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FÖRKORTNINGAR 

konj. = konjugation 
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sv. = svag(a); svensk(a) 

Jfr också källförteckningen nedan s. 59. 
Övriga förkortningar torde inte tarva någon förklaring. 



FÖRORD 

Denna undersökning har från början vuxit fram ur mitt arbete 
på del 2 av »Det svenska Vilhelminamålet». Ljudbeteckningen 
överensstämmer med den där använda, som har redovisats i Vil-
helminamålet, 1, s. 27 if. Ett litet lodrätt streck ' framför ett belägg 
markerar alltså att det har omskrivits till min ljudbeteckning. Inuti 
ord och i slutet av ord står däremot samma lodräta streck såsom 
accenttecken för starkt bitryck. I dalmålsbeläggen har nasalitet hos 
vokaler inte utmärkts och konsonantiskt i (landsmålsalfabetets ,?) 
skrivits i. 

Stommen i denna bok utgör en överarbetning och utvidgning av 
ett föredrag som förf, höll den 7 mars 1953 i Språkklubben i Åbo 
under ordförandeskap av prof. Rolf Pipping och den 29 september 
1953 vid Nordiska seminariet i Uppsala under ordförandeskap av 
prof. Valter Jansson. För de värdefulla synpunkter och upplysningar 
som jag vid dessa bägge tillfällen fick del av tackar jag uppriktigt. 

Fil. kand. Ulrik Eriksson har läst ett korrektur och kontrollerat 
hänvisningarna till tryckt litteratur. Han har också utarbetat ord-
registret. För allt detta är jag honom stor tack skyldig. 

Stiftelsen J. C. Kempes minne, som har bekostat utgivningen av 
denna undersökning, vill jag här också tacka för att den i ett kri-
tiskt skede understödde mitt arbete på del 2 av »Det svenska Vil-
helminamålet». Längmanska kulturfonden har givit anslag till ren-
ritningen av de bägge kartorna. 

Till slut tackar jag prof. Dag Strömbäck, som har berett plats 
för denna lilla bok i Landsmålsarkivets skriftserie, för att han både 
nu och tidigare i råd och dåd har bistått mig i mina forskningar 
rörande nordsvenska dialekter. 

Uppsala i april 1955 
Karl-Hampus Dahlstedt 





INLEDNING , 

När vi karakteriserar vissa nysvenska dialekter som »apokope-
mål», brukar vi därmed i regel avse att trycksvaga vokaler som stod 
i slutljud i fornsvenskan i sådana dialekter har fallit genomgående 
eller i stor utsträckning, inte bara i tre- eller flerstaviga ord utan 
också i tvåstaving ar, både när de förekommer inne i ett satssam-
manhang och när de står före paus eller uttalas isolerade. Från Sve-
rige känner vi ju sådana apokopemål på Öland, i ett mindre små-
ländskt område i södra delen av Kalmar län (s. Möre) och i norra 
delen av Värmland. I Finlands svenska dialekter möter apokope i 
växlande utsträckning. Typiska apokopemål utgör dialekterna i Sa-
takunda och södra Österbotten, upp till och med Malax i norr.' På 
andra håll, t. ex. i norra Österbotten, möter vi åter »vokalbalans-
reglerad apokope». Långstaviga verb och svaga person- och djur-
betecknande maskuliner förlorar där ändelsevokalen (i inf. resp. ob. 
sg.), däremot inte kortstaviga ord av samma kategorier.2  

I sin mest renodlade form på svensk, ja till och med på nordisk 
botten, framträder den vok albalansreglerad e apokopen i vissa 
norrländska dialekter. Från och med Medelpad och Härjedalen (med 
Ytterhogdal och Ängersjö i ny. Hälsingland) och norrut i Norrland 
råder i de svenska bygdemålen vokalbalans av den arten, att tryck-
svag slutvokal efter lång stavelse har försvagats3  till -e (-ä el. -a) eller 
bortfall, medan den i regel står kvar oförsvagad efter kort stavelse: 

1  Jfr Ahlbäck, Apokopen, s. 6. 
2  Jfr Ahlbäck a. a. s. 2 och 5. 
3  Den gamla termen »försvagning» förefaller mig fortfarande bäst ägnad att 

göra tjänst som en sammanfattande term för hithörande fenomen. 'Ljudförsvag-
ningen gör uttrycket lättare, enklare och kortare», skriver Hesselman i Huvud-
linjer, S. 30, och preciserar därefter vad »ljudförsvagning» innebär ur fonetisk 
synpunkt, varvid han möjligen ger termen en onödigt vid innebörd. Med hän-
syn till ljudsystemet kan »försvagning» definieras som en reduktion av det antal 
ljud (eller ljudkombinationer) med betydelsebärande funktion (s. k. kommutabla 
fonem) som kan uppträda i trycksvaga stavelser, t. ex. i ändelser. 
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inf. kaste— kast (kast) men inf. baka el. dyl., ob. sg. backe back (back) 
men ob. sg. haga el. dyl., ob. sg. jänte jänt (jänt) men ob. sg. stugu 
el. dyl., osv.' 

De utpräglade norrländska apokopemålen, dvs. de som praktiskt 
taget genomgående apokoperar långst. tvåstavingar, möter vi dels i 
norr från och med Nordmalings och Bjurholms tingslag och Lyck-
sele lappmark, och dels i väster i Jämtland, utom i ö. och s. Jämt-
land. I dessa dialekter inträder apokope såväl i substantivens som 
i verbens grundformer, och dessutom i en rad andra formkategorier. 
Ett övergångsområde utgör ny. Ångermanland (Ramsele, Fjällsjö, 
Bodum och Tåsjö) och Åsele lappmark, där långstaviga verb (inf., 
pres., imperativ och vanligen pret.2) apokoperas men inte substantiv 
(ob. sg.) Samma företeelse påträffas i Hackås i s. Jämtland.3  

I trestavingar och flerstavingar har bortfall av ändelse-
vokal en långt större utbredning. Från Vilhelmina i Åsele lappmark, 
där vi alltså inte annat än undantagsvis finner apokope i tvåstaviga 
substantiv, kan följande exempel nämnas: In'bbar m. 'abborre', 'fi'an 

'fiende', 'mastlar m. 'mjölnare' (m. fl. på -are); 'nä'lik m. ( < 04  
'(krydd)nejlika', inidnn f. 'människa', 'sö'nunqk f. 'sömmerska' (m. fl. 
på -erska), Ima's41c f. 'masurka' (men 'peske f. 'polska'), Iba'kels f. 
'smörbröd till kaffe' (m. fl. på -else); Iii'mbet n. 'tjänst, yrke', Ihdbd/j 

'härbre, visthusbod', 'dran n. 'ärende'. Och från Multrå i s. Ånger-
manland kan likaså anföras: In'bbar m., Ifi'ann m., ',medlar m.; l hö'sik 
f. 'hyska', Inzdnnif f., rla'ppqk 'lapska språket' (men Irduke f. 'sven- 
ska språket'), Ia'kkels f. 'hackelse'; Iltöbö'rj ,••• thö'bbör -s'- n. 'härbre', 
Idran n.5  

De anförda exemplen avser alla grundformer (ob. sg.) av appel-
lativiska substantiv. Också i de böjda formerna inträder naturligtvis 
apokope i trestavingai-. Det heter till exempel i Norrland oftast Kistan 

hösta 'hästarna', iiinten, jäntan 'jäntorna' osv. Men i sådana fall 
korsas den »ljudlagsenliga» tendensen till apokope ofta av böjnings- 

1  I synnerhet u och i har dock ofta »sekundärt» försvagats> -e el. dyl. efter 
kort stavelse. Jfr nedan s. 44 och 49 med hänv. 

Jfr nedan s. 43. 
3  Om vokalförsvagning (inkl. apokope) i norrländska mål jfr vidare övre 

Norrlands bygdemål, karta 3 och s. 240-244. 
4  Om genus m. m. i ord på -ik jfr Vilhelminamålet, i, s. 188. 
5  Beläggen hämtade ur 0. P. Petterssons Vilhelminaordbok (manuskript) 

resp. J. Nordlanders Multråordbok. Jfr också från Torp i Medelpad P. Bogren, 
Torpmålet, 5.109. 



9 

analogier och systemtvång av olika slag. I föreliggande sammanhang 
är det därför enklast att lämna de böjda formerna åt sidan. 

En kategori av tre- och flerstavingar, i vilka den »ljudlagsenliga» 
apokopen i stor utsträckning uteblir är de sammansatta appellati-
viska substantiven. Det heter i Vilhelmina Ila Innbo'nne m. 'arrenda-
tor' (liksom Ibönne 'bonde'), 'vi'8g8'bbe m. 'man med visionär förmåga' 
(liksom Igibbe 'gubbe'); Igainzmjii'nte f. 'äldre ogift kvinna' (liksom 
j'iisnte 'flicka'), Igtabenka'nne f. 'kaffe och sprit som en pojke bestod 
första gången han besökte en marknad' (liksom 'henne 'kanna'); 
'lcinnbonnbö'gge n. 'dåligt utfört arbete (om byggnad, snickrad sak 
el. dyl.)' (liksom ibö'gge 'bygge') osv. Däremot naturligtvis i verbens 
infinitivformer: 1 k8Isthial 'hålla i maten' (liksom 'hyll iknultsä'tt 
'strängt ålägga' (liksom Witt 'sättag. 

Men det är inte alltid så lätt att skilj a mellan samman-
sättningar och enkla ord. Redan ur etymologisk synvinkel 
vållar en sådan uppdelning ibland svårigheter, eftersom en del ur-
sprungliga efterleder med tiden har antagit karaktären av rena av-
ledningsändelser. I vårt sammanhang har emellertid den etymologiska 
analysen intresse bara när det gäller att göra den första grovsorte-
ringen. Det som måste antas vara avgörande ifråga om apokopen 
är nämligen huruvida ett ord av de talande själva uppfattas såsom 
sammansatt eller som enkelt. Och den saken är inte så lätt att be-
stämma, eftersom dialektala sagesmän i regel inte är medvetna om 
sitt eget språk i sådan utsträckning att man kan hänskjuta avgöran-
det till deras egna uttalade uppfattningar. En utfrågning av antydd 
art skall ju dessutom från praktiska synpunkter ställa sig svår och 
tidsödande.' 

Det återstår oss därför att i stället söka åstadkomma en uppdel-
ning utifrån yttre nutida kriterier. Accentuering som överensstämmer 
med de ursprungligen osammansatta substantivens, försvagning av 
efterledens första vokal, och ljudförändringar av assimilatorisk art 
el. dyl. som griper över sammansättningsfogen2  torde vi ha rätt att 
räkna som kännetecken på att ursprungliga sammansättningar av den 

i Resonemanget i det föregående och närmast följande förutsätter att tenden-
sen till apokope ännu i vår tid är levande i genuint bygdemål, ett antagande 
som synes rimligt med hänsyn till förekomsten av unga lånord med apokope. 
Jfr föregående sida. 

2  OM dessa företeelser behandlade från en annan utgångspunkt se numera 
Hesselman, Huvudlinjer, s. 281 if., särskilt S. 282-290, och s. 77 f. Jfr även 
Hellquist, Svensk ordbildningslära, s. LI IT., särskilt definitionen s. 



lo 

nutida språkkänslan uppfattas som enkla ord. Ord av den typen har 
i Vilhelminamålet regelrätt apokope liksom ursprungligen enkla ord 
med tre eller fler stavelser: Iv'bbar < aghborre,'hii Ibä'rj < hcerbrerghe, 
thy'bbel n. 'tillfälligt skyddande tillflyktsort i regn el. snöväder' < hihi/e 
el. dyl. Om å andra sidan inget av dessa formella kriterier förefinns 
hos ett ord och dess sammansättningsleder »var för sig alltjämt leva 
som enkla ord i målet»' måste vi räkna det som en sammansättning. 
Till denna kategori hör Ilainnbo'nne, Igalmmjii'nte m. fl. ovan anförda 
exempel från Vilhelmina. 

Mellan dessa bägge tämligen lätt avgränsade kategorier möter 
emellertid en rad ord, som formellt har karaktären av sammansätt-
ningar, fastän endera av deras sammansättningsleder inte är belagd 
i dialekten såsom enkelt ord. Sådana ord kan sägas ha osäker 
sammansättningskaraktär.2  I den mån ord som tillhör denna 
kategori har gammal tvåstavig efterled händer det ofta att de apo-
koperas i Vilhelminamålet: IvvIltedrv m. 'våtarv, Stellaria media', jfr 
fsv. arve, da. arve, nyisl. arfi3, Ibrulgo'mm m. 'brudgum(me)'; 
m. (enl. Vilhelminaordb. men b. sg. IviCrdta upptecknat av förf. i 
Fatmomakke kapellag inom Vilhelmina) '(huvud)väderlek', jfr fvn. 
veråtta f.4, 'hvlbjame'ss n. (0 'helgonamässa, allhelgonadag'; 
in. (enl. Vilhelminaordb. men InYvii'lle n. upptecknat av förf. i södra 
delen av Vilhelmina sn) 'gräs som växer upp på slagen äng, nyvälle'. 
Men det inträffar också — i synnerhet vid gamla kortst. efterleder 
och i femininer — att ändelsevokalen bevaras; 'nynna m. 'telning, 
skott'; 'alnö'rje f. 'skidspår', 'ncittva'ke f. 'sångtrast', 'olrmsndle f. 'sand-
ödla', Vr.suidle f. 'trollslända'5  (men i grannsocknen Åsele törmsnäl 
och '4120); 'no'tdröje n. 'notdragning'. — Dubbelformer möter slut- 

1  Levander, Apokope i Älvdalsmälet, s. 21. 
2  Jfr kategorien sammansättningar som »fördunklats» hos Hellquist, Sv. ord-

bildningslära, s. LY, och »formella» sammansättningar i Huvudlinjer, s. 286. 
3  jfr SAOB A 2194 f. och Lyttkens, Svenska växtnamn, S. 1073 if. Nysv. arv 

kan förklaras som beroende på apokope i efterledsställning. Sammansättningarna 
är mycket frekventa; jfr de felaktiga upplösningania narv och sarv. Att antaga 
en fsv. stark växelform *arver är alltså inte nödvändigt. — Jfr också Bodum i 
ny. Ångermanland b. sg. 'serven, Borgvattnet och Ragunda i ö. Jämtland 'terve 
resp. 'cerve, b. sg. -en, Älvdalen, Mora, Lima och Transtrand i Dalarne 'cerve 
m., alla med bet. 'Stellaria media'. 

4 1 detta ord kan dock, som prof. Jansson påpekar, associationen till rot ha 
spelat in. Ordet uppfattas sannolikt av många som en sammansättning väder-rot. 

3  Jfr Wallström, Arjeplogmälet, s. 104 f. 
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ligen i ordet Ihällvdtt thällvelte n. 'helvete'. Känsloladdade ord upp-
visar som bekant ofta uttalsvariationer.1  

Att avgöra om de här anförda orden av de bygdemålstalande 
själva verkligen uppfattas som sammansatta eller inte torde vara 
ofruktbart. Forskare som nalkas samma eller ett liknande material 
från andra utgångspunkter skulle visserligen kunna tänkas utvälja 
just apokopen som ett kännetecken på att ett ord skulle ha över-
gått från att vara sammansatt till enkelt. Men den indelningsgrunden 
skulle sannolikt leda vilse. Orden IvvIttea'rv och Jny'vä'll förbjuder oss 
både accentueringen och de genomskinliga förlederna att uppfatta 
som enkla, trots att ändelsevokalen har fallit. Ifråga om la'nöVe med 
bevarad ändelsevokal finns omvänt inga hållpunkter eller anknyt-
ningar i den nutida dialekten som hjälper oss att bestämma ens grän-
sen mellan sammansättningslederna. Rimligtvis uppfattas detta ord 
numera av de bygdemålstalande själva ofta som en avledning till 
det enkla 'a'nnar 'andor, (kort) skida för höger fot'.2  

Bland exemplen på apokope i Vilhelminamålet hos tre- eller fler-
stavingar med osäker sammansättningskaraktär fanns två vilkas riks-
språkliga motsvarigheter likaledes har förlorat den gamla ändelse-
vokalen: brudgum och våtarv. Andra sådana exempel ur riksspråket 
är gårdvar (< gardhvari), rospigg (< *rosbygge, pl. rosbyggiar). Hes-
selman har visat att tre- och flerstavingar normalt eller »ljudlagsen-
ligt» apokoperas i hela Norge, v. och n. Sverige, Finland och Est-
land, och likaså i Jylland. I m. Sverige — och därmed riksspråket — 
möter också sådan apokope i viss u tsträck n ing.3  

1  Att ordet ofta står i emfas torde ha försvårat apokopen. Märk att uppteck-
naren har markerat huvudtryck på förleden till skillnad från den normala accen-
tueringen av sammansättningar i Vilhelminaordb. Jfr också det förhållandet att 
vokativer i de norrländska apokopemålen ofta behåller ändelsevokalen, varom 
se t. ex. Lindgren, Burträskmålets grammatik, S. 140 not 3. 

2  Jfr SAOB A 1373. 
3  Huvudlinjer, 5. 146-161. 



LÅN GSTAVIGA SUBSTANTIV 

Mot den ovan skisserade bakgrunden skall vi nu teckna apokopen 
i nordsvenska dialekter i sammansatta substantiv med gamla 
tvåstaviga långstaviga efterleder, i regel svaga substantiv och 
ja-stammar, om vilkas sammansättningskaraktär ingen som helst tve-
kan kan råda. Det normala är att apokopen uteblir i den kategorien, 
såvida inte redan de enkla tvåstavingarna apokoperas i dialekten. 
Där det heter gubbe (gebbe el. dyl.) heter det också gammelgubbe, 
men där gubb (gfibb) är apokoperat har naturligtvis också gammel-
gubb tappat ändelsevokalen. Motsvarande gäller om verbens infini-
tiver, t. ex. sätte och fortsätte. Jfr exemplen från Vilhelmina ovan 
(s. 9) och riksspråkets jordgubbe, tallkotte, skalbagge, skolflicka, fram-
stycke, fortsätta osv. 

Men det finns dialekter, i vilka efterlederna har apokoperats i 
sammansättningar av detta slag, fastän motsvarande enkla ord har 
bevarat ändelsevokalen. Den företeelsen kallar jag efterle ds ap o-
k o p e.1  Ett dialektområde med konsekvent genomförd efterledsapo-
kope utgör nö. Ångermanland (bl. a. socknarna Arnäs, Anundsjö, 
Sidensjö och Själevad) med tillägg av de tre angränsande socknarna 
i ny. Ångermanland (Resele, Ådalsliden och Junsele). Inom Solbergs 
kapellområde i n. Anundsjö råder dock vacklan2, och i Nätra, den 
sydligaste socknen inom nö. Ångermanland, tycks bevarad ändelse-
vokal i efterleder vara regel. Dock kan exempel på efterledsapokope 
påträffas i Nätra, liksom också i dess två sydliga grannsocknar i s. 
Ångermanland, Vibyggerå och Ullånger.3  

1  Sedan jag hade bestämt mig för denna term kom andra häftet av Bengt 
Hesselmans »Huvudlinjer» ut, i vilket förf. lanserar termen e fterleds fö r-
svagning med avvikande innebörd, nämligen om sådana ljudförändringar i 
efterleder som uppträder i samband med att de ifrågavarande ordens karaktär 
av otvetydiga sammansättningar (enl. min definition ovan) går förlorad; jfr Huvud-
linjer, s. 282 if. 

2  Om bakgrunden till att denna bygd i språkligt avseende skiljer sig från 
huvudbygden i socknen jfr Dahlstedt, Vilhelminamålet, 1, s. 4 f. och 26. 

