman (Sveam., s. 52) anför det från Årsunda i Gästrikland
samt från Hållnäs ock Ö. Lövsta i Uppland. Värbet gina 'stå
ock gapa' Ljusterö har jag funnit i sedessamlingen i ULMA.
Slutligen är det belagt även i Södermanland. Torsten Ericsson anger förekomsten av 17, »i st. f. n» i detta landskap (Grundlinjer, s. 129): »mäst i norr ock inre-österut, men inga västerut (spår av en gräns?). Blott ett par tyckas mera allmänna:
lakarn (utom i väster), garn gan, gom, karnalje. Andra antecknade förefalla hittils mycket tillfälliga: fårne, barna bana,
(osäkert) dorn don, renfarna, arna, arning, vårning».
I ULMA:s samlingar finns det även från Hälsingland ett
par belägg på gol 'gälar, gom' (Delsbo, Forsa). Supradentalerna anges dock av upptecknarna (Bucht, Bogren) som osäkra.
Wennbergs »Ordbok öfver allmogeord i Helsingland» har endast dentalt n i ordet gan som allmänt hälsingeord; från
Järvsö formen gal (påpekad för mig av T. Bucht). Den sistnämnda formen kan möjligen vara en felaktig upplösning av
ett ord med suprad. n.
1 Att ordet /ter', är tämligen vanligt även i Västergötland, har meddelats
mig av docent Johan Götlind.. Se Tillägg nedan.
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faq, 'smula' anses vara samma ord som fen(a) 'borst på
korn' (jfr SAOB). I uttr. »inte ett dugg» står fig i emfatisk
ställning, varvid nybildningar ock eufemistiska omvandlingar
ligga nära till hands. fän förekommer ofta i uttrycket kofän,
ock detta har i sin tur kommit från ordet kornfän 'kornborst'.
Om utvecklingen kornfän, kornfen > kofen se Hellquist, Sv.
etym. ordbok. 1 detta ord med ursprunglig främre vokal är
supradentalen påfallande. Den öppna vokalen är möjligen
uppkommen genom sammanblandning med fann eg: 'skräp,
boss' (Hälsingland, Finland), som i sveamålen bör bli fänu,
jfr stävu < stavu, ock kanske med en neutral ja-avledning,
motsvarande isl. ock no. fen 'sumpig myr'.
n i gait 'gäl, gom' skulle möjligen kunna bero på inflytande
från garn 'tråd'. Då n i on, uppträder på så olika håll,
måste man tänka sig andra orsaker än rent fonetiska. Garn
'tråd' uttalas i de flästa här berörda dialekter gag, i Sorunda
i Södertörn gc.e.g. Mot en sådan teori talar dock att vi i Hälsingland kunna finna n i gan 'gom', ehuru garn där regelbundet utvecklas till gar. g-ljudet i lånord som lakan, kanalje
kan säkerligen vara sekundärt. Även i de sönnländska stadsmålen finns det, som Gjerdman har framhållit i sin avhandling 19181, ett om det supradentala påminnande n-ljud. Det
torde finnas en ung tendens till apiko-gingivalt n (även t ock d)
i t. ex. stockholmskan ock kringliggande stadsmål. Ä andra
sidan ha vi dalmålets kända apikala uttal av dentalerna, vilket har utlöpare i sveamålen ock som kunde sammanställas
med. det sörmländska ock uppfattas som ett tidigare allmänt
förekommande sveamålsdrag (observera utbredningen i den östliga, i språkligt avseende ofta ålderdomliga delen av Södermanland).2
Från detta tillstånd av apiko-dent. n-ljud kan en differentiering efter kvantiteten med en tendens till suprad. n efter bakre
0. Gjerdman, Studier över de sörml. stadsmålens kvalitativa ljudlära 1.
Det faktum, att n i ordet fcen, 'smul' förekommer ända nere i Västergötland ock kanske ännu längre söderut, är inte något bevis för att n skulle
varit ursprungligt hemmahörande i dessa trakter. Detta ord står ju i en särställning genom sin emfatiska användning, ock därför kan man våga antaga
en stark spridning därav. Obs. vokalkvaliteten.
2
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lång vokal lätt tänkas (lägg märke till att många av de sveamålsord, som förete suprad. n, ha vokalen_ a):. En sådan tendens kan ha förts till sveamålskolonierna i mellersta Norrland,
Medelpad ock Ångermanland ock där skärpts till en motsättning: supradentaler contra dentaler, på det sätt som anlag
ock tendenser ofta skärpas i Norrland. Jag tänker närmast
på den kända apokopen i Norrland, som är slutresultatet av
den tendens, som i sveamålen representeras av den där förekommande formen av vokalbalans.
Den nämnda differentieringen skulle vidare vara att jämföra med den särskilt i svenska språket förekommande förändringen av vokalkvaliteterna efter kvantiteten. Från äldre