3  Enl. H. A. Söderberg i ULMA 2646:9 s. 3 och sedessamlingar i samma 
arkiv av T. Bucht. — Det ångermanländska området för efterledsapokope har 
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Som maskulint typord för en kartläggning av efterledsapokopen 
i mellannorrländska dialekter har jag valt (-)gubbe. Genomskinliga 
sammansättningar, dvs. i regel sammansättningar med otvetydig sam-
mansättningskaraktär enligt ovan anförda definitioner, är ganska klent 
belagda i folkmålsarkivens samlingar. Belägg för ord sammansatta 
med efterleden -gubbe, t. ex. gamm(el)gubbe, flidorådsgubbe „förmåns-
gubbe, lappgubbe, brunnsgubbe och vittergubbe, är dock relativt van-
liga. På karta 1 visar de hopfogade fyllda och ofyllda ringarna be-
läggen för enkelt gubbe men sammansatt -gubb, t. ex. Anundsjö ',ebbe 
(Kubbe och Myckelgensjö byar) men (Kubbe) Igtimmgstbb 'gammel-
gubbe', (Myckelgensjö) fö'rniaugkibb 'födorådsgubbe', (M-gensjö och 
Hädanberg) Ipissags1b 'luffare, enklare gårdfarihandlare', (Hädan-
berg) 11aPp98bb 'lappgubbe' och ItjeragsIbb 'fantasiväsen som tjärar 
månen'. De dubbla fyllda ringarna visar däremot belägg med be-
varad ändelsevokal i såväl det enkla ordet som i efterleder, t. ex. 
Solberg i Anundsjö (särskild beläggort på kartan) Igitbbe, Ildppgs'bbe 
och Ifö'rmaug8Ibbe.1  

Det kartlagda typordet gubbe är inom den svenska delen av un-
dersökningsområdet i allt väsentligt representativt för apokopeför-
hållandena hos grundformer (men inte vokativer) av tvåstaviga sub-
stantiv med gammal lång stamstavelse och slutljudande vokal i alla 
tre genus. Detsamma gäller om Norrbotten och Medelpad. I Härje-
dalen, varifrån ordet gubbe inte har belagts, bevaras slutvokalen i 
tvåstaviga substantiv.2  Utanför Sveriges gränser är däremot gubbe 
i Nord-Tröndelag representativt bara för svaga långst. maskuliner. 
Apokope i denna kategori är regel först i fylkets södra del, bl. a. 

av mig utmärkts på karta 3 i Övre Norrlands bygdemål S. 238; jfr texten s. 243. 
Nätra har dock där hamnat inom nämnda område. Linje 3 b borde hellre vid 
kusten omedelbart s. om Örnsköldsvik ha gjort en liten sväng mot norr. 

1  Kommentar till karta I. —  Kartan är i tillämpliga delar utarbetad efter samma 
riktlinjer som mina kartor i Det svenska Vilhelminamålet; se del r A s. 23 K 
och orienteringskartan längst bak i samma bok, samt karthäftet, del m B. Den 
grova svarta linjen markerar det egentliga undersökningsområdets yttergräns. 
De stora tecknen med rutade ytor (i stället för fyllda) i Medelpad avser för 
landskapet generella belägg. — I dialekter där det enkla ordet gubbe apokoperas 
har apokopen i efterledsställning inte särskilt efterforskats. I de fall där omvänt 
efterled har bevarat slutvokalen men det enkla ordet inte är belagt har detta 
dock kartlagts såsom icke-apokoperat (i Ed i s. Ångermanland, Vilh.-Dikanäs i 
Åsele lappmark och Grong i Nord-Tröndelag). 

2  Jfr Keitan, Vemdalsmålet, S. 59 f. och 82 if. 



14 

Meråker och Verdal, varifrån belägg för gubbe saknas.' För Öster-
botten gäller att apokopen har större utbredning hos person- och 
djurbetecknande maskuliner än hos övriga tvåstaviga maskuliner.2  

Som feminint typord för kartläggningen av efterledsapokopen 
har jag valt (-)jänta, därför att det i ordsamlingarna från Ånger-
manland är relativt väl belagt också i efterledsställning, t. ex. i sam- 
mansättningarna gamm(el)jänta, fäbodjänta, gätarjänta och vitterjänta. 
Men ordet jänta saknas i genuint bygdemål inom stora områden av 
Norrland, liksom också i Nord-Tröndelag och Österbotten. I dess 
ställe uppträder en rad synonyma ord — kärt barn har många 
namn —, sona med undantag av taus i Namdalen alla är långst. 
sv. femininer och därför vid sidan av jänta har kunnat läggas in på 
karta 2. Exempel med efterledsapokope: Anundsjö (Kubbe, Myckel- 
gensjö och Hädanberg) -a, men (Myckelgensjö) gdmnljä'nt 
'äldre ogift kvinna', Ilcippjäint 'lappflicka' och (Hädanberg) Ica'mrats-
j å' nt 'flickkamrat'; — med bevarad slutvokal också i efterled: Bodum 
i ny. Ångermanland l jdnie, ga'mmjtinte och 'bojäInte Tabodpiga'; 

Oviken i s. Jämtland 'stå' ge och Ibtistålig 'fäbodpiga'; Esse i Öster- 

botten IfZi: kko, 'g a'mbefZako och 'bo'nnfZikko 'bonddotter'.3  
1 Ordet torde överhuvudtaget vara ovanligt i Nord-Tröndelag. Enl. med-

delande av ordboksredaktör Gunnar Pedersen, Oslo, ersätts det i Inn-Tröndelag 
av 'kall ]  m. — Om apokopen jfr Reitan, Nytröndsk ordforkortning, s. 69. 

2  Jfr Ahlbäck, Apokopen, s. 2. 
3  Kommentar till karta 2. — Allmänt: jfr ovan s. 13 not 1. Med versaler har 

på kartan inskrivits det i varje särskilt område vanliga ordet för 'flicka'. En nog-
grannare redovisning ger de små tecknen under huvudtecknen (ringarna). I första 
hand har jänta efterforskats över hela det kartlagda området. I de landskap 
(huvudbygder) för vilka det visade sig, att belägg av detta ord helt eller i stor 
utsträckning saknades, har sedan de övriga orden efterforskats. Ordet stinta är 
sålunda vanligt i Ångermanland, fastän det i regel inte har redovisats på kartan; 
jfr t. ex. Nordlanders Multråordbok s. 121. I Västerbotten möter ibland ordet 
jänta, men då ofta med en nedsättande användning; jfr Lindgrens Burträskordb. 
s. 70 och Larsson, Substantivböjn., s. 74. Från Åre i v. Jämtland och Overhalla 
i Nord-Tröndelag (som har ije'nita med bevarat slut-a!) uppges ordet vara nytt 
i dialekten och har därför inte kartlagts. Enl. benäget meddelande av ordboks-
redaktör Gunnar Pedersen är taus det vanliga ordet för 'jänta' i Namdalen. Det 
typiskt tröndska vcekja (' ditj el. dyl.) nyttjas i lidmålet inte på den svenska sidan 
om riksgränsen (öv. Frostviken i n. Jämtland, jfr Sv. Lm. B. 39 S. 8 med not 4). 

Från Ed i s. Ångermanland har bara sammansättningen sfebOjänta belagts. 
Ändelsevokalen i gjenta i Helgeland växlar i belägg skrivna med Storms lydskrift 
mellan a, it och it, dvs, omskrivet till min grova beteckning 'a, '72 (kartlagda som 
a-haltig vokal) och 'a (kartlagd som e-ä-haltig vokal). I belägg skrivna med 
grövre beteckning står ofta -ce (kartlagd som e-ä-haltig vokal). 
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Inom det område av Sverige som faller inom kartramen överens-
stämmer som synes apokopen i jänta geografiskt med den i gubbe. 
I Nord-Tröndelag når apokopen hos långst. sv. femininer ända upp 
till gränsen mot Nordlands fylke. I Österbotten råder apokope i 
denna kategori bara i söder, där också de gamla kortst. apokoperas.1  

Den ångermanländska efterledsapokopen visar samma utbredning 
i alla tre genus. Förutom de kartlagda typorden kan följande 
exempel anföras: Anundsjö (utom Solbergs-området) f. 'kall- 
källa' men 'tjälle -a-), Ikokstylttj n. 'kornteg' men Isty' ttje 'stycke', 
'bosstän n. 'fäbodställe' men 'ställe; — Arnäs Ikilllt.jii7/ f. men Itjälle, 
kokstylttj n.; — Mo Ists'bbstylkk n. »om en viss åker med stubbar»; 
— Resele Ifårtjett m. 'fårkätte' men Vetta, m. 'selpinne' 
men 'pinna, 'dcaakZå'kk f. 'moraklocka' men IkZäkka, Ika:ffepa'nn f. 
men !panna, 'ny'böjj •-s,  -a n. 'nybygge' men Iböjja; Sidensjö Ifeir- 
tjelt m., Iselapi'nn m., f.; — Skorped ili'srvsgga'gg m. 'hand- 
tag på lieorv, men Iggagge, IgtillkZå'kk f. 'guldur', lastkkikk f. 'häst-
skälla', Ika'ffepa'nn f. men Pdnne, jusssm e kinnboInnböjj 'liksom en 
arrendators bygge, dvs, dåligt vidmakthållet', 'mysrdi'tj n. 'myrdike' 
men 'clitje; Trehörningsjö Uggkatbb m. 'huggkubb(e)' men 'kabbe, 

f., 'linsö'gk n. 'plats där linet rötas i vatten; ställning var-
med linet nedsänkes i vattnet' men is0.,?ke 'sänke', Isykölg n. 'pupill' 
men löge; jfr dock ilinhälle f. 'linknippe'. 

Vid tvåstaviga hypokoristiska personnamn inträder efter-
ledsapokope enligt mina egna uppteckningar i åtminstone två sock-
nar: Anundsjö IsirderaSs-kelbb 'Söderholms Kristoffer' men l Icebbe, 
Ih".2,1-mat 'Lill-Mårten' men 'måtte häkam 'Mårten Håkansson (samme 
person)', Ika'llivo-ba» 'Kallins Ingeborg' men Ibajje; — Skorped 
imals-hakf-jo» 'Mats Hanssons Jonas' men Ijo'gke, In4-e§--ma'ss 'Nils 
Erikssons Märta' men ',misse, l jögke-ke'kk däpa va'llti 'Jonas' Kri-
stina på kyrkvallen (kyrkvärdens fru)' men kake.2  —  Jfr också 
Sidensjö 1 1jip-joigk 'Kip-Jonas (har pipig röst)'. 

Också i ortnamn med genomskinliga sammansättningsleder, 
dvs, med otvetydig sammansättningskaraktär, är efterledsapokope 
belagd inom det här behandlade ångermanländska området: Iscinnba'kk 
'område i Myckelgensjö by i Anundsjö sn' (KHD 1951); 1 /t"22bcikk 

1  Jfr Reitan, Nytröndsk ordforkortning, s. 65 if., och Ahlbäck, Apokopen, 
s. i f. 

2  OM sammanställningar av egennamn utan genitiv-s på förleden, jfr Siden-
bladh, Allmogemålet i n. Ångermanland, s. 14. 
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el. dyl., äldre 'smo'balck 'Lillbacke, by i Själevads sn' (SOA), skrivet 
Backa 1543 och 1550, men Iba'kke IV. och Ö.) Backe, by i Mo sn 
(grannsocken till Själevad)' (SOA); ibastuba'kk 'backe i Uvbergs by 

i Skorpeds sn' (SOM, isägbaikk 'Sågbacken i Lännäs by i Skorpeds 

sn' och tbrcittba'kk 'äga i samma by och sn'.' 
Från de bygder i vilka vacklan råder beträffande efterledsapo. 

kopen kan — förutom beläggen på kartorna i och 2 — anföras: 
Solbergs kapellområde i Anundsjö Ive'bsiZ ••••• -e f. 'vedbörda', 

vargrs'bb « -e f. Ifitfly Itt n. 'utflytte, dvs, nybygge på av- 
styckning av äldre gård'; — Nätra f. 'tjärbloss', men lii'san- 

dri'kka 'hemlagat, jäst dricka', Ifinntrölja f., iny'bölgga n. m: fl.; — 

Ullånger 'veabska f. 'vedbörda', IsöZöl ga n. 'sol(en)'; — Vibyggerå 

ikoksty'ttja. — Också från de socknar som ligger väster om Adals-
liden och Junsele i ny. Ångermanland och från Åsele lappmark har 
undantagsvis belägg för efterledsapokope påträffats: Ramsele Imjcila-

bal kk m. »kallades förr en backe underligt nog» (möjligen ortnamn2, 

uppteckn. av KHD); — Bodum 'daZalaå'kk (äldre sagesman) 

Idå'kke (yngre) f.; — Edsele Iliå'rvknar gge Iliå'rvknal gg m. 'handtag 
på lieorv' (den apokoperade formen används ofta i frågor: Isla du jara 

ma n liå'rvkndgg?); Ilivstittje (äldre språk) Ilivstyl kk (yngre) n. 'liv- 

stycke', men enbart IrdmpstyIttje 'del av rumpgjord (på häst)', 'hör-

ttje 'lösaktig kvinna' m. fl. ;3  — Vilh.-Malgomaj Ipn'sags'bbe m. 'väg-
vandrande tiggare från en främmande trakt' (Vilh.-ordb.), Isto'rgsIbbe, 

Iga'mmfjållgsl bbe, men: 'int kan dsm fuss på-n ts'kken gdmmstyggs'bb 
'inte kan de brås på en sådan gammal ful gubbe' (KHD 1950, alla tre 
beläggen efter samme sagesman från byn Heligfjäll); — Vilh.-Dika-
näs 1 1)44'kkil kk 'blåklocka, Campanula rotundifolia'. 

De ångermanländska målen med efterledsapokope hos långst. sub-
stantiv ligger som synes som ett dialektgeografiskt övergångsområde 
till de utpräglade apokopemålen i n. Norrland. Inom samma område 
är likvidaapokope konsekvent genomförd, både i substantivens grund-
former och i infinitiver, alltså typerna 'ta'veZ f. el. dyl. 'tavla' och 

1  De två sista beläggen efter fil. mag. Axel Ivarsson, som meddelar att 
naturnamn på -backe(n) i socknen regelbundet ändas på Kbakk. 

2  Jfr om ortnamn på -back nedan s. 27 f. 
3  Enl. benäget meddelande av folkskollärare Frans Bergvall i byn Gideåberg 

i Edsele sn är detta de enda två belägg för efterledsapokope som han har 
lyckats påminna sig. Bevarad slutvokal är regel, bl. a. i talrika sammansättningar 
på -g8bbe och -jänte. Bergvall är barnfödd i byn. 



7 

Kinnel el. dyl. 'handla'.' — Från apokopemålen i Jämtland skiljs där-
emot området för den ångermanländska efterledsapokopen av ett 
band socknar i ny. Ångermanland och Åsele lappmark, vilkas bygde-
mål i regel bevarar slutvokalen i efterleder och i rätt stor utsträck-
ning också i sv. femininer med likvidaförbindelser (typen tavla). Men 
i detta västliga område apokoperas ju i stället verbens infinitiver 
genomgående.2  

Utanför Ångermanland är efterledsapokope framför allt känd från 
dalmålsområdet, särskilt från Ovansiljan, där den synes vara mest 
konsekvent genomförd i Älvdalsmålet. Av Lars Levanders intres-
santa redogörelse för »Apokope i Älvdalsmålet»3  framgår, att långst. 
tvåstavingar i regel inte apokoperas annat än inne i satssamman-
hanget (villkorligt) och när slutvokalen följer efter likvidaförbindelser. 
Men »vid sammansättning förlorar senare kompositionsleden, om den 
är ett långstavigt substantiv eller en långstavig substantivform, varje 
ändelsevokal (-a, -a, -o), som ej skyddas av efter vok. följande kons. 
eller av nasalering» (s. 25). Det heter sålunda 'iciZåku'ks m. 'elak oxe' 
i såväl nom, som dat. och ack. ob. sg. men nom. lu'kse, dat. och 
ack. rusksa, f. 'fin flicka' men nom. 'kulla, dat. och ack. rkiellå, 
I kcieggdairtj n. 'långt dike' men Iclat"tje osv. Också i tvåstaviga per-
sonnamn och i ortnamn har Älvdalsmålet efterledsapokope: Ispri'tt-
Za'ss 'Spritt Lars' men nom. IZa'sse, dat. och ack. 1 4a'ssa, Igraindatnn 
'Grund Anna' men nom. Icinna, dat. och ack. Idnnå;'westemykeZaiIgg 
— gaitgg och 1 5'stemy1ceZail gg IösstemykZai'gg 'Västermyckeläng 
resp. Östermyckeläng, byar i Älvdalens sn' (efterleden är Iat"ndje n. 
'slåttesäng el. dy1.14; la'kuUsboIkk 'Akulisback, vägbacke nära Everts_ 
berg'3, Ikal/bökk 'Kallback, backe strax ö. om Bäckkrok ö. om Näsets 
by', m. fl. på -back (efterleden är Ibökke, ack. Ibo'kka, 'backe96; 

'Slådike, liten myr strax n. om Okbodarnas fäbodvall'7, 'afyidj-
boggdailk 'Ängboggdike, myr strax n. om Boggbodarna' (efterleden 
är Idailce  m.  'liten myr').2  

1 Jfr nedan 5. 41 f. 2 Jfr ovan s. 8. 
3 1 tidskr. Svenska Landsmål, 1920, S. 21 if., jfr också Sv. Lm. IV: 3 s. 19, 

31 och 42, och Dalmålet, I, S. 224 f. 
4  Enl. SOA. Jfr Levander i Sv. Lm. IV: 3 s. 42 och Dalmålet, II, s. 19 och 1.37. 
5  Om förleden jfr Lindén, Dalska namn- och ordstudier, I: 2, s. 38. 
6  '0 står här för landsmålsalfabetets G, i andra uppteckningar från Älvdalen 

ibland skrivet o. 7  Om förleden jfr Lindén a. a. s. 73. 
Personnamnsbeläggen är hämtade ur Sv. Lm. 1920 a. st. och ortnamns-

beläggen ur SOA. För fler exempel på efterledsapokope i ortnamn jfr Lindén 
a. a. s. 71 f. med hänv. 

2 -  557734 K.-H. Dahlstedt 
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Levander är så vitt jag har kunnat finna den ende dialektolog 
hittills som systematiskt har observerat den företeelse som här kallas 
efterledsapokope.' Att sådan apokope uppträder också på andra håll 
i Norden är emellertid känt. Johan Götlind nämner den från väst-
götamålen längs Vänerkusten. I Vesterålen i Nord-Norge tycks den 
också förekomma, liksom möjligen i v. Nyland i Finland, där person-
eller djurbetecknande svaga maskuliner ofta apokoperas, när de kom-
mer i efterledsställning.2  Företeelsen torde emellertid — så vitt be-
kant — inte någonstans vara lika konsekvent genomförd som i n. 
Ångermanland och Ovansiljan.3  

Att slutvokalen står kvar i otvetydiga efterleder, fastän osam-
mansatta tre- och flerstavingar liksom också gamla sammansättningar 
med osäker sammansättningskaraktär apokoperas, såsom ju är fallet 
i en rad dialekter 4, tycks av de forskare som har berört ifrågava-
rande bygdemål i regel ha betraktats som självfallet. I den mån före-
teelsen nämns förklaras den så att efterleden har bevarat sin slut- 

1  Adolf Noreen syns inte ha uppmärksammat företeelsen i sin »Ordlista öfver 
dalmålet», Sv. Lm. IV: 2, där han från Älvdalen t. ex. anför 'brindukse 'älghanne', 
pammkulla kambkulla 'gammal mö'. — Herman Geijer nämner den inte i 

»Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar», Sv. Lm. B. 18, bl. a. s. so, 
ej heller i sin uppsats om Ångermanlands folkmål i »Sverige», del VI. I artikeln 
över samma ämne i Nordisk Familjebok, 2. upp!., bd 33, S. 1036, anför han 
formen gandänt såsom exempel på apokope i västlig ångermanländska. Att 
Geijer har uppmärksammat just företeelsen efterledsapokope framgår emellertid 
av hans uppteckningar. I dem nämner han uttryckligen att -jänte m. fl. två-
stavingar i socknarna Ed och Ramsele inte apokoperas i sammansättningar, 
till skillnad från förhållandet i Resele (ULMA 1549:9 och 1549: 22 S. 73). Också 
H. A. Söderberg har uppmärksammat företeelsen efterledsapokope i sina upp-
teckningar (ULMA 2649: 9 5. 3). 

2  Se vidare Götlind, Västerg. folkm., r, s. 49, och 3, 5. 82; Hallfrid Chris-
tiansen, Norske dialekter, 3, s. 191; Ahlbäck, Apokopen, s. ro, jfr om Pedersöre 
i Öb. S. 3. 

3  Prof. Ahlbäck har haft godheten meddela mig, att slutvokalen i v. Nyland 
också kan saknas i de osammansatta sv. mask., medan omvänt vokalen stun-
dom står kvar (eller är återinsatt) i efterleder. Jfr från Tenala i v. Nyland 'gdbb m 
'gubbe', men lbCfnqd'bbe,'Icts ppgd'bbe,'drif yugd'bb(e)'notdragare' och 'Onnyitilbb(e) 
(FMK 139). Ahlbäck räknar i v. Nyland med ett av böjningssystemet och accent-
förhållandena betingat men icke »ljudlagsenligt» bortfall av slutvokalen i två-
staviga mask, och neutr. på -e (Apokopen, s. 13 och 20). 

4  Jfr ovan s. to f. 
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vokal på grund av associationen med motsvarande enkla ord.1  Att 
sammanhangen emellertid inte är fullt så enkla framgår ju redan av 
det förhållandet, att vi — enligt ovan — faktiskt också känner dia-
lekter, i vilka efterleder regelbundet förlorar slutvokalen trots obruten 
association med de enkla, icke-apokoperade orden. 

Från riksspråket och en stor del av de nysv. dialekterna känner 
vi ju också att bl. a. tvåstaviga svaga maskuliner och femininer när 
de står som förleder i sammansättningar i regel saknar slut-
vokal, dvs. bindevokal, trots den obrutna associationen med det 
enkla tvåstaviga ordet, t. ex. gubbhus men gubbe, jänOlig men jänta. 
Den ljudhistoriska utvecklingen i förleder av denna typ har varit 
-a- > -e-> synkope i mask. och -o-> -e- > synkope i fem.2  Från nu-
språklig synpunkt kan åter de enstaviga förlederna av typen gubb-
och jänt- enklast karaktäriseras som regelbundna paradigmformer till 
de enkla orden gubbe och jänta, enligt följande: 

ob. sg. gubb-e jänt-a 
b. sg. gubb-en jäntan 
ob. pl. gubb-ar jäntor (-er) 
b. pl. gubb-arna jänt-orna (-erna) 
förled gubb- jänt- 

Formellt låter sig förledsformen gubb- lika lätt som b. pl. gubbarna 
associeras med grundformen gubbe, och reellt är möjligheten att vid 
behov bilda nya sammansättningar på gubb- (el. motsv. av andra sv. 
mask.) fullt levande.3  

Å andra sidan möter i vissa andra kategorier av gamla två- eller 
flerstavingar regelbundet slutvokalen -e- i förledsställning, nämligen 
i ord på -ande, -ende och -else, t. ex. fiendeland, resanderum, rörelse-
riktning. Också i neutrala tvåstavingar på -e, i regel gamla ja-stam-
mar, och i maskuliner på -are möter o ft a (i den senare kategorien 
i vissa stilarter) förledsformer på -e-, t. ex. styckevis, fiskarelapp.4  

1  Jfr Hesselman, Huvudlinjer, S. 147. 
2  Jfr Kock, Sv. Lm. XIII: ii, s. 18 f., och Sv. Ljudhist. 5, s. 16o IT., samt 

Noreen, V. Spr. IV, S. 139 f. 
3  Jfr att Noreen, V. Spr. VII, s. to och 386 f., anlägger morfologiska syn-

punkter på sammansättningsleder, dock utan att ställa dessa s. k. affixformer i 
relation till de enkla ordens paradigm. Jfr också Hesselman, Huvudlinjer, s. 72. 

4  Jfr Tamm, Sammansatta ord, s. 117 IT. och 128, och Noreen. V. Spr. VII, 
S. 416 f. och 444. 
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Denna företeelse brukar förklaras bero på anslutning till motsvarande 
enkla ord.' Varför inte sådan anslutning i lika mån är verksam vid 
förleder bildade av gamla tvåstaviga svaga maskuliner och femininer 
lämnas därvid därhän. Motsättningen ifråga kan emellertid förklaras. 
Med paradigmen på föregående sida jämföres följande paradigm: 

ob. sg. fiende resande rörelse 
b. sg. fiende-fl resande-n rörelse-n 
ob. pl. fiende-r resande rörelse-r 
b. pl. fiende-rna resande-na rörelse-rna 
förled fiende- resande- rörelse- 

ob. sg. stycke fiskare 
b. sg. stycke-t fiskare-n (fiskarn, vardagl.) 
ob. pl. stycke-fl fiskare 
b. pl. stycke-na fiskar(e)-na 
förled stycke- --, styck- fiskar(e)- 

Ändelsevokalen -e(-) står som synes i de enkla ordens alla böj-
ningsformer, i regel dock med undantag för best. pl. av ord på -are. 
I ifrågavarande kategorier hade en ljudhistoriskt betingad synkope 
av förledsformernas slutvokal på grund av systemtvång uppenbarligen 
svårare att slå igenom och hävda sig än i tvåstavingar av typerna 
gubbe och jänta. Av liknande orsaker bevaras i regel vokalen fram-
för -s- i den hos gamla ja-stammar vanliga sammansättningstypen 
byteshandel.' Faktorer som har bidragit till att de osynkoperade för-
ledsformerna i de nämnda kategorierna har segrat i riksspråket är 
sannolikt traditionella skrivningar och inflytanden från dialekter med 
bevarad bindevokal. 

Ur vår analys av synkopeförhållandena i förleder i det nusvenska 
riksspråket kan vi dra den sannolika slutsatsen att associationen 
mellan sammansättningsled och motsvarande enkla ord inte heller 
ifråga om efterleder nödvändigtvis bör stå i vägen för ett bortfall 
av slutvokalen, dvs, en motsättning av typen -gubb : gubbe, men att 
hänsyn måste tas till det morfologiska systemets förutsättningar. 
Parallellen mellan förleder och efterleder får naturligtvis inte hårdras. 

Se Kock, Sv. Lm. XIII: ii, s. 22 f., och Sv. Ljudhist. 5, s. 144 och 166 f., 
samt Noreen, V. Spr. IV, s. 144. Kock synes också räkna med att äldre accent-
förhållanden kan ha spelat in i dessa kategorier (Sv. Lm. s. 22 f.). 

2  Jfr Tamm a. a. s. 129, och Noreen, V. Spr. VII, 5. 432, och IV, s. 144 
och 142. 
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Väsentlig är den skillnaden att medan förleden i regel är oböjlig' så 
böjs däremot efterleden normalt i samma utsträckning som de enkla 
orden, dvs. i species, numerus och i viss utsträckning kasus. 

Olav Ahlbäck har ifråga om de finlandssvenska dialekterna upp-
märksammat att apokopen i grundformer av tvåstaviga substan-
tiv i hög grad regleras av morfologiska kategorier. I den mån mot-
sättningen mellan akut och grav accent hade avlägsnats i finlandssv. 
mål förelåg sålunda från böjningssystemets synpunkt inget hinder 
för ett sv. mask, av typen gubbe att drabbas av apokope. Dess övriga 
former, b. sg. och ob. och b. pl., överensstämde nämligen redan med 
de enstaviga st. mask. a-stammarna, typen häst.2  För de svaga femi-
ninerna, t. ex. flicka (flicko), förelåg däremot inte den möjligheten. 
Deras pluralböjning på -or äger ingen gammal motsvarighet bland 
enstaviga st. fem. Likaså skiljer de sig ifråga om ändelsevokalen i 
b. sg. från denna morfologiska kategori.3  Trots att Ahlbäcks fram-
ställning enbart rör vad vi brukar kalla ordens gr u n d former (ob. 
sg.), så står dessa alltså inte utanför systemet, utan de är liksom 
övriga former utsatta för analogier och systemtvång. 

Likartade morfologiska förutsättningar för apokopen som i fin-
landssvenska mål föreligger på rikssvensk botten i sådana dialekter 
som i stor utsträckning har bevarat fulla ändelsevokaler (men inte 
kasusböjningen), dvs, bl. a. i sveamålen och därmed också riksspråket. 
I dessa bägge språkarter har motsättningen mellan akut och grav 
accent ju vanligen neutraliserats i tre- och flerstavingar, inräknat 
sammansättningar.4  Hesselman4  anför från sveamålen och rspr. en 
rad exempel på apokope i tre- och flerstavingar, i regel 
enkla ord eller sammansättningar med osäker sammansättningskarak- 

1  Jfr dock i nusv. rspr. t. ex. årtal med singular förled och åratal med plural 
förled, liksom också landvägen, landsvägen och landarnäre. 1 de norr!. dial. som 
behandlas i detta arbete har bindevokalen »ljudlagsenligt» inte synkoperats 
i kortstaviga förleder, varav följer sådana numerusböjda förledsformer som ',elaka-
m,n'n 'dagmån, dvs, ökning från dag till dag', idaigaka'r 'dagsverkare' men 
idagparzig 'dagspenning' och ida'kksra'nn 'daggryning'; likaså irli'vasper 'räv-
spår', 'rä'vajä'n 'rävsax' men 'rä'vfi'nn 'rävskinn' och Irti'vl0' 'varietet av lodjur' 
(samtliga efter Vilhelminaordb.). 

2  Resonemanget förutsätter som synes att apokopen inträdde vid en tidpunkt 
då den gamla kasusböjningen redan hade försvunnit eller tidigast samtidigt med 
dess upplösning. 

3  Ahlbäck, Apokopen, S. 2 if. och s. io if. 
4  Jfr härom redan A. B. Larsen, Lydlxren i den solörske Dialekt, 1894, s. 82. 
3  Huvudlinjer, s. 157 f. 
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tär. Av dem är ett stort antal maskuliner, t. ex. bönhas, hövding, ros-
pigg.' Några andra är neutrer, t. ex. altar, vellan 'matstrupe'.2  De 
gamla neutr. ja-stammarna har i sveamålen och rspr. visserligen nu-
mera ob. pl. på -n, till skillnad från de neutr. a-stammarna (såvida 
dessa inte slutar på vokal). Men denna novation har i varje fall i 
skriftspråket inte på allvar gjort sig gällande förrän på I600-talet, 
och i y. fsv. och ä. nysv. torde alltså de morfologiska förutsätt- 
ningarna för apokope i neutrer — utom de fåtaliga svaga — ha varit 
lika goda som i maskuliner.3  Femininer, som i sveamål och delvis 
nusv. rspr. har förlorat slutvokalen, är bland Hesselmans exempel 
bara sammansättningar på -mässa, t. ex. andersmäss, ersmäss (ej apo-
koperade i rspr. enl. SAOL), samt de båda numera neutr. orden all-
var och inkråm. Dessa ord förekommer nästan aldrig i pl. och 
sällan i b. sg. För dem bortföll alltså de morfologiska hinder för apo- 
kope som normalt föreligger hos sv. fem.4  

1 Jfr ovan s. ii. Till Hesselmans exempel kan läggas mjölbagg i annons-
texten Mot mjölbagg anticimex (Upsala Nya Tidning 24/5 1951 m. fl.); jfr mjöl-
bagge i SAOB och Nusv. Ordb. Många ex. även hos Kock, Sv. ljudhist., 5, 
s. 174 if. 

2  Till Hesselmans exempel kan läggas nysv. samkväm, ä. nysv. samkväme, 
varom Lindén, Nysv. St. 32 s. 6 not 6. Formen himmelrik i högre stil och poesi 
måste väl däremot åtminstone till en del förklaras ur ty. Flimnzelreich. Jfr vidare 
Kock, Sv. ljudhist., 5, s. 177 f., och Noreen, V. Spr. IV, s. 148, med hänv. — 
Den i mitt eget språk tydliga motsättningen röse : stenrös bekräftas av Nusv. 
Ordb.: »Formen 'röse' är den vanligaste; vanligare än eljest är 'rös' som sista 
sammansättningsled.» Vid sidan av den neutr. ja-stammen förelåg här dock ett 
enst. st. fem, redan i fornspråken; jfr Hellquists och Torps etym. ordböcker. — 
Jfr att neutr. ja-stammar apokoperas i Österbotten, enl. Ahlbäck, Apokopen, s. 4. 

3  Axel Kock lägger enbart morfologiska synpunkter på bortfallet av slut-
vokalen, när han använder termen »vokalförlust genom missförstånd av ordele-
ment» i stället för apokope i tre- och flerstavingar, i Sv. Ljudhist., 5, s. 174. Jfr 
motsv. resonemang hos Ahlbäck, Apokopen, s. 13 överst. En medlande stånd-
punkt mellan de morfologiska och ljudhistoriska betraktelsesätten synes Valter 
Jansson inta i Nordiska vin-namn, s. 274 och 282. 

4  Ifråga om allvar är det osäkert om apokope föreligger. jfr fsv. alvar subst. 
och adj. < mlty. "`alweir 'alldeles sant'. Däremot synes nusv. nattvak n. bero på 
apokope av ett äldre nattraka, -u, f., som till skillnad från den kortare formen 
är belagt i ä. nysv., fsv. och fvn. Genusövergången torde bero på att den senare 
växelformen i nattvak •-•-• nattvake (< natIvaka, -te genom försvagning av slutvo-
kalen) vid tiden för apokopen missuppfattades som b. sg. Motsvarande torde 
gälla om genusövergången i inkråm. Likaså om nysv. allvar allvare n., i den 
mån man räknar med en fsv. utgångsform alvara, -u, f.; jfr Ahlbäck, Apokopen, 
s. 20 f. och nedan s. 54. — Om gråbo se nedan s. 54. 
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Det sistnämnda måste naturligtvis också gälla om sådana egen-
namn som utgår från obest. former och alltså i regel helt saknar b. sg. 
och flertalsformer. Dit hör dels personnamn av typen Karin < Kata-
rina, Elin < Helena, Margit < Margareta etc., dels också en stor 
mängd ortnamn. Apokope i ortnamn med osäker eller otvetydig sam-
mansättningskaraktär i dialekter som inte i motsvarande utsträck-
ning har genomfört apokope i appellativiska sammansättningar möter 
framför allt i v. och n. Sverige, i Österbotten i Finland och i Norge.' 

Medan de morfologiska förutsättningarna för apokope i finlands-
svenska mål (frånsett accenten) i stort sett överenstämmer med dem 
i sveamålen och riksspråket, så är detta inte fallet i dalmål och norr-
ländska mål. I Älvd al smålet är kasusböjningen bevarad, också i 
obestämd form. Den apokoperade sammansättningen Ville/kalks svarar 
alltså mot såväl nom. Iuskse som dat. och ack. 'gasa hos det enkla 
ordet.2  Formen ifråga låter sig inte karaktäriseras som en övergång 
till stark böjning, eftersom gamla a-stammar böjas enligt typen nom. 
och ack. Iketv 'kalv', dat. Ikeeve. Å andra sidan drabbas också den 
sistnämnda kategorien av efterledsapokope, t. ex. dat. i gdninikaill m. 
'gubbe' men osammansatt dat. 'ka'lle 'gift man', och pl. ack. Istu'ga'rå 
m. 'stora gårdar' men osammansatt 1 gter3a.3  

I Älvdalsmålet har alltså efterledsapokope inträtt — i såväl grund-
formen som i pl. och oblika former — trots att substantivens mor-
fologiska system därigenom rubbades. Men sammansättningarna står 
inte ensamma med sina apokoperade former. De har följe med enkla 
tre- och flerstavingar, vidare med tvåstavingar och tvåstaviga böj-
ningsformer av enstavingar i vilka ändelsevokalen omedelbart före-
gås av likvidaförbindelser av typen -gl-, -br-, -kn- osv., och sist men 
inte minst med den stora massan av övriga tvåstavingar och två-
staviga böjningsformer, när de står inne i satssammanhanget (vill-
korlig apokope).4  Det enkla ordet 'oxe' heter alltså, när det står inne 
i satsen, lacks i alla kasus i ob. sg., dvs. det »böjs» på samma vis 

Se Hesselman, Huvudlinjer, S. 152 f. och 149 f., Ahlbäck, Apokopen, s. 2, 
V. Jansson, Nordiska vin-namn, S. 275 if. Jfr också Götlind & Landtmanson, 
Västergötlands folkmål, 3, S. 82. -- Exempel på sådan apokope i Ångermanland 
och Åsele lappmark nedan s. 27 f. och 32 f. 

a Jfr ovan s. 17. 
3  Se Sv. Lm. 1920 S. 25 och Dalmålet, II, s. 170. 
4  Allt i Åsens by i Älvdalen enl. Sv. Lm. 1920 S. 21 if. 
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som efterleden -uks. Förhållandet kan också uttryckas så att långst. 
subst. har två böjningssystem i Älvdalsmålet: i) ett mer komplicerat 
med bevarade ändelsevokaler, som kommer till användning för två-
staviga ord och böjningsformer — utom de med likvidaförbindelser 
— när de uttalas isolerade eller före paus; 2) ett annat »villkorligt» 
böjningssystem med apokoperade ändelsevokaler (i absolut slutljud) 
i övriga kategorier och ställningar. Därtill kommer: 3) de kortstavigas 
böjningssystem med bevarade ändelsevokaler. De »fulla» eller »lexi-
kaliska» böjningssystemen i och 3 stödjer varandra, eftersom skill-
naden dem emellan ifråga om ändelsevokalernas kvalitet följer vokal-
balansens regler: a hos långst. svarar mot å hos kortst.; å hos långst. 
mot u hos kortst. och e hos långst. mot i hos kortst. Det »villkor-
liga» böjningssystemet 2 innebär däremot en långt gående förenkling 
och »upplösning» av framför allt kasusböjningen i förhållande till 
i och 3. 

Medan Älvdalsmålet sålunda kan karaktäriseras som en ifråga 
om det morfologiska systemet ovanligt forntrogen dialekt, som — 
trots »ljudlagsenlig» apokope i vissa ordkategorier och i vissa ställ-
ningar i satsen — i princip förmår upprätthålla den gamla substan-
tivböjningen', så är förhållandet i ångermanländska mål det 
rakt motsatta. Av det gamla kasussystemet lever ännu s-genitiven i 
viss utsträckning. B. sg. dat. är i nutida uppteckningar bara spar-
samt känd från vissa kustsocknar.» Dessutom har den gamla motsätt-
ningen ifråga om pluralböjning mellan de olika vokalstammarna och 
mellan dessa och de svaga fl-stammarna med få undantag avlägsnats 
hos långst. subst. (ofta också hos kortst. st.) och ersatts med en 
genusskilj ande pluralböjning, som knyter an till den bevarade genus-
böjningen i b. sg.3  Väsentligt för vår undersökning om efterledsapo-
kopen i vissa ångermanländska mål är inte minst det sistnämnda 
förhållandet. För Anundsjömålet i nö. Ångermanland kan vi ställa 
upp följande paradigm för att illustrera efterledsapokopens morfolo-
giska förutsättningar: 

1  Fråga är om inte ett tillstånd liknande det i Älvdalen med »ljudlagsenlig» 
apokope eller försvagning till -e (-9) i vissa ordkategorier och vissa ställningar 
ligger bakom kasusupplösningen i de nutida sv. dial. som till synes har bevarat 
fulla ändelsevokaler, dvs, bl. a. de uppsvenska målen och därmed också rspr. 

2  Jfr Övre Norrlands bygdemål, s. 269 resp. 265. 
3  Jfr Seth Larsson, Substantivböjn., s. 165. 



2 5 

långst. st. sammansättn. med 
långst. sv. efterled långst. sv. 

mask. 
ob. sg. Itjäpp 'käpp' igdmmageIbb We'bbe 
b. sg. = en 2_ en en 
ob. pl. = e -L e e 
b. pl. = a — = a a 
fem. 
ob. sg. Ibjerk 'björk' r gdmmeZjiiint l jeCnte 
b. sg. = a - _L a = a 
ob. pl. = er — er = er 
b. pl. ▪ e)/ — 

Det enda som i de enkla orden skiljer de starkas böjning från 
de svagas är som synes grundformen och accenten i b. sg. Eftersom 
accentmotsättningen neutraliseras i efterled, så föreligger från det 
morfologiska systemets sida intet hinder för att en svag efterled apo-
koperas i ob. sg. och på så vis formellt går över från svag till stark 
böjning. Också i ob. pl. väntar man sig i Anundsjömålet »ljudlags-
enlig» apokope: gammagebbe > *gammeZgebb.1  Här hindrades emel-
lertid vokalbortfallet av systemtvång från de enkla ordens paradigm: 
såväl starka som svaga långst. mask, har ob. pl. -e. Hos neutrala ia-
stammar föreligger däremot belägg för efterledsapokope i ob. pl. 