vokallägen, ännu kvarstående i de övriga nordiska språken,
har utvecklingen i svenskan ägt rum på följande sätt: a > a
ock
u > u ock g, o > o ock Q.
I dalmålet finnas kraftigt markerade apiko-gingivala ljud;
jfr Levander, Dalmålet II, s. 290, som påpekar att Noreen
genomgående tecknat n (norra Venjan). Även i en uppteckning av Moramål, Svenska landsmål I, s. 590, tecknas n-ljuden n, (Bärsell med jälp av J. A. Lundell 1879).
Levander är snarast böjd för att med hänsyn till utbredningen i Norden för övrigt antaga, att även dalmålet haft två
n-ljud, ett dentalt ock ett supradentalt. Han hänvisar dessutom till en vokalövergång u —> e efter r, 7r ock n i Älvdalen
(Dalm. I, s. 280 f.). n skulle alltså ha varit fonetiskt något
så när likvärdigt med de andra »supradentalerna», även i
uddljud.
De apiko-dent. ljuden förefalla att vara ålderdomliga i dalmålet; man lägge märke till utbredningen i engelska, tyska, norska
(se s. 65) ock danska samt, som Sahlgren påpekat, i sydsvenska (Sv. lm. 1907). Frågan är alltså, om man inte kan tänka
sig den nämnda vokalövergången som orsakad av de dalska
n-ljuden, apiko-dent. utvecklade till alveolara. Man finge då en
förklaring även till att ett initialt n kan ha en sådan värkan
på vokalen, som om det vore supradentalt. Initialt suprad. n
är ju för övrigt okänt i Norden. De apiko-dent. ljuden synas
kunna uppträda oberoende av kvantitet ock ställning.
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Med utgångspunkt från det resonemang, som här förts,
förefaller det möjligt att förstå också kak. 1 i uddljud, något
som dalmålet är ensamt om. Levander vill närmast uppfatta
initialt som ett ursprungligt drag för Dalarna (»forndalskt»);
en övergång från dentalt till kakuminalt 1 i uddljud är enligt
hans uppfattning i hög grad osannolik. Den brokiga utvecklingen av 1 i Dalarna synes mig tala för att det kakuminala,
1-ljudet där uppkommit på annat sätt ock med andra förutsättningar än i omkringliggande landskap, vilka ha rätt enhetlig motsättning mellan kakuminalt ock dentalt 1.
Vi ha inom Dalarna ett område med enbart dentalt 1, byn
Liden i Älvdalen samt östra Mora ock östra, Orsa 1, jfr karta II
(Levander, Dalm. II, s. 44 f.). Ett större område saknar »slag»
på det kakuminala 1-ljudet: »detta är förhållandet åtminstone
i n. Älvd., vissa byar i Våmh., v. Mora och Ve., vidare i v.
Orsa, Ore, Rättviks Sörbyggefjärding och Bjursås»1 (Dalm. II,
s. 45).
Då vi samtidigt kunna konstatera en motvilja mot supradentalt uttal av rn både i gammal ock ung förbindelse —
gammalt rn utvecklas till nu, r ock n i olika delar av landskapet, yngre rn uttalas r + n, vilket överensstämmer med eller
liknar utvecklingen i de förutnämnda utkantsområdena i Norden — ha vi skäl att antaga, att denna tendens är ålderdomlig, även om det, som Levander påvisar, i våra dagar försiggår en utveckling k --> i i vissa delar av Dalarna ock k alltså
tidigare skulle kunna haft en något större utbredning.
Den i förhållande till andra landskap påfallande kakuminalisering av 1, som vissa områden i Dalarna uppvisa, k efter
i, y ock e, kan vara resultatet av en mera än annorstädes
språngvis uppträdande förkärlek för kakuminaler, vilken jag
sätter i samband med den påfallande utreringen i apiko-alveolar riktning av alla dentalerna. Tungan närmas ställningen
för suprad. ljud vid apiko-gingivalt eller alveolart uttal.
Ett eventuellt suprad. n i uddljud är lättare att förstå med
utgångspunkt från ett mera allmänt förekommande apiko-d. n.
1 Jfr Boethins, Orsamålet, s. 125 if. (Sv. lm. IV. 4).
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Götalands k efter främre vokal kanske också står i samband med
de i södra Sverige oftare förekommande apiko-gingivala ljuden.
En förklaring till de säregna 1-förhållandena i Dalarna
kunde man alltså enligt min mening få genom att taga hänsyn dels till den gamla tendensen till dentaler, dels till en
(måhända förstärkt) apiko-alveolar tendens ock slutligen även
något till inflytandet från alla omkringliggande dialekter med
kakuminalt 1.

Kapitel 4. Diskussion av utbredningen av supradentalt n från nordisk synpunkt (se karta I).
Supradentalt n utbreder sig helt inom området för kak. 1
ock det är tydligt, att bägge ljuden tillhöra dialekter inom
Norden med i visst avseende samma karaktär ock tendenser.
Området för kak. 1 uppvisar också en hel del andra supradentala ock kakuminala ljud vid förbindelse med r, Zr ock följande dental. Ifrågavarande primära supradental-n har emellertid en mycket mera begränsad utbredning än kak. 1 ock,
såsom jag har sökt göra troligt under hänvisning till frånvaron av ljudet i ålderdomliga dialekter ock frånvaron av uppgifter därom i äldre källor, har utbredningen i äldre tid troligen inte varit mycket större, än den nu är.
Den allmänna karaktären av de norska dialekterna på Vestlandet, där kak. 1 saknas, visar inte bara en motvilja mot sami sekundära förbindelser utan även en
mansmältning av rn
sedan gammal tid dokumenterad tendens till »skarpare»1 uttal
av de dentala konsonanterna, vilken t. o. m. utreras till den
kända dentalskärpningen i t. ex. horn -> hodn, finna -> fidna.
På Östlandet finner man i stor utsträckning konsonantassimilation, nd -> nn, ld -->11, ett drag som stämmer överens med de
överhuvud taget större förändringar i vokalismen, vilka ägt
rum där, i motsats till de mera konservativa vestlandsdialekternas ock fornspråkets vokalförhållanden. Motsättningarna
1 Jfr Am. B. Larsen, Oversigt over de norske bygdemål, s. 27.
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mellan Östlandet ock Vestlandet äro så väsentliga ock djupgående (vokalbalans på 1300-talet på Östlandet), att det är
otänkbart, att andra tendenser skulle varit rådande på exempelvis 1200-talet, eller ens att det på Vestlandet skulle funnits
supradentala n-ljud, som försvunnit på 1200-talet. Av samma
skäl kan inte häller fornisländskan, som är mäst lik sydvästnorskan, tänkas ha haft supradentala n-ljud. Från denna synpunkt, utgående från en jämförelse mellan dialekterna, synes
det därför otroligt, att t. ex. enkelt n i hefna i hand III av
Didrikssagan skulle antyda supradentalt n i motsats till skrivningen barnn. De norska skrivningarna rnn antyda, som nu
också allmänt antages (jfr ovan s. 9), på sin höjd assimilation,
som ju i rikt mått uppvisas av de nutida norska dialekterna.
Det är också föga troligt, att enkelbeteckningen t. ex. i girndaz
gentemot några sällsynta fall av kapitäl i pret. sSrNda skulle
antyda alveolart uttal av n (13. Pippings mening, jfr ovan
s. 12). Ljudförhållandena i handskrifterna överensstämma i
stort sett med den bild, man kan rekonstruera på grundval
av de moderna dialekterna ock deras tendenser. När nygutniskan har n för rn ock detta förhållande redan antydes av
Neogard på 1700-talet ock dessutom stämmer med den tydligen
gamla tendensen till utjämning av rn till n eller nn, liksom
ra till ss, som lever kvar i utkantsområden, tycks mig detta
tala emot förekomst av supradentalt n i forngutniskans barn.
Om man jämför de allmänna dragen av Vestlandets dialekter med Östlandets, har man svårt att tänka sig, att kak. 1
skulle förekommit på Vestlandet ock Island på 1200- eller
1300-talen, även om den utpräglade dentala karaktären av
vissa delar av det nordiska språkområdet kan tänkas ha sin
grund i inflytande utifrån. Dessutom överensstämmer mycket
i östlandsdialekternas sekundära vokalförskjutningar till grumligare ljud med det förlopp, som man kunde antaga för uppkomsten av det kakuminala 1-ljudet. Storm tänkte sig rå som
ursprunget för detta ljud (Norvegia I, s. 105 f.), under det att
Am. B. Larsen 1886 (i avh. De trondhj. dial., s. 64 f.) framställde teorin, att kak. 1 uppkommit som en utveckling av
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dentalt 1 men möjligen fått sin speciella karaktär genom sammanblandning med ursprungligt rä.1 Från nordisk synpunkt
vill man tänka sig, att det förelegat en gammal tendens hos
kort dentalt 1 till förändring mot kakuminalt i de centralnordiska dialekterna, en tendens, vilken först under medeltiden
framträder tydligare ock med större enhetlighet. Kak. 1 har
ju dock en påfallande fast ock stor utbredning, ock på vissa
håll kan man påvisa, att den tidigare varit större. Så har man
ju bevis för att ljudet förr förekommit på Gotland.'
Det skulle fordrats ett starkt, ock även tidigt, inflytande
för att förvandla kak. 1 till dentalt på Vestlandet i Norge;
det måste nämligen förändra själva artikulationsbasen. Många
starka impulser tränga söderifrån till olika delar av Norden,
men nyheterna breda framför allt ut sig i huvudbygderna.
Kontraktionerna av de gamla diftongerna ha utbrett sig på
detta sätt ock gå t. o. m. in i Dalarnas starkt konservativa
dialekter, men lämna Gotland, Finland, Vestlandet i Norge
ock delar av Nordsverige oberörda. För Danmarks ock Sydsveriges del kunde man naturligtvis tänka sig, att kak. 1
undanträngts på grund av inflytande söderifrån — för min
del tror jag dock knappast därpå — men inte gärna för Vestlandets ock Islands del. Kan det tyska inflytandet genom
Hansan ha haft så radikalt inflytande på vestlandadialekterna?
r-bortfallet har en utbredning, som något påminner om förekomsten av dentalt 1. Sålunda förekommer r-bortfallet i pluralis dels sydligt i Skandinavien, dels på Vestlandet (norra)
ock dels även något i östsvenska dialekter. Men orsakerna
1 Larsens framställning om uppkom§ten av förstadiet till det kakuminala
1-ljudet synes mig värd att citera ock framdraga i diskussionen igen, även om
man inte vill gå med på enskildheterna i hans resonemang: »For og efter
lffibe- og strubekonsonanter og efter vokaler, der ikke artikuleres for holt
altså undtagne) er kort 1 bleven assimileret med henforan (i og el, tildels
holdsvis tungens hvile- eller dens artikulationsstilling; tungen var i forveien
kun mådelig langt fremstrakt, skulde (sedvanlig) heller ikke vaare det tul den
lyd, der fulgte efter 1, og så sparede man tungerodens muskler ved hare at
stikke tungespidsen op fra den stilling, hvori tungen lä».
2 Se Gotländsk ordbok samt H. Gustavson, »P. A. Säve som gotländsk
språk- och folkminnesforskare» (Gotländskt Arkiv 1937).