Ilcokstilttj 'korntegar'. Formen ansluter sig osökt till den ändelselösa 
formen i ob. pl. av neutr. a-stammar. Vi får alltså för Anundsjö-
målet följande neutrala paradigm: 

1  Annorlunda däremot i de omgivande målen inom nö. Ångermanland, där 
ob. pl. ändas på -a i långst. mask. Att de mask. pluralformerna kan tänkas gå 
tillbaka på nom. pl. och alltså ha äldre r-bortfall synes inte utgöra något hinder 
för apokope av ändelsevokalen. Jfr att apokope inträder i samma utsträckning i 
pres. och inf. i norrl. mål, att femininer har apokoperad ob. pl. i Västerbotten och 
Norrbotten, t. ex. 'pf,g 'pigor', och att maskuliner likaså har apokoperade former i 
ob. pl. i Norrbotten och sporadiskt i n. Västerbotten, t. ex. 'stål 'stolar'. Dessa 
apokoperade mask.-former svarar mot ob. pl. 'bäste, Jobbe i Anundsjö, medan 
de i Västerbotten vanliga obest. pl. på -a, t. ex. 'hesta 'hästar', hör ihop med 
a-formerna i övriga delar av nö. Ångermanland. Jfr vidare Seth Larsson a. a. s. 
ta, 110, 177 f. passim. 
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a-stammar 
sammansättn. med 

la-stam som efterled ja-Stammar 

neutr. 
ob. sg. 'lam 'lamm' Icokstylttj Istysttje 
b. sg. -- e 
ob. pl. ar -a» 
b. pl. = a a a  

På motsvarande vis föreligger från grannsocknen Skorped beläg-
gen ob. sg. och ob. pl. 'my'rdil tj 'myrdike(n)' men ob. sg. och ob. pl. 
Idi'tje 'dike(n)'. 

En väsentlig förutsättning för efterledsapokopen inom nö. och 
angränsande socknar av ny. Ångermanland är alltså att den kunde 
inträffa utan att substantivens böjningssystem kompli-
cerades, dvs, utan att nya paradigm behövde införas. Däremot blev 
språksystemet i de berörda dialekterna krångligare i så måtto 
att ord som självklart hör ihop ifråga om ljud och betydelse (fono-
logiskt och semologiskt), nämligen enkla ord och motsvarande oför-
dunklade efterleder, inte gör det ifråga om böjningen (morfologiskt). 
Det är detta slag av association med det enkla ordet som i övriga 
ångermanländska bygdemål har förhindrat eller i efterhand analo-
giskt avlägsnat efterledsapokopen, fastän de morfologiska förutsätt-
ningarna synas ha varit lika gynnsamma över hela det ångerman-
ländska dialektområdet (Ångermanland och Åsele lappmark). 

I nö. Ångermanland och de tre angränsande socknarna av ny. 
Ångermanland har efterledsapokopen inte bara tolererats utan också 
satts i system. Den inträder normalt i varje nybildad sammansättning, 
i vilken efterleden svarar mot ett enkelt ord som slutar på tryck-
svag vokal. Relationen g8bbe : -gsbb, jänte : -jänt osv, hör till dessa 
dialekters morfologiska system på ungefär samma vis som relationen 
gubbe: gubb-, jänta: jänt- gör det i riksspråket. 

Att den »ljudlagsenliga» apokopen av slutvokaler i tre- och fler-
stavingar i de delar av ny. Ångermanland som nu saknar efter-
ledsapokope och i Åsele lappmark verkligen också kunde drabba 
sammansättningars efterleder och alltjämt drabbar dem i enstaka fall 
framgår redan av de tidigare anförda beläggen (s. 16). Redan den 
dialektgeografiska situationen talar ju för att tendensen till apokope 

1 Ändelsen är naturligtvis sekundär. Den vanliga ändelsen i ob. pl. av ja-
stammar är i Anundsjömålet -e, t. ex. Wrtje 'diken', 'stä' lie 'ställen'. Jfr också 
ob. pl. iiiy‘ge 'ögon'. 
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inom detta område måste ha varit mycket stark.' Därtill kommer 
ortnamnens vittnesbörd. I sammansatta ortnamn ställde nämligen 
språksystemet inte samma hinder i vägen för en efterledsapokope 
som i appellativiska sammansättningar (jfr ovan s. 23). 

Från ny. Ångermanland föreligger 'sme'ssbö? Isme'ssby 'skogs-
område i Fjällsjö sn' 2  ursprungligen ett ödeshemman skrivet Smedz-
böleth 1545, SmidzbOnn Ödesbij 1550. I detta namn torde samman-
sättningsledernas samhörighet med motsvarande enkla ord vara för-
dunklad. Ordet böle lever, så vitt jag vet, inte i ångermanländska 
mål.3  Däremot föreligger apokoperade ortnamn på -back med otve-
tydig sammansättningskaraktär: Ibrdttbdkk 'Brattback, bergbrant i 
Näset i Bodums sn'; Iku'llerba'kk 'Kullerback, torp i Vängel i Fjäll-
sjö sn'; IsprtiggbaIkk -balkken 'Språngback, torp sv. om Lungsjön 
i Ramsele sn'; istegaba'kk 'Stegback, ställe i Tåsjö ö. by i Tåsjö 
sn' (uppteckn. av KIID); men osamrnansatta: Iba'kke 'Backe, by i 
Edsele sn', skrivet Backke 1535, Backa r543-50, och Ibeikka 'Backe, 
by i Fjällsjö sn', skrivet Backe 1542-43, Backa 1545-47 osv. 

Från Vilhelmina sn i Åsele lappmark föreligger bynamnen 
'Karlsbacka', skrivet Carlsback 1851, Iremmbarkk 

'Rembacka', och torpnamnet 'i'lmikken (sagesman 
från Idvattnet) Ii‘bakka (yngre sagesman från Torvsjö i Åsele sn) 
'Idbacka', medan däremot bynamnet rbärjbaIkka 'Bergbacka' enbart 
är belagt med slut-a.4  De bebyggelser som hänför sig till dessa ort-
namn är inte äldre än från mitten av 1800-talet. Det ser därför ut 
som om den apokoperade namntypen -back i det svenska Vilhelmina-
målet vore införd utifrån, sannolikt från ny. Ångermanland. Mot den 
svarar den kamerala skriv- och läsformen -backa; jfr t. ex. Grisbacka 
i Umeå sn, dvs. i samma län som Vilhelmina.5  Karaktäristiskt är 
att de tre namn som har belagts med apokope hänför sig till be- 
byggelser som upptogs av allmogemän ute i socknen, medan Berg-
backa insynades av en prästänka och ligger strax intill sockenkyrkan, 
inom nuvarande Vilhelmina köping. »Detta ställe har av allmogen 

1 Jfr kartorna och ovan s. 8. 
Ortnamnsbelägg är i forts. hämtade ur SOA, såvida ej annat uppges. 
Jfr Thors i Namn och bygd, 40, s. 12 f. 
Dessa belägg från Vilhelmina är förutom ur SOA hämtade ur mina egna 

uppteckningar. Jfr vidare 0. P. Pettersson, Gamla byar, 3, s. 156, 211 if., 251 1T. 
och 299 if. Generalstabskartorna 48 och 54 skriver Karlsback och Remback men 
Bergbacka och Idbacka. 

5  Skrivet Backa 1539, 1544 m. fl., Backe 1543 m. fl., Gri(i)sebacke 1549. 
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kallats -Västern Kyrkan» .1  Jfr också från grannsocknen Åsele tku'ller-
ba'kka 'kullerbaikka 'Kullerbacka, prästbolsområde och kommi-
nisterboställe' (S0A). Från Vilhelminamålets synpunkt kan 1-bakka 
med -a enbart avse en flertalsform; jfr appellativet Ivelba'kke, ob. 
och b. pl. Ivel ba'kka, m. 'ställe invid gård där man hugger veden', 
och Brattbacka 'de branta backarna på bägge sidor om Lavabäcken 
vid Rönnäs by'.2  

Också från ö. Jämtland föreligger ett ortnamnsbelägg för -back: 
'keigkbaIkk 'Kånkback, by i Ragunda sn', i äldre tid skrivet Kanek-
back.s 

Namnen på -back i Norrland utgör en påfallande ortnamnstyp 
också i det avseendet att obestämd form här möter i helt unga 
bebyggelsenamn och i naturnamn (jfr också namnen på s. i 5 f. ovan). 

Att efterledsapokope är vanlig i just ortnamn på -backe •••• -backa 
har iakttagits på fler håll i Norden, bl. a. i Österbotten, Värmland 
och Solör.4  Vi har här att göra med en vanlig ortnamnsefterled med 
en klar och lätt associerbar betydelse, i vilken den »ljudlagsenliga» 
apokopen har normaliserats. Ett ortnamn med annan efterled men 
— såvitt jag kan förstå — också otvetydig sammansättningskaraktär 
från ny. Ångermanland är Ibelkken,a'kk 'Bäckernacke, dvs. »Gums-
nacke», hemmansdel i Vängel i Fjällsjö sn'.2  

Det föregående resonemanget om efterledsapokopen i appellati-
viska sammansättningar i ångermanländska mål förutsätter att denna 
drabbade ett böjningssystem för de långstaviga substantiven som 
redan kännetecknades av försvagade ändelsevokaler (-e, -a, -e el. dyl.) 
och i huvudsak upplöst kasusböjning, eller att den åtminstone allra 
tidigast inträffade samtidigt med en sådan försvagning. Att så verk-
ligen var förhållandet synes framgå av en för de norrl. vokalbalans-
målen norr om Hälsingland allmängiltig dialektgeografisk re-
gel: Ändelsevokaler som regelbundet faller bort efter lång stavelse 

1  Gamla byar, 3, S. 301. 
2  Gamla byar, 1, S. 70. 
3  Enl. J. Nordlander i Sv. Familj-Journalen, 21, S. 289. Jfr uppa Kcericke-

backce 1503 (original) i DN 14 S. 172, av utgivarna tolkat 'Kirkebakke', men 
kanske av dem felläst för .1ranickebackce och identiskt med nysv. Ednkback. jfr 
också Adolf Noreen i Sv. Lm. VI: 5 s. 18. 

3  Se Ahlbäck, Apokopen, s. 2, V. Jansson, Nordiska vin-namn, s. 278, och 
A. B. Larsen, Lydlxren i den solörske Dialekt, s. 83. 

Jfr ortnamnet 'hö' nakk o. dyl. 'Hönacka' i Glava sn i Värmland enl. SOV 
4, S. 12. 
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i apokoperande dialekter uppträder i de dialekter där de står kvar 
i försvagad form.' Att på rent språkhistorisk grund, dvs, väl 
främst genom ett studium av äldre ortnamnsskrivningar, finna argu-
ment för det gjorda antagandet, torde vara svårt. En skrivning som 
Backa på i soo-talet (ovan s. 27) återger inte med säkerhet orts-
bornas uttal. Jfr därmed Tuebrenne o. dyl. < -brwnna, -o (nedan s. 33).2  

Det kunde visserligen vara frestande att för Ångermanlands del 
— liksom för Norrlands i övrigt — räkna med att apokopen in-
trädde i ett språktillstånd med fulla ändelsevokaler bevarade i un-
gefär samma utsträckning som i nutida österbottniska dialekter eller 
i det nusvenska riksspråket.3  Ett sådant antagande skulle ge en 
historisk bakgrund till den tendens att bevara (eller återinsätta) slut-
vokalen i fem. i större utsträckning än i mask, och neutr., som man 
i Vilheminamålet kan skönja ifråga om tre- och flerstavingar med 
osäker sammansättningskaraktär. Till de tidigare anförda beläggen 
(s. Io) kan fogas följande femininer med slutvokal: ibakmo'4e 'barn-
morska' — jfr det äldre ordet 1,juismo'r 'hjälpgumma vid förloss-
ning' — IhaIrameikkre 'harens lockläte om våren', 'my'rmä'kkre 'enkel-
beckasin, horsgök', och den sekundära sammansättningen Ipappkdjje 
'papegoja' (jfr fsv. papekoia -g-), vars »efterled» åtminstone formellt 
låter sig associeras med det enkla I kcjy'e f. 'kåta, koja'.4  

Det finns emellertid en annan väg att gå. Tack vare den ut-
tömmande och översiktliga materialsamlingen i Seth Larssons av-
handling »Substantivböjningen i Västerbottens folkmål» är det lätt att 
fastställa att enstaviga st. mask. i västerbottniska mål är numerärt 
klart överlägsna de sv. mask. (inkl. äldre mask. ia-stammar). Mot-
svarande gäller förhållandet mellan enstaviga st. neutr. å ena sidan 

1 Jfr Geijer, Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar, S. 70, och Övre 
Norrlands bygdemål, s. 241 f. 

2  Jfr om detta problem Reitan, Nytröndsk ordförkortning, s. 88 if., samt om 
försvagning av slutvokalen innan apokope inträder i vin-namn i Jämtland V. Jans-
son, Nordiska vin-namn, s. 286. 

3  Ahlbäck, Apokopen, s. 32, och Substantivböjn. s. 15, 19 passim. Jfr vidare 
Hesselman, Huvudlinjer, S. 48, som på osäkra grunder är benägen att för nynord. 
dial. allmänt räkna med mellaninstansen -e (.a) vid apokope, dvs. -a, -i, -u > -e> 
bortfall. Även om Hesselmans antagande skulle äga historisk giltighet så kvar-
står ju som ovedersägligt, det i vårt sammanhang väsentliga förhållandet, att det 
finns dialekter, t. ex. de österbottniska, vilka till skillnad från ångermanländska 
mål förenar apokope i vissa kategorier med bevarade fulla ändelsevokaler i övriga. 

4  Om sådana sekundära sammansättningar jfr Hesselman, Huvudlinjer, 
s. 287 f. 
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och neutr. ja-stammar och sv. neutr. å den andra. För fem. är för-
hållandet däremot det rakt motsatta, såsom följande sammanställ- 
ning visar': 

enst. st. tvåst. ev. och ja-st. 
mask. 871 135 
fem. 261 645 
neutr. 642 123 

Fastän denna sammanställning gäller västerbottensmål och fastän 
hänsyn inte är tagen till frekvensen hos de olika orden, så är ut-
slaget i alla fall så markant, att vi — också för det ångerman-
ländska Vilhelminamålets del — bör kunna räkna den numerära 
övervikten i vissa kategorier som en verksam faktor i språkutveck-
lingen.2  I tvekampen mellan stark och svag form (inkl. gamla ja-
stammar) har de starka klar övervikt bland maskulinerna och neu-
trerna, men de svaga bland femininerna. 

Mot den bakgrunden förklaras också att tre- och flerstaviga former 
med sekundär slutvokal, s. k. reaktionsformer 3, eller i varje fall med 
slutvokal som saknas i nusv. rspr. i Vilhelminamålet framför allt 
möter just hos femininer: Ialvu'nne 'avund', Ifi'ggerbvirje 'fingerborg', 

laIfinte 'häftig gestikulerande kroppsrörelse', Ipetru'ke 'peruk'. Också 
mot enstaviga st. fem. i rspr. svarar ofta tvåstaviga sv. i Vilhelmina-
målet, bl. a. i ord som har stor frekvens i pluralis: Icigne 'agn (på 

säd)', Irafte 'taksparre', 'signe 'sägn', Ifeese 'grimas, påhitt, dumhet' 4, 

'tå're, b. sg. 'tå'ra(!), 'tår', och fågelnamnen 'gås) 'gås', 'hölje, 
pl. -en, 'höns', Isva'ne 'svan) 'svan'. På grund av att långst. st. och 
sv. femininer i dialekten har samma pluraländelse — i regel -en (-ten) 
i både ob. och b. pl. — har tydligen ord med låg frekvens i sin-
gularis kommit att uppfattas som svaga. Hur pluralformen kan do- 

Siffrorna gäller alltså för långs t. subst. I enst. neutr. har också de kortst. 
räknats med, eftersom de böjs lika som de längst. Däremot är subst. med rot-
stamsböjning inte medräknade, och inte heller sådana på tryckstark vokal, efter-
som dessa i stor utsträckning företer en från övr. långst subst. avvikande böj-
ning. Två- och flerstaviga st. subst. är som synes inte medtagna, men också 
bland dem visar mask. och neutr. en markant numerär övervikt gentemot fem. 
(drygt 3 ggr så många). 

2  De siffror som Bröndum-Nielsen kommer fram till för forndanskans del 
pekar i samma riktning som det västerbottniska materialet; jfr Gammeldansk 
Grammatik, 3, s. 257 f. 

3  Jfr Hesselman, Huvudlinjer, s. 158. 
4  Jfr liticrsser pl. 'uttryck, talesätt' i Multråordb. s. 102. 
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minera i benämningar på fåglar som ofta uppträder i flock framgår 
klart av de ångermanländska orden för 'gås': Anundsjö Junsele 
Tåsjö 5ii'sse, Björna öss, Ramsele jii'ssar — 'gås. I överförd bety-
delse står sig däremot den gamla singularen bättre: Anundsjö 'gås 
'smör'. Jfr nyisl. gtes, pl. -jr, 'gås' men gås, pl. -ir, 'membrum ge-
nitale muliebre'. Likaså möter sekundära former med -e i femininer 
som har karaktären av lånord eller av andra orsaker är främmande 
för målet; t. ex. blidde 'bädd', Ikaje 'kaj', 'snese 'krak, snes'.' Till 
denna kategori kan också de ovannämnda affekte, peruke och chose 
föras, men för dem tillkommer möjligheten att -e beror på äldre 
tvåstavigt uttal av de franska lånorden.2  

I maskulina lånord uppträder tvärtom starka former ibland i ord 
som i rspr. är svaga: Ihansk 'handske', 'kapp 'spannmålsmått' 3, dock 
Vilh.-Fatmomakk och -Malgomaj Ipvjke 'pojke', trots Vilh.-Fatm. 
b. sg. IpnYken 

För dateringen av efterledsapokopen i ångermanländska 
mål erbjuder äldre skrivningar av sammansatta ortnamn vissa håll-
punkter. Valter Jansson räknar med apokope i en äldre fördunklad 
efterled -ini, -ene i de ångermanländska vin-namnen, som redan vid 
mitten av 1500-talet skrevs med -en, -an, -a el. dyl., t. ex. i nö. 
Ångermanland 5d2ta -1- 'Hjälta i Arnäs sn', skivet Geltthen 3535, 
Gelta 1543 och 1562, Geltan 1543, Gelltan 1545, Geltann 1550.4  
För denna namntyp saknas medeltida skrivningar från Ångerman- 

0. P. Pettersson skriver om detta ord: »Blott i sällsynta fall har någon satt 
upp säd på detta sätt, då det blivit för trångt i kornhässjan.» (Vilhelmina-ordb. 
S. 682.) 

2  Jfr härom Noreen, V. Spr. IV, s. 149. 
3  Lars Forner, De sv. spannmålsmåtten, s. 77, menar att de enstaviga for-

merna genomgående beror på vanlig apokope. Han har förbisett att de möter 
också i Medelpad och Ångermanland, som normalt inte apokoperar tvästavingar, 
samt att de saknar cirkumflex i Västerbotten. Jfr däremot Lindgren, Burträsk-
målets grammatik, s. 27, samt L. Levander och D. 0. Zetterholm i Sv. Lm. 1945 
s. no resp. S. 140. — Uppenbarligen har lånordens akuta accent medverkat till att 
stark (apokoperad) form genomfördes i de fall de antog maskulint genus. Märk 
också lånorden korm, lusp, mudd, räpp, skelk m. fl. av två- eller trestaviga lapska 
utgångsformer; Dahlstedt, Vilhelminamålet, 1, s. 181 f., 193 f. passim. Jfr Kock, 
Sv. Ljudhist., 5, 5. 131, och V. Jansson, Nordiska vin-namn, S. 281. Hos lånord 
som blev femininer infördes däremot gravis i samband med att de antog svag 
böjning. 

4  V. Jansson, Nordiska vin-namn, s. too if. och 284 IT. Jfr också Bucht i 
Namn och Bygd, 32, s. 48. 
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land. Stadsnamnet Sollefteå, i äldre dialekt uttalat iseaat 'såld 
o. dyl., och enligt Torsten Bucht sammansatt med en plural efterled 
-ettir -åttir, skrevs ecclesie solata 1337, j Mita sochn 1494. Från 

soo-talet föreligger Sedette 1542-45, Solette 1547, och med apo-
kope i genitivställning framför följande appellativ Sölleth Schijplagh 
1535, Solett Soknn 1550.1  Det första belägget för apokope utanför 
sådan förbindelse möter först hos Bureus omkr. 16o0: Solet Solät.2  

Andra bebyggelsenamn från s. Ångermanland, som åtminstone 
från nusvensk utsiktspunkt nästan alla måste sägas ha osäker sam-
mansättningskaraktär, fastän ett par av efterlederna svarar mot i de 
nutida dialekterna alltjämt levande appellativ', är en del äldre by- 
namn sammansatta med -böle, -gärde och -iinge 4 : 'ny'bsZ -bs'Z 
'Nyböle i Bjärtrå sn', skrivet Nijböle 1535, Nyböle I559-158o, men 

Nyböll 1599; Ibi'nnikk 'Bindböle i Nordingrå sn', skrivet 

Yinbae 1543, Böndebole 1545, men Bijnböl redan 1542; 1 /2"b8Z 'Lid-

böle i N-grå sn', skrivet Liidböle 1544, men Lijdeböll 1542; Ispe'll- 

ba -bä a o. dyl. 'Spelböle i Stigsjö sn', skrivet Spelböle 1542, men 

Spelböl 1543, Spe/böll 1544 och 1545; — ImOjaZ 'rnujjba o. dyl. 
'Muggärde i Hägdångers sn', skrivet Magiäle 1542, 1VIulegiäle el. dyl. 

1543-1545, men Mwdgerdh 1535, .Mulgäl 1546, Mulgiel 1546 och 

1549, Mulegierd 1557; Inälija4 "- 'Näggärd i Stigsjö sn', skrivet 

Nattgiäle 1544, men f. ö. Nagherdh 1526, Nattgial 1542, Nattgiäll 
1543 och 1545 osv, med apokoperade former; jfr också Sijögerdh 

1535, Sögiäl 1542, Sogiäll 1543 ni. fl. apokoperade former för '* Sjö- 

gärd(e), 'utjord till Östersjäland i Säbrå sn'; — Isöbä'gg 'seb- 'Seb- 

äng i N-grå sn', skrivet Sijbenge 1542, Sibenge 1543-1549, men 

Sijbbeengh 1535, Sibbengh 1557; 'Åsäng i N-grå sn', skrivet 

Ascenge 1341, Assenghe 1535, Åsenge 1542-1570, men Åszengh 
1557. — Jfr däremot de osammansatta icke-apokoperade bynamnen 

-en (yngre) bök 'Böle(n) i Stigsjö sn', skrivet Böle 1535 

1  Jfr V. Jansson a. a. s. 284. 
2  Se vidare Bucht, Sollefteå, Namn och Bygd, 33, s. 99 f. och 113. 
3  Nämligen -änge och -gärde, med reservation för att det senare ordet i nu-

tida ångermanländska uppträder som ett sv. f. gärda. 
4  Materialet har genom benäget tillmötesgående av lektor Torsten Bucht 

kunnat hämtas ur hans manuskript rörande bebyggelsenamnen i Ångermanlands 
södra domsagas tingslag, som är avsett att publiceras i »Ortnamnen i Väster-
norrlands län». Formerna från 1535 är enl. Bucht »inte mycket att lita på». — 
Om apokope i namn på -gärde, jfr V. Jansson, Nordiska vin-namn, s. 277. 
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och 1544, Bölenz 1543, Bölenn 1592 (formerna på -en gammal b. sg. 
dat.), och l jasZe 'Gärde i N-grå sn', skrivet Giäle 1543. 

Två bynamn sammansatta med -bränna resp. -tuna föreligger 
vidare i ity'brainn -brann 'Tybränn i Överlännäs sn', skrivet Tue-
brenne 1546-47, Thijbrenne 1550 men Tijbberön (1) 1535, Tijbran 
1543-45, (Tijbrenshus 1554), Tibrenn 1566 osv. med apokoperade 
former', och 'se'ktom -sm 'Sigtom i Ö-lännäs sn', skrivet Sijcht- 
tune 1535, Szjctvne 1542, Siictvne 1543 och 1545, Schtune 155o.2  

Materialet synes visa att apokope av slutljudande vokal i tre-
och flerstavingar vid mitten av i5oo-talet »ljudlagsenligt» hade in-
trätt i ångermanländska mål. Formerna med -e från detta århund-
rade bör inte utan vidare tolkas som traditionella eller etymologise-
rande skrivningar, utan de kan sannolikt ofta bero på att vacklan 
mellan apokoperade och icke-apokoperade uttal faktiskt rådde i 
sammansatta ortnamn med ännu ofördunklade efterleder. Karaktäris-
tiskt är att vin-namnen alltid har apokoperats, medan det med hän-
syn till bägge sammansättningslederna genomskinliga namnet Ascenge 
särskilt segt synes hålla på slutvokalen. I 500-talsformerna Sålette 
och Solette med tidigt fördunklad efterled har apokopen sannolikt 
fördröjts av att slutvokalen i ett äldre skede var skyddad av -r. 

Ortnamnens vittnesbörd tillåter oss ifråga om efterledsapokopen 
i nö. Ångermanland och angränsande socknar av ny. Ångerman-
land bara att konstatera att denna kan ha varit genomförd vid 
mitten av 1500-talet. Från den tidpunkt då apokope började drabba 
tre- och flerstavingar — väl på 1400-talet — torde emellertid en 
kortare eller längre period har förflutit, under vilken tillståndet ifråga 
om apokope av sammansättningar var flytande i hela Ångerman-
land — liksom väl också på en del andra håll i Norrland utanför 
det egentliga apokope-området. Först småningom stabiliserades av 
morfologiska orsaker de nuvarande förhållandena3, och en tendens 

Materialet excerperat ur SOA. 
2  Jfr Bucht, Sollefteå, Namn och Bygd, 33, s. Ior. 
3  Det är påfallande att Sidenbladh i »Allmogemålet i n. Ångermanland» 

(dvs. nö. Ångermanland), 1867, konsekvent behåller slutvokalen i efterleder av 
otvetydiga sammansättningar, t. ex. snoddar-göbbe, stakk-stalpe, grava-bakke; febo-
gänte, hemmans-stinte; jus minne, tjer-törree; likaså i verb: i-längtä, is-vallä. Jfr 
däremot med osäker sammansättningskaraktär: örm-snärl örm-snärl, ör- snärl, 
bru-framm f. 'det fruntimmer som kläder bruden' (jämte 'bruframme enl. Nordlan-
der i Sv. Lm. II s. xc); fsv. bruPframma f. i UplL och HälsL. Företeelsen beror 

3 — 537734 K.-H. Dahlstedt 
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till vacklan kan, som vi såg (ovan s. 16), alltjämt iakttagas inom ny. 
Ångermanland och Åsele lappmark. 

Från Österdalsområdet har Lindén anfört två belägg för efter-
ledsapokope från början av i600-talet.1  I bynamnen Myckeläng, 
Västermyekeläng och Östermyckeläng i Älvdalen (varom ovan s. 17) 
möter vid i soo-talets mitt liksom i det ångermanländska materialet 
dels skrivningar med bevarad slutvokal och dels — oftare — apo-
koperade former: ii Mijeklaenghe, ij Mijekeleng(h)e 1539, men ij 
Möckelengh 1539, i Mökelläng 1560 (G. I:s registratur); ij West(er) 
Myekeleng, ij Wester Mijekelengh o. dyl. 1539, Yester Möckleeng 
1550, Westhremijkleängh 1562 osv.; ij Öst(er) Mijkelenge 1539, i 
Ost(er) Mijeklänge 1571, men ö Öster Mijekelengh (2 ggr) 1539, 
Öster Mijekleeng 155o, Östre mijkleängh 1562, Östermijklaäng 1569 
osv.2  Påfallande är att bland 15 ägonamn från Åsens by i Älvdalen, 
som ristades med runor så sent som 1795, möter tre belägg för be-
varad slutvokal i efterled: torgärde, piltbaka (nu ipiltbokk 'Piltback') 
och siurbaka (nu Isiurbokk); men bara två för efterledsapokope: 
torgärd, martesgärd.3  Med stor sannolikhet har ristaren i de tre första 
formerna normaliserat efterlederna efter de enkla appellativen.4  

sannolikt på en mer el. mindre omedveten normalisering till -e av de efterleds-
apokoperade uttalen från upptecknarens sida. Jfr att Adolf Noreen tydligen gjorde 
på samma vis i »Ordlista öfver dalmålet» (ovan s. 18). 

1  Dalska namn- och ordstudier, I: i, s. 48 not 4. 
2  Beläggen där ej annat anges efter Anders Pers, Gamla papper angående 

Mora socken, s. 15, 16, 17, 34, 36 passim. 
3  Enl. Levander i Fornvännen 1906 s. 72 IT. 
4  För dateringen av apokopen i tre- och flerstavingar jfr också Hesselman, 

Frän Marathon till Långheden, s. 12 f., och Huvudlinjer, s. 157, samt för apo-
kopen i allmänhet Reitan, Nytröndsk ordforkortning, s. 103 f., och Ahlbäck, 
Apokopen, 5. 30 f. 



LÅNGSTAVIGA VERB 

Hittills har vår undersökning huvudsakligen uppehållit sig vid 
substantiv. Av övriga ordklasser erbjuder verben det största ma-
terialet och de bästa förutsättningarna för en morfologiskt reglerad 
efterledsapokope. I sin avhandling »Älvdalsmålet i Dalarna. Ord-
böjning ock syntax.» berörde Lars Levander 1909 efterledsapokopen 
hos substantiv (s. 19, 3! och 42) men inte hos verb. I sin senare upp-
sats »Apokope i Älvdalsmålet» skrev han 1920 uttryckligen: »Där-
emot förekommer apokope ej, då senare sms.-leden är: — — — ett 
värb, vare sig lång- eller kortstavigt, t. ex. kiuirtgrai'na 'storgråta', 

'storfrysa', 'trcrbivaya 'envist erbjuda', 'Pyton/a 'över-
falla', 7t'vsty'ra 'avstyra'» (s. 25 f.). Likaså uteblir apokopen enligt 
denna källa i verb försedda med prefix, t. ex. lire'tta 'förrätta tack-
sägelse efter' (s. 25). Men 1925 hävdade samme forskare i »Dalmålet» 
(I, s. 224 f.) utan att reservera sig för verben, »att senare samman-
sättningsled, som utgöres av ett långstavigt ord, i mycket stor ut-
sträckning förlorar oskyddad ändelsevokal», och att »denna före-
teelse är konsekventast utpräglad i Älvdalen». Bland Levanders 
exempel märks en del verbformer, dock ingen från Älvdalen: Mora-
Vinäs 'bukkswensk 'tala dålig svenska (eg. »bocksvenska»)', Sollerö 
Itimbertjör 'köra timmer', Mora-Färnäs 'skorii'nn 'slå kana'; jfr också 
det °sammansatta Djura 'arbet 'arbetar' (men Iniedä 'målar'). 

I Dalmålsordboken i 8:o i Landsmåls- och Folkminnesarkivet i 
Uppsala möter ofta bevarad slutvokal i infinitiv av sammansatta 
verb med långstavig efterled i beläggen från Älvdalen (byn Åsen), 
t. ex. 'It'vsty'ra 'avstyra', 'beirrlo!pa 'fälla barr (eg. »barrlöpa»)', 
mie'ta 'meta från fasta landet', nitaiNtacta 'lukta illa', Inatrieta 'laga 
mat (åt)', iskgire'nna 'slå kana'. Fyra fall av efterledsapokope har 
emellertid påträffats: 'buskksweinsk 'tala dåligt riksspråk', Iköppkåylt 
'springa ikapp', Ica'stby't 'byta hastigt, utan närmare granskning 
eller mellanavgift' (men 'by'ta), lwaigai'm 'bestryka med murkalk, 
»vitlimma»'. I prefixförsedda verb möter infinitiver med bevarad 
slutvokal: Ia'ste'lla 'beställa, tinga', Iblekta 'skaffa'; likaså i °sam-
mansatta trestavingar: Itirrbidta 'arbeta', Ipr'tdikål  'predika'. 
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Lars Levander började utarbeta Dalmålsordboken i 8:o i slutet 
av 1920-talet.1  Han förde själv in Älvdals-beläggen på oktavkorten 
från sina tidigare samlingar och uppteckningar, fastän en del kort 
senare har skrivits om av yngre excerpister. I Levanders sedessam-
ling från Älvdalen (ULMA 272, 365: i och 396: i), som är ut-
arbetad 1916-18 och i stor utsträckning ligger till grund för ma-
terialet i oktavsamlingen, har emellertid inga exempel på efterleds-
apokope påträffats. De fyra ovan anförda apokoperade verbsam-
mansättningarna möter där med bevarade slutvokaler: 'bzikksive'nska, 
ikäppketylta osv. Jfr härmed också föstoinna 'försvinna', ibigri'pa 
'begripa', Idrrbietta, i avhandlingen 1909 (s. 74, 79 och 83). Det 
ännu oavslutade tryckmanuskriptet till en ordbok över dalmålet, 
som Levander var i färd med att utarbeta efter 1940, ansluter sig 
däremot ifråga om de här behandlade verbformerna från Älvdalen 
till Dalmålsordboken i 8:o. I orden barrlOpa, skoränna, beställa 
och arbeta har ordboksförfattaren emellertid satt slutvokalen inom 
parentes.2  

Det synes alltså klart framgå att Lars Levander efter sin upp- 
sats om »Apokope i Älvdalsmålet» (1920 reviderade sin uppfatt-
ning ifråga om förekomsten av ovillkorlig apokope i långstaviga 
efterleder av sammansatta verb. Lika konsekvent genomförd som 
hos substantiven förefaller emellertid efterledsapokopen i verb — om 
man törs lita på det hittills föreliggande materialet — inte att vara. 
Detta gäller byn Åsen. 

I Månsta by i Älvdalens socken ca 15 km längre ned efter Öster- 
Dalälven synes däremot efterledsapokope i verb vara regel i in-
fin itiver med långstaviga efterleder och likaså i pret. sg. i svaga 
verb av 2. nysv. konj.3  Beläggsamling, i. konj.: iblikksweinsk, pret. 
sg. Lsweinskea, 'tala dåligt riksspråk', men 'swenska 'tala rspr.'; 
iwaitlai'm (lman'. 1>1), pret. sg. Llai'meb", 'bestryka med kalk'; — 
2. konj. (inklusive sådana som alternativt böjs efter i. konj.): Vt'v-
sty'r, pret. sg. LstYr4, 'avstyra', men 'sty'ra, pret. sg. istYnie; 'fat- 
sättt, pret. sg. 1-sdtt (mindre ofta) 1-sttc4, 'fortsätta'; iköppkeiy't, 

1 För denna och följande upplysningar tackar jag arkivarie Stig Björklund, 
som också välvilligt har hjälpt mig att finna belägg för sammansatta verb i Älv-
dalsm ålet. 

2 Verben förfäckta och vitlimma saknas av olika anledningar i tryckmanu-
skriptet. 

8 Enl. förts uppteckningar i nov. 1954 efter folkskollärare Lars E. Persson, 
f. 1919, i Månsta, son till hemmansägare Per Emanuel Persson i Månsta. 
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pret. sg. 1 -kåy'tt Lkäyltte, 'springa i kapp', men 'Hysta, pret. sg. 
ikäylle, 'springa, kuta'; 1ka'stby't — (mindre ofta) 'ka'stby'ta, pret. sg. 
'kdstbgitt; 'Zdndmie't, pret. sg. Lmie'tt 1 -miette6, 'meta från land', 
men 'rnieta, pret. sg. 'rniette; 'mdtrield, pret. sg. '-rie'dd, 'laga mat'; 

st.: Wodtfriods 'frysa mycket'; iliodtgrai'n 'Ziodtgrailna 'stor-
gråta'; ttrigibioä'd 'truga vid bjudande'; 'YvyfetIll vy-vy/Cala 'överfalla'. 

I prefixförsedda verb visar materialet från Månsta apokope vid 
prefixet be-: 'bri'tt, pret. sg. 'bi'reiltted, 'kungöra dödsfall från pre- 
dikstolen'; pret. sg. iastä'lld, men 'ställa, pret. sg. 'ställde; 

däremot bevarad vokal vid för-: fifeella 'förfalla'; iföstifra, pret. 
sg. 'fo'stirrcle. Skillnaden torde äga samband med att verben på be-
accentueras som sammansättningar, de på för- däremot som enkla verb. 

I enkla trestavingar föreligger apokope i 'a'rbieit, pret. sg. idr- 
bieitt Lbie'ted, 'arbeta'. I 'prdikä 'prUikei 'priddik ansluter 
sig slutvokalen antingen till de kortst. tvåstaviga infinitiverna på -å 
eller till de tre- och flerstaviga med apokope. 

De morfologiska förutsättningarna för efterledsapokope i verb är 
mindre gynnsamma än hos substantiv så till vida att det i verbens 
böjningssystem inte fanns någon motsvarighet till de starka substan-
tiven, dvs, gamla enstaviga infinitiver på konsonant, som de apo-
koperade infinitiverna kunde finna stöd hos. Att apokope av fram-
för allt satsfonetiska orsaker drabbar verben i större utsträckning 
än substantiven i nynordiska dialekter är emellertid känt.' I Älv-
dalsmålet inträder apokope, som vi såg, i Månsta också i enkla tre-
stavingar, vidare i tvåstaviga infinitiver, dels alltid vid likvidaför-
bindelser, t. ex. 'gi'tter 'glittra', och dels villkorligt vid övriga ljud-
förbindelser, t. ex. 'istt dai'ter 'hitta dit'. Den villkorliga apokopen 
inträder också vid övriga tvåstaviga verbformer som slutar på vokal, 
bl. a. pret. sg.: 'ig bytt skoei'ner 'jag bytte skor'.2  Lika litet som de 
sammansatta substantiven står alltså de sammansatta verbformer som 
förlorar slutvokalen i Älvdalsmålet ensamma med sina apokoperade 
former i böjningssystemet. 

Inom området för efterledsapokope i substantiv i Ångerman-
land (ovan s. 12) synes samma slag av apokope vara regel också 
i verb. Beläggsamling3: 

1 Jfr senast Hesselman, Huvudlinjer, s. 44 passim. 
Exemplet efter Lars E. Persson. Ack.-form används inte av den yngre 

generationen. — Ovillkorlig likvidaapokope inträder också i 3. pers. pl. pres. 
och i imperativ sg. Se vidare Sv. Lm. 1920 S. 23 och 26 f. 