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till detta r-bortfall äro oklara. Bortfallet har ju som bekant,
i motsats till dentalt 1, dessutom utbredning i Tröndelagen
ock Norrland.
Om man vidare söker klargöra den språkgeografiska karaktären av de norrländska dialekter, som ha supradentalt n, så
lägger man genast märke till det kända faktum, att Ångermanlands dialekter äro av yngre karaktär i förhållande till
Jämtlands. Ångermanland ock Medelpad ha i flera avseenden
mottagit starka inflytelser söderifrån, vilka inte på samma sätt
vunnit terräng i Jämtland ock Västerbotten. Man kan i många
fall se, hur det äldre språktillståndet, som framträder i de
båda sistnämnda landskapen, i Ångermanland endast finns som
ett underskikt. De gamla diftongerna ha kontraherats i Ångermanland, men i huvudsak bibehållits i Jämtland ock Västerbotten. I Anundsjö sn i Ångermanland finnas diftonger ock
spår av sådana, enligt min mening en rest av ett tidigare
sammanhang mellan Västerbotten ock Jämtland över Ångermanland. Utefter Ångermanälven ha de sydliga dragen trängt
ända upp i Lappland. Tilljämningen a -›- 8, 5 framför u i
ändelsen i kortstaviga ord, vilken finns i Jämtland, Västerbotten ock Norrbotten, förekommer i Ångermanland endast
som sporadiskt uppträdande reliktföreteelse. I Jämtland ock
Västerbotten finner man oftare främre k-ljud, t. o. m. efter
bakre vokaler. Jämtland har mer av spetsiga sche-ljud än
Ångermanland (ts, A, ock i större omfattning förekomma i
ursprungligt skick bevarade ändelsevokaler.
Den påtalade motsättningen skärpes, om man går till de
norska målen, som i Sverige representeras av Lidmålet i norra
spetsen av Jämtland. I vokalismen i Lidmålet ha inte genomförts de differentieringar, som de svenska dialekterna ha, utan
den intager en mellanställning (a i stället för a ock a, e i
stället för o ock o, va i stället för tc). I många fall torde
ävenledes jämtskan ha kvar vokalkvaliteter, som mera överensstämma med de ursprungliga. Ångermanland synes med de
ovannämnda förskjutningarna i vokalism ock konsonantism ha
avlägsnat sig längre från en ursprungligare artikulationsbas
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med fastare samband med den' gamla kortstavigheten, vilken
åtminstone delvis finns bevarad i mot Ångermanland gränSande
delar av Jämtland.
Inordnat i denna motsättning mellan landskapen förefaller
ångermanländskt suprad. n vara en av landskapets novationer.
Suprad. ock kak. n innebära i förhållande till dentalt en tillbakadragning av tungspetsen dels till alveolerna ock dels till
gomtaket i samband med en allmän tillbakadragning ock(?) sänkning av tungan. Att den föregående vokalen spelar en roll
vid uppkomsten av de ifrågavarande ljuden, kan man se redan
av fördelningen på olika områden med olika frekvens inom
ordmaterialet: dels områden med supradental både efter bakre
ock främre vokaler (vid Ångermanälven ock Skellefteälven),
dels områden med supradental endast efter bakre vokaler.
Västerbottensdialekterna, ha i stort sett en ålderdomligare
prägel än de ångermanländska. Båda landskapen• ha dock
suprad. n. Norra Västerbotten har rikligare förekomst av
suprad. n än södra delen av landskapet, men visar samtidigt
en ursprungligare konsonantism: stiert, 'sken', djikk 'gick';
intervokaliskt -d- bibehålles: boda 'boden', lida 'liden' (jfr
Seth. Larsson, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål,
s. 12). Man har naturligt nog misstänkt, att även suprad. n
skulle vara en sådan ålderdomlighet.
Enligt min mening måste man se förekomsten av suprad.
n i Västerbotten i ett större sammanhang. Den ålderdomliga
konsonantismen finns också i Norrbotten, men där saknas
suprad. n. Västerbottensdialekterna ha, som Geijer påpekat
(Sverige, s. 688 if.), också många novationer, som sammanbinda
landskapet med Ångermanland, bl. a. övergången ö > a. Det
finns företeelser, som förbinda södra Västerbotten med hela
Ångermanland ock ännu sydligare mål, jfr t. ex. vokalismen
i h8k, 48b, lassa (norra Vb.: 'hear, dob, pasa), se även Seth
Larsson, a. a., s. 10.
För förståelsen av den likhet, som finns mellan norra Västerbotten ock södra Ångermanland beträffande suprad. n, vill jag
framhålla andra överensstämmelser mellan de nämnda om-
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rådena, framför allt i kvantitetsutvecklingen ock akcentförhållandena. Sålunda förlänges där ofta vokalen i gamla kortstaviga ord. Konsonanten kan vara förlängd i Degerfors i
ord som veta, hetta, isl. vita, hiti, under det att sådana ord
endast ha lång vokal i norra Västerbotten ock södra Ångermanland. Även ord med bakre vokal, t. ex. isl. skota, kunna
på mellanområdet få förlängning av konsonanten, jfr Trehörningsjö skåta. I dylika ord är annars förlängning av vokalen vanlig både i Västerbotten ock Ångermanland, jfr Degerfors !kåta. Ord som skott, boss, lott, beck ha i norra Västerbotten förlängning av vokalen gentemot både södra Västerbotten ock Ångermanland. I kortstaviga svaga femininer med
tonlös konsonant förlänges vokalen i södra Ångermanland,
konsonanten i norra Ångermanland ock hela Västerbotten
(Multråm. måsa 'vassla', dka 'vecka', bra)te, 'linbryta', Dfs. Btr.
misu, vik, vau, bråte); likaså i perf. part. ock supinum av
starka värb, t. ex. fråsan, stdka, bråta (s. Ång.), fritsz., stric4,
brith (Btr.); de två sistnämnda grupperna utgöras alltså av ord
med i eller u i såväl stam som ändelse.
Denna skillnad i kvantitetsutvecklingen går tydligen tillbaka på olika grader av bevarad kortstavighet. Denna finns
inte kvar i egentliga Västerbotten men i rätt stor utsträckning
i Nordmaling, som hör till mellanområdet ock gränsar till
Västerbotten. I enstaka fall finns det kortstavighet även i
andra dialekter i norra Ångermanland. Den förekommer inte
utefter Ångermanälvens lopp, men väl i östra Jämtland, där
suprad. n helt upphör, liksom i Pitemålet i Norrbotten. Alltså:
högre grad av bevarad kortstavighet — färre supradentaler.
Ytterligare en ålderdomlig akcentföreteelse bör andragas som
parallell. Huvudakcentuering på Senare leden av sammansatta
ord förekommer i Norrbotten ock är i Ångermanland särskilt
framträdande i Nordmaling, där vi också funno kortstavigheten bevarad. Akcentens tillbakadragning ock förlängning
av vokalen vid stavelseförlängningen utmärka de dialekter,
där suprad. n rikligast förekommer, ock det är uppenbart, att
suprad. n avhänger av dessa förhållanden.
Av ovan nämnda exempel på stavelseförlängningen fram-
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går det, att mellanområdet, t. ex. Degerforsmålet, har förlängt
vokalen i ord med bakre vokal, t. ex. fkbta, filtas, men inte
efter främre vokal, t. ex. bbta (Åström, a. a., § 155. 3 a, b).
- på många håll förlängas tidigare än I ock Y har
Att ä ock as
påvisats av Hesselman (»Skiss öfver nysvensk kvantitetsutveckling», S. o. S. I, s. 20). I Västerbotten kan man nu se motsättningen endast i ord innehållande k, p, t, s, men att den
förr funnits även vid andra konsonanter göres sannolikt av
att det finns dialekter (t. ex. norra uppländskan), vilka förlänga alla konsonanter efter 1, Y, ö, (ö) (a. a., s. 17; se även
det rika materialet hos Hesselman, i och y). Västerbotten har
troligen genomlupit detta stadium beträffande i ock 'Y. Orsaken
till att vi inte ha suprad. n efter främre vokal i södra Västerbotten skulle alltså vara, att förlängningen av vokalen inte
inträtt samtidigt i dessa ord på n föregånget av främre vokal,
ock i ord med n föregånget av bakre vokal. När förlängningen senare inträdde, hade det utbildats en tradition, som
inte upptog suprad. n efter främre vokal. Södra Ångermanland har tidigt fått suprad. n efter alla vokaler, emedan förlängningen där var genomgripande (jfr måsa, brita gentemot
norra Ång. ock hela Vb). I n. Vb. rådde från början samma
tillstånd som i södra, men i en senare etapp supradentaliserades
kvarvarande korta n i samband med den nordvästerbottniska
stavelseförlängningen, vilken var av något annat slag än den
ångermanländska, jfr lat 'lott', beb• 'beck'. Resultatet vid denna
senare förlängning blev också supradentalt, inte kakuminalt, n.
Suprad. ock kak. n äro analogiskt införda i de långstaviga
orden, ock detta är orsaken till att sådana ord jämförelsevis
på områden, där ljuden inte äro genomofta kunna sakna
förda i hela materialet.
På de områden i Norge, där suprad. n förekommer, uppträder emellertid detta ofta efter kort vokal, särskilt i de tvåstaviga orden. Här skulle alltså inte förlängning av vokalen
föregått utvecklingen av suprad. n. I de östliga tröndmålen
över huvud förlänges konsonanten i tvåstaviga ord, när inte
kortstavigheten. kvarstår. Även i enstaviga ord finns förläng-
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ning av konsonanten t. ex. fan 'sken' Snåsa. Vokalen förlånges däremot i. gron 'gran' Snåsa (Lindgren), jfr mån 'man'
Tynset, ovan s. 44. I tvåstaviga kortstaviga ord har n inte
alltid uppfattats som långt av upptecknarna. Växlande längd
på n anges från Namdalen.: viii (Storm), viinwi (Am. B.
Larsen) ock från Snåsa: vå , våm, vyhtim 'väderhane', htlm
(Lindgren). Bucht har från Grong halvlängd i soy, 'son', Lindgren från Snåsa son i en renskriven ordsamling, på annat
ställe son, Ross utmärker ej särskild längd i detta ord från
Tynset. Bucht från Grong: mom, Lindgren Snåsa: mon, Waltman Lidm. mon; Värbet skrives av Bucht momo, av Lindgren
mono, av Ross NB: möna Namd.
Man har knappast anledning .att i större utsträckning räkna
med att dessa kvantitetsförhållanden föregåtts av andra med
lång vokal, utan man bör förmodligen bedöma tröndmålens
supradentala n som uppkomna vid en kanske börjande kvantitetsförskjutning ock framför allt vid én förskjutning av den
ursprungliga vokalkvaliteten. Möjligen har en viss påvärkan
söderifrån på Alvdal-Tynset haft upplösande invärkan på de gamla
kvantitetsförhållandena.' Men har något liknande inflytande
funnits på det norra området? Västerifrån? Det är troligast,
att man för tröndmålens supradentala n inte i större utsträckning behöver antaga förlängning av föregående vokal. Den
tendens till apikalt uttal, som kunnat konstateras på olika
ställen i den centrala delen av Tröndelagen, har kunnat skärpas till supradentalt uttal efter vissa vokalkvaliteter, särskilt
då de öppna, bakre o-ljuden. Det är intressant att se, att
detta i Norge sker framför allt i glest befolkade bygder, liksom i trakterna på andra sidan gränsen i Sverige, där det
beträffande suprad. n finns förbindelse mellan Frostviken ock
Tåsjö men ej över Ström. Uppträdandet av suprad. n i de
tröndska utbygderna står kanske i samma förhållande till tendensen därtill i centralbygden, som suprad. n i de norrländska
dialekterna till tendensen därtill i de centralsvenska trakterna.
1 )Når trendermålene her strekker sig så langt mot ser, må det skyldes
gamle kulturforhold. Forbindelsen mot nord må ha vxrt storm enn mot ser»
(Reitan, Nytrendsk
s. 17).
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Suprad. n uppträder i Norge på ett från det svenska så
pass avvikande sätt, att man inte kan tänka sig, att detta
ljud i Norge skulle bero på inflytande från det svenska området. Den livligare förbindelse, som nu existerar över Lidmålet i Frostviken, har uppkommit under jämförelsevis sen
tid genom utflyttning från Lierne i Norge till Frostviken under
slutet av 1700-talet.
Supradentalt n i slutartikeln.
Att n-ljudet över huvud taget kvarstår i sing. av kortstaviga svaga femininer samt i ord på starktonig vokal, typerna
veckan, bron, kunde synas utgöra ett så ålderdomligt drag
för Ångermanland ock Västerbotten, att man skulle ha rättighet att förutsätta ursprunglig kvalitet även i n-ljuden. Om
orsaken till bevarandet av n ha olika meningar anförts. Man
har menat, att det är ackusativformen av artikeln som ingår,
ock att n där skulle skyddats för bortfall genom att a först
måste apokoperas (Åström, Lindgren). Man har även förmodat, att ändelsen i kortst. ord haft särskilt starkt tryck ock att
ändelsens n därigenom bevarats (Beckman, Sekundära nasalvokaler; jfr även Seth Larsson, Subst.-böjn., s. 188 f.).
Att ackusativen kunnat förallmänligas även i artikeln ligger ju nära till hands att antaga med hänsyn till att oblik
kasusform av de kortstaviga svaga femininerna har förallmänligats över nästan hela Norrland. Men under sådana förhållanden väntar man sig mer av kvarstående n i Jämtland,