8 Här medtas också verb med osäker sammansättningskaraktär (enl. s. 
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konj.: Anundsjö (Myckelgensjö) 'föttsäitt, sup. 1 -sä1 tte; 
'påminna sig'; (Hädanberg) pret. och sup. Lralgne, 

men 'rcigna 'regna'; Ilcdstby'tt, pret. och sup. '-by'tte, 'byta utan 
närmare värdering och utan mellangift', men 'by'tta, pret. och sup. 
!by'tte, 'byta'; — Arnäs' ihcinnka'st, pret. och sup. Lica'ste, 'kasta 
säd för hand (vid trösknind ; lostrOgg, pret. och sup. Ltrö'gge, 'otrivas', 
men Itrö'gge 'göra så att ngn (vanl. ko) trivs'; — Grundsunda iter/k, 
pret. och sup. Llörie; 'ilägt 'ana'; pres. 'de hällrdgn 'det hällregnar', 
jfr 'de rdgne gest el. grest, och med villkorlig apokope 'de rägn 
beae tjdkka 'det regnar ur dimman'; — Sidensjö 'hdllrägn oböjl. [!]; 
men 'ds'tte pa å rligne 'regna smått och jämnt'; däremot 'fa'ssgå'Ze 
'lägga upp en sockel av otuktad sten under ett hus', 'efteråt 
komma ihåg el. börja tänka över en sak'; linbe'lle 'inbilla'; — Själe-
vad fo'itsä'tt; däremot 'ha'nnka'ste; — Skörped 2  tfcesigå'Z, pret. och 
sup. 1-gå'Ze; 'fostisdtt, pret. och sup. Lsäitte, tscemsä'tt, pret. och sup. 
1 -sältte, men isätte, pret. och sup. =; 'ha'nnka'st, pret. och sup. Lka'ste; 
1hdllrä'gn, pret. och sup. 1-rä'gne, men 'rdgne, pret. och sup. =; 

pret. och sup. '-läte; 'la'nnre'ff (nasalerat e), pret. och sup. 
'-re'ffe, 'Iandrensa, dvs, vid timmerflottning befria stränderna från 
ilanddrivet timmer'; pret. och sup. LIcu'lle 'klippa håret 
mycket kort (3 mm), eg. »snödkulla»'; — Trehörningsjö 'ilägt(e) 
'ångra', 'ja ilägt at ja int . . ., men 'lei'gte 'bli längre'; 'ii'tthä'rv(e) 'köra 
med harv sista varvet efter sådden, eg. »efterharva»'; 'isvaille 'valla 
medar genom att övergjuta dem med vatten som fryser till is'; 

konj. (inkl. sådana som i samma socken alternativt böjs 
efter i. konj.): Arnäs 'Ica'pptjö'r pret. Ltis4e, sup. Ltjs'it, 'dm hipp- 
tjAe, men villkorlig apokope i 'han lcdpptje4 jfr 'töre, 'tjiZe; 
'kdstby't, pret. 1 -bykt Lby'tte; 'dnnvä'nn, pret. I-vä'nt '-väinne, sup. 
'-väinne, vända (inte upp och ned utan) så att ändarna kommer åt 
motsatt håll', men 'värme, pret. och sup. = ; — Grundsunda 'hu's-
be'rj 'härbärgera'; — Resele pres. 'husböjj 'bygga el. timra hus', 
men 'böj/0; ii/igrin, 'hånskratta', men 'grika 'gråta; (mindre ofta) 
skratta'; Vtröjj 'vara orolig, vantrivas', men 'tröjja 'trivas (med)'; 
— Sidensjö 'hu'sbärj; 1 kcipptjö'rf; 'Oröjj 'vantrivas', men 'tröjje; 
'dnnviinn, men 'vdnne; Själevad lbeettfä'mm, pret. '-fdnite, 'skämma 
bort'; — Skorped ikasstby't, pret. Lby'tte Lby'tt, sup. '-by'tt; ritröj j, 

1  För beläggen från Arnäs tackar jag fil. dr Ella Odstedt. 
2  För beläggen från Skorped tackar jag fil. mag. Axel Ivarsson. 

ia-verben bak tvåstaviga presensförmer i Resele. 
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pret. 1 -trö'ggde; — Trehörningsjö 'histby't; däremot 'hiesbitirje 'bärga 
skörd in i hus'; 'i'llba'Zje (utan övers.); 

— st. verb: Anundsjö (Hädanberg) 1 ka'ppspellin 'spinna i kapp'. 
I prefixförsedda verb föreligger rätt många belägg med apokope: 

Arnäs lbega'gn, pret. och sup. '-ga'gne; pret. Lstialde, men 
'ställe; 'förfo'll 'förfalla', men fn'lle; — Grundsunda 'förlo'r, där-
emot lbega'pne; — Junsele 'bega'pn; — Resele däremot 'belö'p, pret. 
1 -/ö'rita; 'berata 'berätta'; 'fo'gi'nna; — Sidensjö 'befa'll, däremot 'bd-
tjä'nne; 'fdrvälll 'förvälla'; ifiis§.0k(e) 'försöka', däremot förfä'lle 'för-
falla', földre, pret. och sup.= , 'förlora' m. fl. på för-; 'a'nnfö're, 
pret. '-fs'Ze; Själevad pret. Lvä'nne; 'bega'gg, pret. och 
sup. '-gdgne; — Skorped Vnnväinn, pret. Lvä'nte; 'bega'gn, pret. och 
sup. Lga'gne, 'beställ, sup. '-stä'llde; 'förfäa. 

I enkla tre- och flerstavingar (i regel lånord) slutligen är apo-
kope regel: Anundsjö (Myckelgensjö och Hädanberg) Wrbei't ,-, 
be't, pret. och sup. Wrbeilte; — Arnäs iärbeit, pret. och sup. -e; 
'pre'di'k, pret. och sup. !predi'ke; — Resele 'arbet; pres. 'predik 
(accent osäker); — Sidensjö rpre'ditk, pret. och sup. -e; — Själevad 
la'rbe't; 'predi'k, pret. och sup. -e; — Skorped 'a'rbe't iärbeit, pret. 
och sup. -e; 'pre'di'k, pret. och sup. -e; — Trehörningsjö 'ä've'nty'r 
'ävlas'. 

Vid bedömningen av detta material måste man sätta större lit till 
de apokoperade än till de icke-apokoperade formerna. De senare kan 
nämligen bero på upptecknar-normaliseringar efter motsvarande enkla 
tvåstaviga verb med endast villkorlig apokope.' 

Ifråga om verben bildar de ångermanländska målen med efter-
ledsapokope ett dialektgeografiskt övergångsområde på ett ändå mer 
markant vis än ifråga om substantiven (jfr ovan s. 16). I nordöst, 
norr och nordväst möter granndialekter med apokope i enkla två-
staviga infinitiver. I söder däremot bevaras slutvokalen — med re-
servation för villkorlig apokope — i både två- och flerstaviga infini-
tiver.2  

I de närmaste grannsocknarna söderut längs kusten förefaller dock 
verben — liksom substantiven (ovan s. 12) — att vackla ifråga om 
efterledsapokope: Nätra 'ogilla'; Ullånger 'idinnka'st, men 
ika'ste; 1.21dgetröisk 'tröska med slaga', men 'trö'ske; däremot 'a'nn- 

'Jfr noten om Sidenbladh ovan s. 33 samt förhållandena i Älvdalsmålet 
sådana de framträder i uppteckningar, s. 35-37. 

2  Jfr Övre Norrlands bygdemål, karta 3 S. 238. 
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veinne; 'halvspra'gga 'halvspringa'; fcissylik; — Vibyggerå 
g'tta; 'ga'pskra'tta.' 

I Ådalen finns däremot inte något sådant område med vacklan. 
Från Ed omedelbart söder om Resele uppges sålunda Ihällrägne och 
från Multrå -- ett par mil söder om Resele — har t. ex. Johan 
Nordlander i sin »Ordbok över Multråmålet,  alltid -e i inf. av 
sammansatta långst. verb: lbe'kkränne 'hälla beck i sprickor och 
fogar i en båt'; rästtharve 'harva en kornteg sedan brodden kommit 
upp'; 'fa'ssgetZe; 'hu'sbu'rje 'bärga grödan på ett hemman'; 'hialrägne; 
'otröjje 'vantrivas'; 'skamskratte 'hånskratta' m. fl.; — likaså i enkla 
tre- och flerstavingar: 'a'rb-ete; 'prädi'ke; Wanty're. Från Reseles 
grannsocken i väster Edsele meddelar folkskollärare Frans Bergvall 
belägget iha'nnto'mme 'tumma, skrynkla, illa hantera' och skriver: 
»Jag har undersökt så många sammansatta verb, som jag kunnat 
påminna mig, men inte hittat något, som förlorar ändelsevokalen 
vare sig ovillkorligt eller villkorligt. Jag har talat med min äldste bror 
om saken. Vi konstruerade sådana uttryck som 'ske vi kastbyt hösta, 
'om du fottsätt vägen framm. 'Det blir Ramseledialekt', sade han.» 2  

Ramsele är grannsocknen i norr längs Faxälven. Trots att Edsele 
i gammal tid hörde till Ramsele pastorat (och numera till Ramsele 
storkommun) och trots att de bägge socknarnas huvudbygder — utan 
att skiljas av några allvarliga samfärdselhinder — ligger relativt nära 
varandra i samma dalgång, så löper sydgränsen för apokope i 
tvåstaviga långst. verb längs Ramseles sydgräns mot Edsele.' Det 
är under sådana förhållanden rimligt att denna motsättning genom 
»naboopposition» utsträcktes till att gälla också de sammansatta 
verben. Mer än de flesta ångermanlänningar är med andra ord Ed-
seleborna medvetna om slutvokalerna i sina långst. infinitiver4  och 

1  De apokoperade formerna och fastgårda efter H. A. Söderberg ULMA 
2647: 2 år 1929, de övriga efter Torsten Bucht ULMA 481: 2, I000: I och 998: 
år 1918. 

2  ULMA 22760. — Brodern, som är bonde, är liksom Bergvall barnfödd 
i byn Gideåberg i Edsele, där de bägge alltjämt bor. , 

3  Jfr Geijer, Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar, s. 14. Enl. 
Bergvall kan dock apokoperade verbformer möta i »Västerfjälle», dvs, de tre 
skogsbyarna Lövåsen, Fjällbohög och Hällåsen i ny. delen av Edsele sn, vilka 
»har en blanddialekt av Edsele- och Ramselemål — — — med vissa inslag av 
jämtska». 

4  Villkorlig apokope av tvåstaviga infinitiver och ovillkorlig apokope vid in-
finitiver med likvidaförbindelse är dock väl kända från äldre Edselemål. 
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därför obenägna att låta dem falla bort. Ifråga om substantiven 
råder däremot ingen sådan motsättning (jfr ovan s. 16). 

Liksom Älvdalsmålet kännetecknas de ångermanländska målen 
med efterledsapokope också av apokope i tvåstaviga infinitiver med 
likvidaförbindelser, t. ex. lha'nnel 'handla', 'bi'ster 'vissla', och av 
villkorlig apokope i övriga tvåstaviga långst. infinitiver, t. ex. Anund-
sjö (Hädanberg) 'by'tt hiiista 'byta hästar', Skorped 'siat sa 'sätta 
sig'. Därtill kommer som vi såg — likaledes såsom i Älvdalen — 
apokope i enkla tre- och flerstaviga infinitiver. 

De morfologiska förutsättningarna för efterledsapokope i verb av 
i. konj. i Arnäsmålet i nö. Ångermanland belyses av följande sam-
manställning: 

sammansättn. med långst. med långst. långst. efterled likvidaförb. 
inf. 'ka'ste (Ikast) 'ha'nnka'st 'ha'nnel 
pret. = e ( -= e) 2- e ele 
sup. = e ( e) e de 

Inom parentes har satts sådana former av kasta som förekommer 
inne i satssammanhanget. Detta verb har alltså följande »villkorliga» 
tema: 'kast, 'kaste, 'kaste. Och motsvarande gäller om övriga tvåsta-
viga långst. verb. Efterledsapokopen i verb i nö. Ångermanland och 
angränsande socknar i ny. Ångermanland ansluter sig med andra ord 
mycket nära till den villkorliga apokopen. För substantiven fanns 
inte denna möjlighet, eftersom dessa inte drabbas av villkorlig apo-
kope inom området ifråga.1  I Arnäs och Själevad föreligger också 
morfologisk anslutning till verben med likvidaförbindelser. I Anund-
sjö, Björna, Junsele, Resele och Sidensjö (och sannolikt fler socknar 
varifrån material saknas) föreligger däremot inte denna överensstäm-
melse. Förhållandena där belyses av följande sammanställning, som 
hänför sig till Hädanbergs by i Anundsjö: 

sammansättn. med långst. med långst. 
i långst. efterled lkvidaförb.  

inf. Iragna ('rar) 
pret.= e ( -1- e) e -= ar 
sup. = e ( -= e) 2- ar 

Liksom blistra 'vissla' »böjs» också handla, alltså 'ha'nnel,'ha'nnel, 
lha'nnel 'ha'nnal etc.), och överhuvudtaget verb med likvidaför- 

Jfr härom Hesselman, Huvudlinjer, S. 42. 
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bindelserl i de nämnda socknarna. I Skorped har båda alternativen 
antecknats: pret. och sup. 'hinna 'hännele.2  

I de tvåstaviga pret.- och sup.-formerna av i. konj. i Ångerman-
land drabbas slutvokalen inte av apokope, varesig villkorligt eller 
i efterledsställning.3  Motsvarande gäller om tre- och flerstaviga verb. 
Orsaken härtill är naturligtvis att slutvokalen i dessa former tidigare 
skyddades av en nu bortfallen konsonant -d. Från nuspråklig mor-
fologisk synpunkt innebär detta förhållande att i. konj:s verb av 
typen kaste inte — såsom det ofta brukar påstås i uppteckningarna 
— är »oböjliga» i Ångermanland; jfr t. ex. ijii ka'st-e 'jag kastar det', 
med 'jä kdste-rte 'jag kastade det'; eller 'nåpp bä'ra 'plocka bär', 
med 'näppe bä'ra 'plockade bär'. Undantag bildar dock i regel ver-
ben med likvidaförbindelser inom den del av Ångermanland, som 
också har efterledsapokope. Den företeelsen återstår att förklara. 

I 2. och 3. konj. apokoperas däremot den sedan gammalt oskyd-
dade slutvokalen villkorligt också i pret.: Anundsjö 'gsmma öst grötn 
ti ne grötfat 'gumman öste gröten. . isö /dämt dam fast bole 'så 
klämde de fast bordet'; Arnäs 'då sådd dvm rojen 'då sådde de 
råg'.4  Man skulle vänta att sådana pret.-former drabbades av efter-
ledsapokope. Så sker också i viss utsträckning. Från Arfläs kan vi 
t. ex. ställa upp följande teman: 

sammansättn. med 
längst. efterled 

inf. 'by'te ('byt) ika'stby't 
pret. 'by'tte ('bytt) by'tte byitt 
sup. 'bytt ('bytt) byltt 

1  Dvs. med -1- och -r- efter annan kons., även Ur, men inte rl, sl och tt. 
Jfr däremot infinitivformerna för drunkna: Anundsjö (Hädanberg) idrd'ttna, Re-
sele idrd'ttns, Sidensjö itircittne. 

2  Allt enl. material excerperat ur förf:s uppteckningar och ULMA:s sam-
lingar för en kommande undersökning om verbapokopen i Vilhelminamälet och 
dess granndialekter. Det bör tilläggas att presensformerna i i. konj. i Ånger-
manland alltid överensstämmer med inf. Dock synes Grundsunda och möjligen 
de närmaste grannsocknarna i pres. favorisera apokoperade former av typen kast 
'kastar' till den grad att de enstaviga pres.-formerna håller på att normaliseras. 

3  Belägget hällregn oböjl. från Sidensjö ovan s. 38 behöver kontrolleras 
genom förnyad utfrågning på orten. Möjligen beror det på förbiseende vid ren-
skrivningen av ordsamlingen. Upptecknaren brukar nämligen skriva »oböjl.» efter 
enkla verb av I. konj. 

4  Exemplen ur Övre Norrlands bygdemål, texterna 5 a, 5 c och 7. 

långst. 
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Fastän materialet (ovan s. 38 f.) tyvärr är sprött synes det visa att 
efterledsapokopen i pret. av 2. konj:s verbl ej är genomförd med 
lika stor konsekvens som i långst. infinitiver. Motsvarande gäller 
också om pret. av prefixförsedda verb. Denna företeelse beror sanno-
likt på attraktion från i. konj:s pret.-former. På grund av försvag-
ningen har nämligen i. konj. och 2.-3. konj. i Ångermanland — 
utom Anundsjö — kommit att ändas på samma vokal, ett -e, -ä, -a 
el. dyl., i pret. Detta har bidragit till talrika övergångar från 2. till 
i. konj. i ångermanländska mål; jfr beläggen för byta, sätta och 
-vända efter i. konj. i materialsamlingen ovan (s. 38). På samma slags 
attraktion beror det tydligen att vokalen i pret. av 2. och 3. konj. 
inom området för verbapokope i ny. Ångermanland (se s. 8) i regel 
inte apokoperas i yngre dialekt i Ramsele och Fjällsjö socknar, 
t. ex. 1hd21e 'hällde' m. fl. men ikcill 'kalla' etc. i inf., resp. itii'nte 
'tände' m. fl. men inf. Ulm. Undantag utgör dock på bägge hållen 
'hig 'hörde' till inf. 'her. Jfr däremot i äldre Ramselemål t. ex. 'sagd 

iste^gt 'stängde' till inf. 'stagg 
Från Anundsjö saknas tyvärr belägg för sammansatta verb efter 

2. konj.3  Så vitt bekant är Anundsjömålet den enda dialekt i Ånger-
manland, som upprätthåller ett system med två skilda vokaler i de 
långst. sv. verbens böjning. Medan inf. av i. och 2. konj. och pret. 
av 2. konj. ändas på ä eller öppet e, har pret. och sup. av i. konj. 
slutet e eller till och med ett i-ljud. Tema av kasta lyder alltså: 
lkdstä -e, 'kdste — -i, 'ka'st e — 4.4  Den öppna varianten är utsatt 

1  Belägg för pret. av sammansatta verb av 3. konj. saknas helt. 
2  Enl. uppteckningar i ULMA av Agaton Sjödin (Fjällsjö acc. 21117), Anna 

Lisa Magnusson (Ramsele acc. 22681) och Herman Geijer (Ramsele acc. 64: 21) 
samt egna iakttagelser i nämnda bygder. 

3  Att byta (ovan s. 38) i Anundsjömålet har gått över till i. konj. beror 
med all sannolikhet på den för dialekten typiska förkortningen av gammal lång 
vokal ffr. konsonanterna p, t och k, vilka samtidigt förlängts. Därigenom fick 
inf. och pres. stammen 'bytt- liksom pret. och sup. Jfr Övre Norrlands bygde-
mål, texterna 4 och 5 a med kommentaren s. 119. 

4  Med Imalf. ce a resp. e k enl. mina uppteckningar från Myckelgensjö 
1951. Jfr Övre Norrlands bygdemål, texterna 4-5 d med kommentaren s. 119 
och 121. Asta Hammarberg(-Ekenvall) skriver däremot i sina utmärkta uppteck-
ningar från Hädanberg (ULMA 9391 m. fl.) den öppnare vokalen med lmalf. 
och den slutna med a . Jfr t. ex. temaformerna av (-)regna ovan s. 41. — Karl 
Sidenbladh synes i sin avhandling »Allmogemålet i norra Ångermanland» (1867) 
också ha uppmärksammat denna egenhet för verbböjningen i Anundsjö: »1 målet 
äro infin., prt. (ock supinet) alldeles lika — — —; kastä (kasta), kastä (kastade), 
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för villkorlig apokope och svarar mot de ångermanländska målens 
vanliga försvagningsvokal. Den står normalt också i inf. av långst. 
st. verb. Den slutna varianten möter däremot i de st. verbens supin-
former: Hädanberg inf. 'fälla 'falla', sup. Ifö'lle; 'si'mma 'simma', 
sup. 'siPnime; Myckelgensjö 'binn ne'ta 'binda (nya) nät', sup. ibö'nne; 
'Uno» 'komma', sup. 'Iciismm4 jfr dock slutvokalen i inf. 1 ,9ittj 
'sitta', sup. ise'ttd ise'tte. — Uppenbarligen måste denna spetsiga 
ändelsevokal, som företrädesvis möter i verbböjningen, härledas ur 
ett fornspråkligt -i-, vilket på grund av vokalbalans bevarats som 
lmalf. e i de kortst. st. verbens supinum. Från denna kategori 
har det införts i de långst. st. verbens supinum, och vidare också 
i i. konj:s såväl preteritum- som supinumformer (inkl. pret. pt.). 
Därigenom kunde Anundsjömålet — ensamt bland icke-apokope-
rande mål i Ångermanland — upprätthålla en i alla ställningar i 
satsen klar skillnad mellan tidsformer för närvarande och för förfluten 
tid i i. konj:s verb.' 

kastä eller kaste (kastat). (Det är ganska svårt att afgöra, om det är e eller ä 
i supinets slut. I allmänhet är det ljudet dock närmare e).» (s. 23). Jfr att samme 
förf. har -ä i inf. av längst. st. verb men -e i sup. Han har också -e i pret. av 
2. konj., antagligen genom anslutning till stavningen i rspr. (s. 23 f.). Om loka-
liseringen skriver förf. »Om mindre betydande skiljaktigheter i ordens uttal ock 
betydelse inom olika socknar hafva visat sig vid ämnets behandling, har jag 
låtit målet, sådant det talas i Anundsjö, blifva rådande.» (s. 2). 

i På samma vis har de kortst. st. supinformernas i-vokalism trängt ut för-
svagningsprodukten av ett äldre a i pret. och sup. av t. konj. i Älvsbymälet 
i Norrbotten, fastän tidsformerna där redan hålls i sär genom apokope i inf. och 
pres. Jfr lasti 'lastade', skdkki 'skvalpade', förhäxi 'förhäxad' i Övre Norrlands 
bygdemål, text 63. Att de kortst. i detta fall kan slå ut de längst. är rimligt, 
eftersom 1., 2., 4., 5. och 6. avljudsklasserna med fä undantag har kortst. supin-
former. Resonemanget ovan förutsätter fullständig vokalbalans. Vid ofullständig 
vokalbalans blir i den ljudhistoriskt regelbundna vokalen också i de längst. st. 
supinformerna. Om detta problem jfr Hesselman, Huvudlinjer, s. 267. — Om 
ljudhistoriskt motiverat sammanfall av nutidsform och förtidsform i x. konj:s 
verb och dess avlägsnande på grund av morfologiska orsaker jfr Seip, Omstridde 
spörsmål, s. 83 if., och Hesselman, Huvudlinjer, s. 333 f. Att »hela Ang.» (Hu-
vudl. s. 334) skulle ha sammanfall av pres. och pret. i typen kasta är en över-
drift. Förutom Anundsjö bortfaller ju också dialekterna med apokope i inf. och 
pres. i v. och n. (Ramsele, Nordmaling m. fl.). Jfr också ovan S. 42 om den 
villkorliga apokopen. 



KORTSTAVIGA SUBSTANTIV OCH VERB 

Kortstaviga tvåstaviga efterleder har i det föregående 
med avsikt lämnats åt sidan. Efterledsapokope i denna kategori är 
ganska ovanlig, såväl i dalmålet som i de ångermanländska målen, 
vilket givetvis hänger ihop med att vi på bägge hållen har att göra 
med typiska vokalbalansmål. 

I Älvdalsmålet bevaras slutvokalen konsekvent i kortst. efterleder: 
isä närkunå 'sonhustru', dat. och ack. sg. isprfiugu' 'spyfluga', 'ttur-
tedå' 'tala tvetydigt', 1232ipgskrapå' 'pungslå'.' Detsamma gäller om 
sammansättningar med äldre långst. efterleder, som sekundärt an-
slutit sig till samma accentueringstyp som sammansättningarna med 
sedan gammalt kortst. efterleder: 'e'rmIcFddit 'halsduk' (men 'Wide). 
Vissa enkla ord kan också alternativt slå följe med de kortst. efter- 
lederna: dat. sg. och ack. pl. 'ma'rknadi' ima'rknaid 'marknad', 
'pri'clikå' 'predika'.2  — Söder om Älvdalen har däremot 
efterledsapokope vid kortst. efterleder stundom belagts, t. ex. Sol-
lerön 'sånerkun 'sonhustru'? 

Inom det ångermanländska området för apokope i långst: efter-
leder bevaras slutvokalen -a konsekvent i kortst. sv. mask. efterleder: 
Anundsjö (Hädanberg) 'dy'ggllä'a 'gödselsläde', isqå'9m8u'ra (med 
sekundär diftongering) 'sågspån', (Myckelgensjö) 'Net'balka 'minder-
värdigt ekorrskinn (blått på baksidan)'; — Arnäs kasmInhv'ga 'gam-
mal gärdsgård', imjn'Zpsissa 'mjölpåse'; — Resele 'clöiragrepa 'dörr- 
handtag', men iboiglia', b. sg. '-2,1a'te '-.214n, 'bogsläde (ett slags tim- 
merkälke), med kontraktion i hiatus vid akut accent eller kanske 
snarare med efterledsapokope som de långst., därför att 1.2/a'a, b. sg. 
Illetn, 'släde' på grund av särutveckling av ändelsevokalismen i hia-
tus sekundärt kommit att böjas som ett långst. sv, mask.: ob. och 

1  Enl. Levander, Apokope, S. 25 f., och Dalmålet I, S. 225, samt dalmåls-
ordboken i 8:o. 

2  Enl. Levander, Apokope, s. 24 och '26 not i, samt ovan s. 35 och 37. 
3  Levander, Dalmålet I, s. 225. Jfr också om uppkomsten av enstavigt -muss 

< 'mosse' i ortnamn hos B. Lindén, Dalska namn- och ordstudier, I: i, 
s. 120 f. 
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b. pl. 'lida 'slädar(na)'; — Sidensjö 'bjeigm8'ssa 'björnmossa'; — 

Skorped 'clykk,211da; — Trehörningsjö iseigm8Ira. 
I denna kategori följer ändelsens -a- med genom hela paradigmet, 

t. ex. i Skorped 'lida, b. sg. -'an; ob. pl. -'are, b. pl. -'ara, ob. pl. 

-'ar, b. pl. -'an. En ev. »ljudlagsenligt» apokoperad ob. sg. i efter-

led *Wibak, *dy'gg.2,11i1  osv, skulle ha givit ett nytt paradigm, som 
å ena sidan i ob. sg. skilde sig från de enkla kortst. sv. maskuli-
nernas men å den andra i b. sg. heller inte överensstämde med de 
långst. sv. och de st. maskulinernas? Att en ob. sg. utan ändelse-
vokal finge -an i b. sg. skulle med andra ord strida mot substan-
tivens normala böjningssystem i ångermanländska dialekter. Jfr att 
likadana hinder av morfologisk art har stått i vägen för apokopen 
i långst. sv. mask. på -a i svenska dialekter i m. och n. Österbotten.2  

Också i sammansättningar med osäker sammansättningskaraktär 
bevaras -a i ob. sg. av kortst. efterleder: Resele 'oclega 'odåga'; 

Sidensjö 'Incithsiga 'uppförsbacke, motlut', iny'reina 'skott ur 
stubbe el. rot av lövträd's; — Trehörningsjö imdtsiga. 

Kortst. infinitiver bevarar likaledes sitt -a i efterleder 4: Anund-
sjö (Hädanberg) itökta'Za 'skämta, oftast ekivokt', ivörjöira 'utföra 
arbete som hör till vårbruket', (Myckelgensjö) ity'taU 'stamma'; 

Resele igotak 'tala gott (med ngn)', '16såga 'ledsaga', tröldta 'färga 
rött'; — Sidensjö iska'Innzta'Za 'tala oanständigt, häda'; — Skorped 
ire'nfPritta 'rentvå (bildl.), bevisa (sin) oskuld'; — Trehörningsjö 1 vo'r-
»1 ra. — Ofta belagt i samlingarna är Arnäs Grundsunda Sidensjö 
Skorped Trehörningsjö 'ha'nnta'nzma 'hantera, handskas (med ngt)'. 

1  Jfr paradigmen ovan s. 25 för Anundsjö. I ob. pl. av längst. mask, är dock 
Anundsjömålet ensamt om -e i nö. Ångermanland. På andra håll är ändelsen 
-er el. -a. Jfr Övre Norrlands bygdemål, s. 246 och karta 4 s. 239. I delar av 
Resele sn i ny. Ångermanland har däremot ob. pl. -e påträffats. 

Ahlbäck, Apokopen, 5. 3. 
2  Se Bucht, Äldre t ock ö, s. 73 f. och 86. Däremot är väl '0' ggr8' m. 

'samling telningar ur el. omkring stubbe av lövträd', som Bucht s. 86 f. anför 
från Resele och Vilhelmina en subtraktionsform ur b. sg. 'Ouriin — med för-
längd vokal i b. sg. enl. den vanliga ångermanländska typen ob. sg. 'hunn 'hund', 
b. sg. 'hån — till en äldre ob. sg. *1 -r8nn<-runn(e). Jfr fvn. runnr m., fsv. runne 
m., Torps etym. ordb. s. 550 a, samt Anundsjö 'r8nn m. 'rennel m. 'skott efter 
avhugget lövträd', Sidensjö 'r8nn Ir8nne m. (,•-• f.?) (ULMA och Bucht s. 87), 
Vilh.-Malgomaj 'O'ggr8' e, b. sg. 1-ren, Vilh.-Råsele 'O s  iggr8'ne, b. sg. '-rön. Jfr 
den skilda vokalismen i dessa belägg och Vilh. 'nynna, behandlad av Bucht 
s. 131 if. — Om brudgum jfr nedan s. 54. 

4  Här medtas också verb med osäker sammansättningskaraktär (enl. s. lo). 
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I prefixförsedda kortst. infinitiver står -a också kvar: Grundsunda 
Sidensjö Skorped la'nnvalra, Ådalsliden 'annvara, 'granska, noga 
iakttaga'; Grundsunda Sidensjö Skorped 'betala; Sidensjö Skorped 
tbeks'mma 'få'. 

De kortst. verben drabbas inte av villkorlig apokope i Ångerman-
land. Ändelsevokalen -a bevaras i i. konj:s kortst. verb oförsvagad 
i alla temaformer: inf. Watt, pres. pret. 'tala, sup. 'tala (lmain 
ta — o. dyl.). En ev. »ljudlagsenlig» efterledsapokope i 
inf. och pres. stötte alltså även här på motstånd från böjningssyste-
mets sida. 

I kortst. sv. fem. efterleder råder vacklan ifråga om bortfall av 
slutvokalen Anundsjö (Hädanberg), igdmmksikk, b. sg. -a, 'gam- 
mal tunnbrödskaka', (Myckelgensjö) febostuig 'fäbodstuga', iha‘Zru9 
pa reisnlzu'en 'förhårdnad i skinnet på renhudar(na)' (jfr Iru'ge, b. sg. 
-'a, 'sårskorpa'), rlikdrsu'g '-drsu'ge, b. sg. 1-drvicigeit, 'lindraga', men 
'ilaimntfrAkstu'ge 'födorådsstuga', indiAkstsive 'mjölkstäva', (Väster- 
sel) 'fiere'tte, b. sg. '-e'tten, (halvlångt 'fårkrubba'; — Arnäs 'smf- 
pulg, b. sg. -a, 'spyfluga', ife'bostulg, b. sg. -en, ivä'rmaduk, b. sg. 
-stuiti, 'slags eldhus (vanl. för att värma sörpa o. dyl. åt korna)', men 
Vikbr8rtte, b. sg. -en, 'linbråka', Ipa'nnkvikke, b. sg. -en, 'pannkaka', 
ipiskkekvIkke, b. sg. -en 'mjukt tjockt pickat bröd'; — Grundsunda 
inottskvtte 'fladdermus'I; — Resele 'rni'sslsig 'en knut som blir av 
sig själv på garn vid uppvindandet på haspeln' (jfr 'li'ga, b. sg. -‘an, 
'ds.12, men 94ifkö'ra 'ugnsraka, »glödkara»'3, 'tjå'kka'ka, b. sg. 
kan 'ett slags tjockt svart mjukt bröd', iviltme'sa, b. sg. -en, 'skum som 
bildas då man ystar'; — Sidensjö lvii'rmardug, b. sg. -a, 'mä'll-
kaikk(p)4, b. sg. -en, 'bröd bakat av mjöl och mäldmjöl (dvs. mjöl 
malet av sämre säd, agnar, halmstumpar o. dyl.)', 'pa'nnka'kkp, b. sg. 
-en, och utan reduceringstecken under slutvokalen 'grö'ttjvalre, b. sg. 
-en, 'grötkräkla', 'feeri:Me, b. sg. -en, 'fårkrubba' ; — Själevad 
ka'kk(e)4, b. sg. -a; — Skorped 'pakgkaikk, b. sg. -en, fa'rrmanftulg, 
'nattskatt, b. sg. -a, men 'Iniftika'kke, kjåskkaikke, b. sg. -ert. 

Belägg med osäker sammansättningskaraktär är Anundsjö (Myckel- 
gensjö) imu's(s)k8u'r imu'sgsu'r, b. sg. -a, b. pl. Lsksu'ren 

1  Markström, Om utv. av gammalt å' framför u, s. 45. 
2  Jfr också Markström a. a. S. zo. 
3  Jfr nedan s. 54. 
4  Parentesen satt av upptecknaren. 
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1 -s1ciiirerb 'näbbmus'i; — Arnäs indttsion'kk, b. sg. -a, 'fladder-
mus (oftast nyttjat i bildl. bet.)'; — Resele inaktvå'k, b. sg. -ag, 
'nattyaka, taltrast'2; men Resele Ådalsliden liga'te 
'Lidgatu, by i Ådalslidens sn' (namnet skrevs Lijdgatw 1533, Lijd-
gattv 1542, Liidgattu 1545).3  

De tvåstaviga efterleder i orden ringsmug 'revorm' och käslög 
'ostlöpe' som framför allt påträffas i ny. Ångermanland bör sanno-
likt förklaras som reaktionsformer (falska återgångar) i anslutning till 
kortst. sv. fem. efterleder med '8 (< ii el. å ffr. u) i stammen. Ram- 
sele 'ri'mmsmå'ga (lmalf. o) 'riggsmsga, b. sg. -an, f., Resele iriimm- 
snufga, b. sg. -an, f., Nordingrå best. form 'ri'ggaon8igan4, är tydligen 
sekundära former i förhållande till det i mellersta Norrlands dialekter 
väl belagda (-)smug (-)smog n., fslz. smugh smogh.5  De har kunnat 
uppstå på grund av att i de ifrågavarande dialekterna osäkerhet rådde 
beträffande slutvokalen i efterleder av denna fonetiska typ. Därtill 
kommer att b. sg. 1 -sm8ge n. i anslutning till ismuge f. 'smal gång' 
kunde missuppfattas som ob. sg. f.6  

Följande belägg för käslög från ny. Ångermanland och Åsele lapp-
mark visar morfologisk anslutning till kortst. sv. femininer: Edsele 
'tjeslsge, b. sg. -eg, Ramsele itjeishlga, b. sg. -an, Resele ils'ga, b. sg. 

-an, Ådalsliden 'tje'slkfg, b. sg. -ag; Vilhelmina kje'sldge, b. sg. -en7 , 
även enkelt 'lige, b. sg. -en. Från Fjällsjö och Tåsjö i ny., Graninge 
i s. och Anundsjö i nö. Ångermanland har däremot belagts b. sg. 
itje8189a -sik-, som ansluter sig till de långst. st. och sv. fem.; 
jfr från Bodum i ny. Ångermanland b. sg. '18'ga 'ostlöpe' (alltså starkt) 

1  Jfr i Ångermanland: Fjällsjö Resele Viksjö imuisska'ra, b. sg. -an, m. 'ds.', 

Trehörningsjö iskasramu's f. »råtta som går på skare, skogsråtta»; Åsele lapp-
mark: Vilhelmina intuisskä'ra m. 'näbbmus'; Västerbotten inniskaira o. dyl. m. 
'ds.' (Larsson, Substantivböjningen, s. 57, Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, 
s. 97). Om vokalismen i Anundsjö jfr Markström a. a. s. 55 f. Den alternativa 
formen med ren ö-vokal hör från början hemma i pluralis; se Geijer, Tilljäm-
ningens ock apokopens utbredningsvägar, s. 44 if. 

2  Jfr Markström a. a. s. 27. 
3  Jfr Lindberg i Namn och Bygd, 24, s. 257. Om granna, -u och s10-gala, 

-u, se nedan s. 54. 
4  Enl. ULMA 16:o, jfr Bucht, Äldre å ock ö, s. 154. 
5  Bucht a. a. s. 12. Utöver Buchts belägg kan anföras Fjällsjö och Vilhel-

mina I rt I ggsmeg, b. sg. -e, n. 
6  Bucht a. a. s. 153 f. Jfr också Bucht s. 54 och 167. 
7  Enl. Vilhelminaordb. KHD har 1948 upptecknat b. sg. itjii`sleiga efter 

en sagesman från Nästansjö i Vilhelmina. 
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men Anundsjö och Tåsjö ob. sg. itjeslsge -su- (svagt). Kortst. sv. 
mask, föreligger i Sidensjö och Skorped 'tje'sluiga, b. sg. -an. Ordet 
är inte belagt från diftongområdet i Jämtland, däremot från Norsjö 
i Västerbotten b. sg. itjeslau'ival, och från Medelpad: Indalsliden 
Torp itjifslölg f., Attmar Holm Itjdslöige f., Selånger b. sg. VissliPga 
f. (beläggen från Attmar och Torp med delabialiserat ö). Vokalismen 
i dessa icke-ångermanländska former visar att vi verkligen har att 
göra med en ursprunglig efterled laug f. 'vätska, tvättvatten'.2  På 
grund av sammanfallet mellan äldre au och i (inklusive 2i ffr u i 
vissa kortst. ord) har i ny. Ångermanland och vissa grannbygder 
efterleden 1 -18g kunnat ombildas efter kortst. sv. feminina efterleder 
på samma vis som 1 -8yn8g; jfr särskilt imissluig, till '/8'g, 'knut etc.' i 
Resele (< -lagu, ovan s. 47). De enkla tvåstaviga beläggen '18'ge 
el. dyl. 'ostlöpe' från Resele och Vilhelmina är sannolikt sekundära 
i förhållande till 'tjeslsg(e); Vilhelminaformen ilsigby'tte f. 'bytta för 
ostlöpe' med synkoperad bindevokal talar också för att förleden 
sedan gammalt är långstavig.4  

Att former med apokoperad och med bevarad slutvokal i de 
s. 47 anförda beläggen möter inom en och samma socken kan i 
vissa fall sättas i samband med att de härrör från olika upptecknare. 
Påfallande är vidare att de apokoperade formerna förhärskar i de 
yngre uppteckningarna. Genom »sekundär försvagning» u > e efter 
kort stavelse5  hade i denna kategori inträtt gynnsammare morfolo- 

1  Larsson, Substantivböjn. s. 6o. 
2  Jfr Torps etym. ordbok s. 365 b. I götamål förekommer också ett sv. löga 

f. i samma betydelse enl. Rietz S. 388 a. — Om vokalismen i Norsjö jfr Lind-
gren, Burträskmålets grammatik, s. 116 och 235. En efterled b. sg. ack. -laguna 
borde i n. Västerbotten ha givit *-/auwn el. dyl.. jfr Markström, Gammalt ä 
framför u, s. 17 if. och 92 f. med karta 6. Om vokalismen i Medelpad se Vest-
lund, Medelpads folkmål, s. 17, och Moberg i Nysv. St., 33, s. ri9: ett äldre 
41 skulle här ha givit '8, enl. Bucht a. a. s. 37 och ro. 