Medelpad, Hälsingland ock Norrbotten. Frågan är också, om
inte artikelns ackusativform ersattes av nominativform alltför
tidigt, för att den förra skulle ha kunnat spela in.
Som bakgrund till bevarandet av n i artikeln i Ångermanland ock Västerbotten måste man förmodligen förutsätta det
nyssnämnda trycket på ändelsen i kortstaviga ord ock antaga
att n-bortfallet regleras av konsonantbalans (jfr mots. dagan :
hästa i Ång. ock Vb. Beckman jämför även med förhållandet
i vissa östsvenska dialekter (Rågö, Wicht.). Om bevarandet
över huvud av n i artikeln se Hesselman, Sveamålen, s. 40 f.).
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Förefintligheten av suprad. n i den feminina slutartikeln i just
dessa landskap kan även ha åstadkommit ett genusmärke, som
varit tillräckligt för att skilja gruppen från maskulinerna. De
mask, ock fem. artiklarna kommo icke att sammanfalla, fastän
den mask. artikelns fln undergått förkortning. I best. sing.
av femininer som bron kvarstår n i Ångermanland ock Västerbotten. Artikeln är förmodligen resultatet av den följdriktiga utvecklingen med bortfall av artikelns vokal. Denna
artikelform har skyddats för analogiinflytande från -a t. ex. i
sänga, därför att det supradentala n-ljudet tillräckligt skilde
denna artikel från den maskulina.
Behovet av ett tydligt genusmärke i den feminina slutartikeln i denna grupp har fört med sig en hel del — på olika
ställen omvittnade — förändringar. Jfr Aasen, N. Gr.,, s. 141,
Janzen, »Substantivet i bohuslänskan», s. 144 fr., Sahlgren,
»Bidr. t. nord. fil., tillägn. Emil Olson», s. 332. Åström (Degel»,
forsm. ljudl.) ock Seth Larsson (Subst.-böjn. i Västerbottens
folkm.) omtala också en genusövergång från fem. till mask.,
förorsakad av ett sammanfall av de mask, ock fem. artiklarna.
Fem. slutartikeln har nämligen icke supradentalt n i södra
Västerbotten ock norra Ångermanland, d. v. s. på mellanområdet.
Kortst. svaga femininer på detta område visa visserligen
icke genusövergång, men vi finna å andra sidan pluralformer
med tillagt -a, inte bara i t. ex. mask. harana (Seth Larsson)
utan även i fem. vikkuna i motsats till förhållandet i södra
Ångermani. ock norra Västerb. Det har antagits (jfr bl. a. Seth
Larsson, a. a., s. 182 if.), att suprad. n en gång funnits i södra Västerbotten men sedan övergått till dentalt, ock härför talar också
det faktum, att artikeln har kak. (inte suprad.) n i norra Västerbotten (jfr ovan s. 41). Någon förklaring till den ponerade
övergången har inte givits; man kunde tänka på inflytande
från självständiga artikelformer ock pronomina som min, din,
sin, vilka på mellanområdet alltid ha dentalt n. Å andra sidan
finns det utanför Västerbotten ett mindre område, Piteå i
södra Norrbotten (gränsande till Västerbotten), där n i best.
artikeln står kvar i kortstaviga svaga femininer, men där man
inte har anledning att förmoda en tidigare förekomst av
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suprad. n. Det är inte häller säkert, att man för mellanområdets del värkligen behöver förutsätta en tidigare förekomst
av suprad. n i artikeln (Stenberg, 1804, utmärker inte »tjockt n»
i artikeln); en fonetisk utveckling n > n är i varje fall föga
trolig, då övergång n > n antages ske blott i svaga kortst.
mask. I Piteå har samma genusövergång i de feminina orden
på starktonig vokal (typen bron) ägt rum, som ovan antytts
för södra Västerbotten. De kortstaviga svaga femininerna
övergå varken här eller i södra Västerbotten till maskuliner,
vilket emellertid sker i de egentliga Lapplandsdialekterna av
yngre karaktär, där det gamla böjningssystemet tidigt upplöstes. Det är därför inte omöjligt att tänka sig, att - ännu
en annan kasusform av artikeln, nämligen dat. fem., spelat
en roll vid övergången n < n ock kanske även tjänstgjort för
ackusativen ock nominativen, jfr Nederkalix: dat. ock gen.
kitnun men ack. ock nom. hinn. Artikelns former ock n-bortfallet är emellertid en omfattande fråga, som jag här endast
anknytningsvis kunnat beröra. Vidare måste jag uppskjuta
frågan om datering av suprad. n på grundval av artikelns
former.
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Tillägg.
Till s. 28. Den å s. 28 anförda dubbelteckningen av 1 för
kort 1 finns i diplom från 1300- ock 1400-talen ock, som nämnts,
t. o. m. från 1200-talet. Utom det nämnda -dall '-dal' har jag
med hjälp av hänvisningarna i Söderwalls ordbok antecknat
wäll 1335, quai]. 1343, ööll 1335, 1344, 1402, skäll 1402, deal'
1405, jfr heffs suuaall 1297 med 11 efter svarabhakti-vokal,
jfr även insigill 1403, incighill, jncigell 1406.
Påfallande många, om än sporadiska, fall av dubbelteckning finna vi vidare i några handskrifter från början ock mitten av 1400-talet, sålunda Cod. Thott. 4, innehållande ME 1,
ock D 4, innehållande Eufemiavisorna (om dessa handskrifters
samhörighet se Hesselman, Språkformen i MB 1, s. 8). Dessa
handskrifter ha även ibland dubbelteckning av långt 1 i slutljud (särskilt i vissa ord: all, full, fall o. a.), vilket ju förekommer även i andra medeltida hskr., jfr Kock, Fornsv. 1j.,
415, ock ovan.
Det ser ut som om det framför allt vore några hskr. från
slutet av 1400- ock början av 1500-talet, som ha dylika skrivningar. Snart sagt varje 1 i slutljud dubbeltecknas i hand I
av Didr.', vilket gör det omöjligt att tänka sig, att 11 skulle
vara kvalitetsbeteckning. I ord som sadell, fwgiordell, gamall
kan det ju inte vara fråga om kvalitetsbeteckning (dentalbeteckning), eftersom samtidigt ord med svarabhakti-vokal som
ex. segell, vilka i dialekterna nästan alltid ha kak. 1, skrivas med 11.
Dubbelteckning av kort 1 förekommer i Erikskr. liksom i
HK 3 oftare än i RK 2, men beteckningen av slutljudande 1
1 Den betr. språkliga företeelser observerade olikheten mellan hand I ock
hand H av Didr. markeras kraftigt av skillnaden i fråga om dubbelteckning
av 1 i slutljud. Hand I har nästan genomgående 11, hand H 1, vilket tycks
antyda, att de båda partierna representera skilda skrivarvanor. Neuman (Vokalbalansen a: å, s. 74 f.) antager dock i opposition mot Hesselman (i och y,
s. 246 f.), att bägge skrivarna varit uppsvenska.

TILLÄGG

65

är i Erikskr. mycket växlande ock inbjuder i den mindre goda
handskriften föga till slutsatser angående 1-kvaliteterna. Dubbelteckning för lång konsonant är långt ifrån regel (jag har
genomgått värserna 1-3490): guld, full skrivas omväxlande
med enkelt ock dubbelt 1, all skrives vanligen all, någon enstaka gång al. Till, vill ock skall, vilka dubbeltecknas i flera
andra hskr., ha i Erikskr. vanligen enkelt 1 (321 fall mot 21
betr. till, 56 mot 7 betr. vill). Av orden med enkelt 1 skrives
2 ggr skäl, 3 ggr -11; 11 ggr de(e)1, 5 ggr dell; 1 gg i hääl,
7 ggr i häll; 136 ggr wäl, wel, 8 ggr wäll, well, vell.
De sporadiskt uppträdande skrivningarna 11 synas endast
styrka uppfattningen av 11 som en grafisk variant till enkeltecknat 1. Några fall av dubbelt 1 i lånord som Ball, siäll,
vilka visserligen i dialekterna ha dentalt 1, kunna knappast
häller tänkas utmärka dentalt 1, eftersom ord som skäll, skell n.,
dall m., mall n., wäll adv. ävenledes sporadiskt ha dubbel-1',
fastän de säkerligen uttalats med kak. 1, om man skall förutsätta svenskt ock inte danskt uttal.
Erikskrönikans huvudhs. är från 1470-talet ock hs. till
HK 3, där ifrågavarande dubbelteckning likaledes förekommer
i åtskilliga fall, äro från början av 1500-talet. Det kan tillläggas, att »Jöns Buddes bok» från 1487 ock 1491 samt Historia trojana från 1529 innehålla åtskilliga skrivningar som siäll,
tall, skäll, wall, gammall, segel', tryskell (list. troj.) ock
soll, hall 'hal', cepell, siell, fordell, -mall 'mål' (J. B. b.).
Till s. 29. Am. B. Larsen nämner också om tendenser till
suprad. n i södra Norge (i den lilla märkliga skriften »Indberetn. om reiser 1888-902, s. 230): »Her i Kristanssands
stift er dentalerne hyppig netop meget forskjellige fra de palatale, de er ofte noget 'inverted' . . . Den tilbagetrukne beskaffenhed forekommer tildels ved lange dentaler, men hyppigere og i hoiere grad ved korte; så bestemt udprmget, at
1 Se

även Pippings exempelsamling i Erikskr. ljudl., s. 147.
Indberetning fra adjunkt Amund B. Larsen om reiser foretagne med
offentligt stipendium i årens 1888-90 for at studere bygdemålene i Kristianssands stift. Universitets- og skole-annaler. N. r. 6te aarg. 1891.
2

5 -38887. D. 0. Zetterholm.
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man kan angive visse regler for dens forekomst, er den i
regelen ikke. Mest udbredt er den der, hvor der ikke findes
kakuminaler og supradentaler foranledigede ved 1 og r; det
ostligste sted, hvor jeg har noteret disse lyd sondenfjelds, er
Drangedal (gröv, n. kornvarer)».
I Storms Ordlister, s. 76 f. (Swtersdal: Valle, Rykle), kan
jag inte finna någon antydan om ett från det normala avvikande uttal av n, inte häller hos Ross, Norske bygdemaal II.
Seip (»Lydverket i Åsdolmålet» 1, s. 15), anmärker däremot:
ii er ikke gjennemfort noget
»Supr adentalern e t,
sted i målforet, men hores ofte individuelt. Swrlig i: og 1.3. er
sjeldne».
Det är tydligt, att supradentalerna i södra Norge icke äro
att betrakta som räster av en allmännare förekomst, liknande
den norrländska ock den i Tröndelagen, utan närmast äro att
jämföra med dem, som AM. B. Larsen omnämner från Söndmöre ock Manda12, ock kanske med de apiko-gingivala-alveolara
ljuden i Dalarna.
Till s. 48. Prof. Geijer har vänligen låtit mig taga del av
en excerptsamling till en grammatik över Opplänningsmålet
i västra Jämtland ock påpekat några exempel på supradentalt
n för enkelt n i detta: mon, opx-hiri, dat. av ho < ho(d) 'höjd',
Mori 'låna', hinutri 'hönorna', möq,clem, stal 'sedan'. För ett par
av dessa anges, att supradentalen är låg. Bland excerptlapparna finnes även en anteckning »Målets n, liksom i allmänhet dent. närma sig supradentaler». n förekommer tydligen sällsynt, individuellt ock föga utpräglat. Denna sporadiska förekomst av suprad. n i västra Jämtland överensstämmer
kanske närmast med förhållandena i mellersta Tröndelagen;
jfr Lindgrens exempel ovan, s. 45 f. ock Amund B. Larsens
uttalande.
i Bidrag t. nord, fil, av stud. v. Kria univ. 1915.
De trondhj. dial. slwgtskabsforh., s. 64: »Mangesteds udenfor kakuminalernes distrikt ... kan man here en udtale af dentaler, iswr n, 1 og d, med
tilbagedragen tungespids».
2
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Till s. 50. I ett interfolierat exemplar av Has »Dialectus
vestrogothica» i ULMA finns anteckningen garn n. 'gälen på
fisk'. Den är säkerligen gjord av C. J. Ljungström, stiftaren
av Västergötlands fornminnesförening, född i Sandhem i östra
Västergötland. Är det här en riktigt uppfattad supradental
eller föreligger sammanblandning med garn 'tråd'? De moderna uppteckningarna av ordet ha endast dentalt n. Ljungström har värbet gana utan -r-.
I Västgötaordboken i ULMA finns även ordet fan 'torrt
skal' o. likn. en gång antecknat med suprad. n (från Öra sn
i Gäsene hd, även en uppteckning med dentalt uttal från samma
an). Det är ju inte omöjligt, att det även i Vgl. på något
håll i enstaka fall har kunnat uppstå supradental efter bakre
vokal, ungefär som i Telemarken i Norge (se tillägg, s. 65).
I så fall skulle även fän på något ställe kunnat få suprad. n
ock sedan i denna form spritt sig över landskapet. Obs. att
Hof översätter fan med sv. 'fän ällerr fen, maltfän'. 1 Närke
har fån endast dentalt n.
Till s. 54 f. A. Sommerfelts arbete »Sur la propagation
des changements phonktiques» (i Norsk tidsskrift for sprogvidenskap IV, 1930) har prof. Hesselman gjort mig uppmärksam på. Sommerfelt uppfattar den språkliga motsättningen
mellan västra ock östra Norge som mycket djupgående ock
sammanställer den med antropologiska motsättningar. Flera
av mig ej berörda språkliga skäl, som tala för urspr. dentalt 1
på Vestlan.det, anföras av honom, bl. a. att man skulle väntat
sig r i stället för 1 i de gamla nordiska lånorden i iriskan, om
de långivande dialekterna haft kak. 1 (a. a., s. 104 f.).

Jag begagnar tillfället att här rikta ett tack till Landsmålsarkivet i Uppsala. Det var vid en vistelse i Frostvikens sn i
Jämtland för uppteckning för denna institutions räkning, som
jag fick impulsen till den utredning om det supradentala n-ljudets
uppkomst ock utbredning, som här framlagts.
Vidare tackar jag varmt professor J. A. Lundell för hans välvilja, tillmötesgående ock jälp vid tryckningen.

'Usum&
La linguistique nordique a consacre, depuis 1880, toute
une serie d'etudes (par A. Kock, P. Åström, A. Noreen, V.
Lindgren, II. Celander, II. Pipping etc.) sur la qualite des sons
n et 1 dans les langues nordiques. On a commence par etablir
l'existence d'un 1 cacuminal dans les anciennes langues nordiques.
Ce son 1 connait, actuellement, une tres large diffusion en
Scandinavie (voir la Carte I. La couleur rouge indique les
regions °å 1 dental existe, pour ainsi dire, exclusivement). On
a mis en parallele ce son 1 cacuminal avec un son n cacuminal
ou supradental, dont on a admis aussi l'existence en epoque
de langue ancienne, et panscandinave. On rencontre aussi, dans
les dialectes actuels, un n cacumino-supradental, qui s'etend,
Carte I, sur le domaine marque avec des hachures. La Carte II
presente une vue detaillee du meme domaine.
Le son n supradental se forme avec la pointe de la langue
contre les alveoles, et le cacuminal avec la pointe de la langue
contre la volite du palais. Ces sons n existent pour le vieil
n bref, le plus souvent apres une voyelle longue, et different
du n dental, qui remplace le vieil n long, et en position
initiale.
Bien que, jusqu'å un certain point, le n cacuminal soit,
pour la formation et le developpement, parallele au 1 cacuminal, il rna semble peu probable que le n cacuminal ait existe
partout dans les langues nordiques. Je discute dans mes deux
premiers chapitres les preuves qu'on estime avoir trouvees,
les unes dans des graphies de manuscrits en vieil islandais
(Chapitre 1), les autres dans des formes runiques d'une inscription runique gotlandaise d'environ 1200 (Chapitre 2).
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Les doubles graphies de n et 1 ou les signes N, qui doivent
prouver qu'on a voulu distinguer un dental n, 1, d'un cacuminal, sont si peu nombreuses et si sporadiques qu'on peut
les interpreter comme des creations secondaires en relation
avec une tendance plus generale å graphier doublement n et 1
devant d et t.
L'inseription gotlandaise des fonts baptismaux d'Äkirkeby
et qui date d'environ 1200, a un alphabet qui possede deux
signes n, dont l'un, une rune n pointee, a ete interprete par
A. Bock comme marquant speeialement la qualite dentale, å
la difference du son n å qualite cacuminale. Majs å mon
avis, au eontraire, le point est ä pour marquer la quantite
longue, ce qui kåt d'une particuliere importanee pour cette
inscription runique, qui ne dispose que de la quantite pour
distinguer les pronoms han (il) et hon (elle). Et eela nous
amene å diseuter aussi les phenomenes orthographiques du
vieux suedois qu'on a produits comme preuves d'une differendation de 1 et n cacuminaux et dentaux.
Je rends compte en detail, dans les chapitres 3 et 4, de
l'existence de n cacuminal et supradental dans les dialectes,
et c'est a le but essentiel de mon travail. Il est interessant
de eonstater que ees sons n peuvent apparaitre de deux fa9ons
differentes: tantöt apres des voyelles et posterieures et anterieures (Carte II, le domaine aux hachures plus serrees), tant6t
seulement apres des voyelles posterieures (Carte II, le domaine
aux hachures plus espacees). Je rapproche cette repartition
des n cacuminaux du developpement special que suivit, dans
les memes regions, la quantite, å savoir de l'allongement de
la voyelle dans de vieilles syllabes breves. On peut demontrer
un certain parallelisme, pour le developpement de la quantite
et de raccent, entre le domaine le plus au Nord et le domaine
le plus au Sud, qui possedent tons deux un plus grand nombre
de n cacuminaux et supradentaux. Une clifferenciation dans
la qualite a done eu lien apres que se fut deplacee la quantite
(et, peut-etre aussi, la qualite) de la voyelle precedente. La
Norvege a son developpement particulier, avec n supradental
apres une voyelle breve, qui n'a pas ete allongee.
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Les cas sporadiques de n supradental que l'on peut relever
en Suede centrale, je les con9ois comme se rattachant å, la
måme tendance que celle qui a amene, en Norrland, la naissance
de n supradental et qui a ete outree, dans la region derniere
nommee, par des dialectes d'un caractere plus jeune, de la
måme fa9on que plusieurs autres phenomenes linguistiques
dans la måme province.
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2 kartor.

fr;.4 4"-

KARTA I

Supradentaler ock
kakuminaler (n)

SVERIGE.
Västerbotten. 1 Byske. 2 Norsjö. 3 Bur-

— endast efter bakre vokal

träsk. 4 Nysätra. 5 Degerfors. 6 Vännäs. 7 Umeå.
Lappland. 1 Arjeplog. 2 Malå. 3 Sorsele.
4 Lycksele. 5 Stensele. 6 Vilhelmina. 7 Åsele.
8 Fredrika. 9 Örträsk. 10 Dorotea. 11 Risbäck. 12 Tärna.

Den svarta linjen utmärker gränsen
rör kakuminalt 1
Den röda färgen utmärker dentalt 1

Landsni. ZETTERHOLM,

Suprad.

n-ljud.

Tät streckning: kakuminalt ock suprandentalt n efter både bakre ock främre vokaler.
Gles streckning: kakuminalt ock suprandentalt n endast efter bakre vokal.

111 efter främre ock bakre

1 I I I vokal -

f-7

KARTA II

Ångermanland. 1 Bjurholm. 2 Nordmaling. 3 Gideå. 4 Grundsunda. 5 Anundsjö.
6 Arnäs. 7 Skorped. 8 Fjällsjö. 9 Bodum.
10 Tåsjö. 11 Ramsele. 12 Graninge. 13 Viksjö.
14 Stigsjö.

Jämtland. 1 Ström. 2 Nedre Frostviken.
3 Övre Frostviken (Gliddede). 4 Hotagen.

NORGE.
1 Nordli. 2 Sorli. 3 Snåsa. 4 Grong.

Medelpad. 1 Ljustorp. 2 Indalsliden. 3 Njur- 5 Steinkjer. 6 Ålen. 7 Tynset. 8 Alvdal
unda. 4 Attmar. 5 Selånger. 6 Torp. 7 Borgsjö.

(L. Elvdal).
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