3  Jfr Moberg i Nysv. St., 33, s. 116 f. 
4  Jfr Dahlstedt, Vilhelminamålet, i , s. 85. 

Utveckl. var sannolikt > 'It (på samma vis som i tryckstarka stavelser, 
jfr Bucht, Äldre ä ock ö, s. 37 if.) och därefter substitution '8 > 'a 'e i ändelser. 
Den »grumliga» 8-vokalen och försvagningsvokalen står ju fonetiskt rätt nära 
varandra. Jfr att 'Mae 'fluga' och 'p88e 'påse' i n. Jämtland svarar mot tfl 
och 'p858 i grannbygderna i s. och v. Jfr också Grundsunda 1v48n 'alun' och 
'svZ 8n -en 'Saluböle, by i Grunds.' (enl. E. Molin ULMA 21820); jfr de yngre 
uttalsformerna I8a`4en (lmalf. a) 'Saluböle' och 'sa`Z edin 'Salån' (enl. I-I. A. Söder-
berg SOA, skrivet Saluböle 1545 resp. Salucict 1552). Se vidare Övre Norrlands 

4 — 357734  K.-H. Dahlstedt 
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giska förutsättningar för en efterledsapokope än i kortst. efterleder 
som slutade på alltjämt oförsvagat -a. I Anundsjöparadigmet 'sju' ge, 
b. sg. istu'geg„ ob. pl. shiger, b. pl. Istusgeg,, äldre ob. pl. isty'jjer, b. pl. 
istyjjeg, anknyter de yngre nu gängse pluralformerna till de lång-
stavigas böjningssystem (ovan s. 25). Denna överensstämmelse ledde 
ibland till att b. sg. -a analogiskt infördes från de långst. sv. femi-
ninerna. Därmed förelåg ju samma morfologiska förutsättningar för 
efterledsapokope i de gamla kortst. sv. fem. som i motsvarande långst. 
Sådant analogiskt -'a i b. sg. är emellertid som synes långt ifrån regel 
i de sammansättningar som har belagts med efterledsapokope i ob. sg. 
Det finns emellertid en annan kategori femininer, som kan utgöra 
en morfologisk förutsättning för efterledsapokopen just i ord som 
bevarar b. sg. -'eg, nämligen enstaviga fem. på slutljudande tryck-
stark vokal. Förhållandet kan för Anundsjös del illustreras av följande 
sammanställning: 

sammansättn. med kortst. sv. enst. på vokal kortst. sv. efterled 

ob. sg. istiege fe'bostu'g 'å 
b. sg. = ei — eg 2- eg 
ob. pl. = er — = er = er =ar) 
b. pl. = eg -= — eg = =ag) 

De enst. fem. på vokal utgör visserligen en fåtalig kategori, men 
de omfattar ord med stor frekvens: bro, ko, tå, å. I pluralis har de 
inte en enhetlig böjning; jfr t. ex. Skorped b. pl. 'ko'eg "•-• 'tjyg 'korna', 
ite'eg 'tiig 'tårna', Vag 'åarna', 'bro'ag 'broarna'. Den tvåstaviga 
b. sg. '-eg är vidare bara belagd i ny. Ångermanland och i Anund-
sjö och delar av Skorpeds sn i nö. Ångermanland. Längre österut 
heter det 'åg eller 'ån (i Arnäs). Det förefaller emellertid rimligt att 
en singularböjning av typen 'å, b. sg. lån (resp. 'ån) av språkkänslan 
också kan uppfattas som överensstämmande med '-stug, b. sg. Lstugeg 
(resp. Lstugen) på samma vis som b. sg. m. 'byn 'byn' ju hör ihop 
med typerna 'tjäppen och 1 -gsbben.1  

Någon klar skillnad ifråga om apokopen i otvetydiga samman-
sättningar och sådana med osäker sammansättningskaraktär kan 
knappast iakttas ifråga om kortst. sv. fem. efterleder. Påfallande är att 
bygdemål, s. 242 och kartorna z och 3, samt Hesselman, Huvudlinjer, s. 253 f. 
och 274. 

1  Om b. sg. av enst. fem. på vokal i relation till övr. femininer jfr Dahl-
stedt i Sv. Lm. 1946 s. 152 f. och 163 med hänv. 
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slutvokalen står kvar i ortnamnet Lidgatu, som ju i nyspråklig tid 
bör ha stått utanför de morfologiska systemen. Sannolikt har i detta 
ord samhörigheten med det enkla gata varit levande långt fram i 
tiden; ännu i slutet av i 800-talet berättades att »de gamla» hade 
sagt 'gcrtag 'gatan' i Resele.1  Sannolikt är också att utvecklingen 
> -a -e är relativt sen i de kortst. sv. fem., fastän övergången är 
svår 'att datera. I ett äldre skede med -u el. -8 i ändelsen förelåg 
inte samma förutsättningar för apokope som senare, dels med hän-
syn till de ovan redovisade morfologiska förutsättningarna och dels 
också med hänsyn till den för ångermanländska mål allmängiltiga 
regeln att endast försvagningsvokalen -e -a apokoperas.2  

Det finns östnorska bygdemål som ifråga om försvagningen i 
långst. substantiv påminner om de ångermanländska (försvagning 
till -e el. dyl. men inte apokope i tvåstavingar), men som inte likt 
dessa drabbats av »sekundär försvagning» > -e el. dyl. i kortst. sv. 
fem. Det visar sig att dessa ibland bevarar de kortst. sv. femini-
nernas -u i efterledsställning i ord med osäker sammansättnings-
karaktär: Röros 'brennihuttiu 'brännässla' ,'oppsutt5u 'mindre ungdoms-
fest'; — Solör IbZininmitju 'Galeopsis', 'hininvitu 'obetydlig sak'; — 
Selbu 511'nsvuku 'midsommar, »jonsok»', 'hagguZu 'vind från havet, 
»havgule»'; — Tynset 'bjönjnburu 'björnhona'; — Vemdalen '84)81-8 
'allvar', inasabo'ro 'näsborre', inahttvalck8 'nattvaka'. Jfr däremot Röros 
Vavår, inetsseibur; — Solör jö'nsök »jonsok», Yavur; — 
Selbu lökö 'allvar'; — Ålen 'halPvapkk, 'Alma; — med apokope 
som i enkla tre- och flerstavingar.3  

1  Enl. Geijer ULMA 67:1. I Jämtland heter appellativet numera allmänt 
'gåt utan tilljämning och med böjningsformer såsom de långst. Därigenom kunde 
apokope drabba den fördunklade efterleden i ortnamnen Näskott och Åskott, < -gatu 
med omljud och tilljämning. Se vidare Markström a. a. karta 16 samt s. 44 och 
too med hänv. Jfr också ' li' gått 'Ligot, gård i Spydeberg, Östfold', < -ggtu, enl. 
Hoff, Skjetvemålet, s. 69. 2  Jfr härom ovan S. 29 med not 3. 

8  Enl. A. B. Larsen, Lydlren i den solörske Dial., s. 82, och Selbygmå-
lets lydlxre, s. 89, samt J. Reitan, Rörosmålet, s. 63 och 117, Tynnsetmålet, 
s. 23, Vemdalsmålet, s. 43, och Aalens maalföre, 5. 30. — Märk att orden 
med apokope i regel inte används i best. sg. eller i pl. och alltså utan hinder 
av böjningssystemet kunde förlora slutvokalen, vilken sannolikt först hade för-
svagats till -a el. dyl. I Jämtland och Härjedalen bevaras slutvokalen i 'äkvsru 
o. dyl. 'allvar' enl. beläggsamlingen hos Markström a. a. s. 37. Det enda kända 
belägget från Ångermanland med tilljämning, alltså < alvaru, är Edsele terksdir, 
b. sg. -a (ULMA 1954). 

4* — 557734 
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Resonemanget i de närmast föregående avsnitten har byggt på 
antagandet att de rent fonetiska förutsättningarna för apo-
kope har varit desamma hos kortst. och långst. efterleder. Att så 
faktiskt har varit förhållandet tycks Hesselman mena, när han när-
mast med syftning på norska dialekter skriver: »De kortstaviga efter-
lederna apokoperas lika väl som de långstaviga. — — — Ufidan-
tagen synas vara yngre ortnamn och appellativer, i vilka association 
kan ha spelat in. »1  Detta betraktelsesätt överensstämmer med Hessel-
mans allmänna obenägenhet att se ett samband mellan de enskilda 
ordens accentart och apokopen.2  Men Hesselman berör i detta sam-
manhang inte närmare de dialekter som i varje fall i ord med be-
varad sammansättningskaraktär upprätthåller en grundläggande skill-
nad mellan långst. och kortst. efterleder ifråga om apokoperingen. 
Förutsättningarna för associationer med de enkla orden bör rimligt-
vis ha varit desamma i bägge kategorierna. Även om — såsom här 
har gjorts — hänsyn tages till de olika morfologiska förutsättningarna 
för apokope i långstavingar och kortstavingar, så synes sådana fall 
som Älvdalsmålets inicirknaaii och 'pri'diketi förbli oför- 
klarade (jfr ovan s. 45). Åtminstone ifråga om Älvdalsmålet före-
faller det därför ofrånkomligt att den säregna accentu er i n gen 
av kortst. efterleder har bidragit till att i dem bevara slutvokalen. 
»Då ord med stark biton på ändelsen — — — stå som senare sam-
mansättningsled,» skriver Levander med syftning på framför allt kort-
stavingar, »faller den starka bitonen i det sammansatta ordet ej på 
deras f. d. huvudtoniga stavelse utan på ändelsen. Spår av denna 
accentuering — — — finnes litet varstans i dalmålsbygderna», men 
den hör i synnerhet »till de egendomligheter, som i hög grad karak-
terisera Älvdalsmålet» .3  

norrländska dialekter med bevarad kortstavighet föreligger på 
en del håll en accentuering som påminner om den av Levander för 
Älvdalsmålet beskrivna. Från Nordmaling i Ångermanland (men 

1  Huvudlinjer, s. 148. 
2  Huvudlinjer, 5. 23, 144 och 202. 
3  Dalmålet I, s. 58. — I den mån kortst. efterleder apokoperas i dalmålet 

utanför Älvdalen hänger det, såsom doc. Bror Linden har påpekat för mig, san-
nolikt ihop med att den ifrågavarande speciella accentueringen inte längre är 
för handen. Sådan kortstavighetsaccent i efterled kan naturligtvis ha avlägsnats 
tidigare i enstaka ord eller ordtyper, t. ex. ortnamnen på -muss (ovan s. 45 
not 3), än i andra. Jfr också Geijer, Tilljämning ock apokope, s. 74. 
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Västerbottens län) uppges 'InjApiisa 'mjölpåse' och iptfpgkäke 'pann-
kaka' med uttal, i vilka trycket på ultima är lika kraftigt om inte 
kraftigare än på penultima, och i varje fall kraftigare än på ultima 
i t. ex. b. sg. 11i'lljii'nta. Och från Överluleå i Norrbotten uppges på 
samma vis ic/i7ndyfigo 'dyngfluga' m. fl. med tydligt bitryck på 
ultima.' Uppenbarligen är det sådana uttal med vad jag skulle vilja 
kalla bevarad jämviktsaccent i efterled2, som historiskt lig-
ger bakom en del annars svårförklarliga former med bevarad till-
jämning i efterleder i Jämtland, Härjedalen och Norge.3  Att denna 
accentuering i ett äldre skede också har existerat inom området för 
den ångermanländska efterledsapokopen är sannolikt. I samma byg-
der syns kortstavighet i enkla tvåstavingar ha bevarats i relativt sen 
tid.4  Historiskt skulle i så fall motsättningen ifråga om apokope 
mellan långst. och kortst. efterleder i ord med bevarad sammansätt-
ningskaraktär i dessa dialekter åtminstone till en del bero på skilda 
fonetiska förutsättningar. Numera regleras efterledsapokope i de 
bägge gamla kvantitetstyperna enbart av de ifrågavarande målens 
morfologiska system.5  

I enstaka ord med gamla kortst. efterleder kan naturligtvis genom 
särutvecklingar de fonetiska förutsättningarna för apokope ha in-
trätt på ett tidigare stadium än för ordgruppen i allmänhet. Sam-
mansättningen kan i samband med efterledens fördunkling ha för-
lorat sin  säregna accentueringstyp mycket tidigt. Detta synes t. ex. 

1 I bägge dessa dialekter apokoperas långstavingar, varför jämförelser inte 
kan göras med ob. sg. av motsv. längst. efterleder. — Beläggen är nedtecknade 
av förf, efter uttal av ULMA:s infödda upptecknare från de bägge socknarna, 
Helge Norgren resp. Ingvar Norrby. Accentueringen analyserades vid detta till-
fälle av förf. i samråd med dalmålsexperten arkivarie Stig Björklund. 

2  Termen innebär inte fonetisk överensstämmelse med jämviktsaccent hos 
enkla ord utan endast likhet med denna så till vida att trycket på ultima är 
starkare än hos motsv. långst. kategori. 

3  Jfr ovan s. 51 med hänv. i not 3. 
4  De gränsar i n. till Nordmaling och Bjurholm med bevarad kortstavighet 

och skiljs i sv. bara av ett par socknar från ö. Jämtland, som likaledes bevarar 
kortstavigheten. I uppteckningar från nö. Ångermanland av Bucht och Dahl-
stedt föreligger vidare flera belägg med kort vokal och halvlång kons. i gamla 
kortst. tvåstavingar med p, t, k el. s mellan vokalerna, t. ex. i orden IvaKke 'vecka' 
och 1 p8s(s)a 'påse'. 

5  Det bör tilläggas att andra forskare än Hesselman vanligen har räknat 
med ett sammanhang mellan apokope och ordaccenten. Jfr Kock, Sv. ljudhistoria, 
5, s. i passim, Ahlbäck, Apokopen, s. 32 med hänv., och senast Valter Jansson, 
Nordiska vin-namn, s. 280 if., med hänv. 
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vara fallet med ortnamn på -vinil och i ordet brudgum < -gumi, -a: 
Fjällsjö tbrugo'mm, Vilhelmina 'brtego'mm.2  Resele-formen 'gZiiskkar, 
b. sg. -?ra,  f. igZiPkö'ra f., ovan s. 47) 'ugnsraka, »glödkara»' har 
tydligen genom assimilation dk > kk i sammansättningsfogen för-
dunklats med hänsyn till sin sammansättningskaraktär, fått efterle-
dens 18 ("-' lö) utbytt mot '93  och kommit att böjas som enkla sv. 
fem. med likvidaförbindelser, t. ex. Resele 'tji'kker, b. sg. -era, 'mjöl-
kluns i gröten, »kickra»', Ådalsliden 'he'k1ca4 (lmall'. 4), b. sg. 94k, 'lin-
häckla'. När förleden uppbar huvudtrycket och sammansättningen 
hade akut accent har rimligtvis jämviktsaccenten i efterleden haft 
svårare att hävda sig än eljest. Exempel är: Nora i s. Ångermanland 
ildg8tt n. 'loggolv' < 15-gatu4 ; nö. Ångermanland 'greibuin, igret'bu' 
f. m. 'gråbo, Artemisia vulgaris' < -bunu, jfr n. Västerbotten 'yra'- 
bu, best. form 1 -bukeg, f. m.5  I det senare ordet torde också haplo-
logisk försvagning i b. sg. greibunun(a) och i b. pl. ha spelat in. 

1  Jfr Jansson a. a. s. 281 IT. 
2  Jfr Bucht, Äldre ii ock ö, s. SI. Reitan, Vemdalsmålet, s. 42, och Hessel- 

man, Huvudlinjer, s. 158 och 290 f. 
Jfr härom ovan s. 49 not 5. 

4  Jfr Zetterholm i Sv. Lm. 1940 S. 13. 
5  Jfr Bucht, Äldre ti ock ö, s. 156. Till Buchts belägg från nö. Ångerman-

land kan nu läggas: Grundsunda 'grd'buin, Sidensjö igrd'inug (med oklara be-
tydelser). Jfr vidare Larsson, Substantivböjn., s. 43 och 154, och Hesselman, Från 
Marathon till Långheden, s. 12 IT., och Huvudlinjer, s. 158 och 302. 



SAMMANFATTNING 

Apokope av i fornspråket oskyddade slutvokaler i tre- och 
flerstaviga ord är regel i ångermanländska mål. Inom ett nordligt 
ångermanländskt område, som omfattar nö. Ångermanland (nolaskogs-
området) och socknarna Resele, Ådalsliden och Junsele i ny. Ånger-
manland inträder apokope regelbundet också i långst. efterleder av 
otvetydiga sammansättningar, fastän motsvarande enkla ord inte apo-
koperas. Denna företeelse kallas här efterledsapokope. Utanför Ånger-
manland möter den mest utpräglat i Ovansiljan, där efterledsapo-
kopen åtminstone i Älvdalen är lika konsekvent genomförd som i 
det nämnda ångermanländska området. 

Liksom synkoperade förleder av typen gubb- och jänt- i riks-
språket bör ses i sammanhang med ifrågavarande enkla ords böj-
ningsformer, så bör efterledsapokoperade former av typen gammel-
gubb etc. också studeras i relation till dialektens morfologiska system. 
Associationen med motsvarande enkla ord gubbe ger en otillräcklig 
förklaring. I Älvdalsmålet anknyter de efterledsapokoperade substan-
tiven morfologiskt främst till de tvåstaviga med villkorlig apokope 
eller likvidaapokope. I Ångermanland finner de stöd hos de starka 
långst. enstaviga substantiven. I ortnamn, vilka ju i nuspråklig tid 
inte böjas i samma utsträckning som appellativ, har efterledsapokope 
också inträffat på flera andra håll än i de nämnda områdena, t. ex. 
i namn på -back. 

Efterledsapokopen i Ångermanland förutsätter att den drabbade 
ett böjningssystem för de långst. substantiven med försvagade än-
delsevokaler eller i varje fall inträffade samtidigt med försvagningen. 
Att döma av äldre ortnamnsskrivningar kan den ha varit fullt genom-
förd vid mitten av i 500-talet, men sannolikt har de nuvarande för-
hållandena — med konsekvent genomförd efterledsapokope också i 
appellativ inom ett område i n. Ångermanland och i regel bevarad 
slutvokal i otvetydiga sammansättningar i övriga delar av landska-
pet — först småningom stabiliserats efter ett övergångsskede av 
vacklan. Motsvarande torde gälla för Ovansiljan. 



56 

Efterledsapokope drabbar också långst. verb i efterledsställning, 
såväl i Ovansiljan som i det nämnda ångermanländska området. 
Dock synes den — om man får tro det föreliggande materialet — 
i verben vara mindre konsekvent genomförd än i substantiven. Efter-
ledsapokopen i verb finner i såväl Ovansiljan som i Ångermanland 
morfologiskt stöd hos långst. verb med villkorlig apokope eller likvida-
apokope. Påfallande är dock att likvidaapokope inom en stor del av 
området för efterledsapokope i Ångermanland synes inträda också 
i preteritum och supinum av i. konj:s verb, medan de samman-
satta verben saknar ett motsvarande vokalbortfall i dessa gramma-
tiska kategorier. 

Vid kortstaviga efterleder inträder inte efterledsapokope i Älv-
dalen. I Ångermanland drabbas inte kortst. maskuliner och verb (på 
-a) i efterledsställning av apokope. Däremot är apokope inom det 
nämnda ångermanländska området rätt väl belagd i kortst. feminina 
efterleder (på -e), om än inte lika regelbundet som i de långst. I den 
mån de kortst. femininerna har bevarat sin egen böjningstyp finner 
de apokoperade formerna morfologiskt stöd hos enst. femininer som 
slutar på vokal. Efterledsapokopen i denna kategori är sannolikt en 
sen företeelse. 

Vid sidan av de mindre gynnsamma morfologiska förutsättningarna 
synes också ett slags bevarad jämviktsaccent i efterled ha stått i vägen 
för apokopen i kortst. efterleder, såväl i Ovansiljan som i Ånger-
manland. 
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APOCOPE EN DEUXILME COMPOSANT DANS LES 
PARLERS SU£DOIS SEPTENTRIONAUX. 

Une Uude morpho-phonologique. 

Rtsuml franfais. 

Lorsqu'on attribue å certains parlers suedois le caractere de « par-
lers d'apocope » cela veut dire d'ordinaire que, dans ces parlers, toutes 
les voyelles qui etaient finales en vieux-suedois, ou du moins la plupart 
d'entre elles, sont tombees dans les mots dissyllabiques, que ce soit å 
l'interieur d'une plirase ou avant une pause. Dans certaines regions, sur-
tout au nord de la Suede, l'apocope est reglee par l' « equilibre voca-
lique », c'est-å-dire qu'elle se realise seulement dans des mots dont la 
radicale etait longue en vieux-suedoisl. 

Dans l'introduction (Inledning p. 7-1 i) l'auteur esquisse la repartition 
des « parlers d'apocope » parmi les dialectes suedois. Depuis longtemps, 
on a observe que les cas ou la voyelle finale dans les mots simples 
polysyllabiques, c'est-å-dire les mots å trois syllabes ou plus, etait tombee 
depassaient largement le cadre des « parlers d'apocope », tandis que 
les composes aux deuxiemes composants2  dissyllabiques gardaient leur 
voyelle finale å peu pres dans la måme mesure que les dissyllabes simples. 

Ici se pose la question de la definition du phenomene de « com-
pose ». La definition etymologique ne suffit guere, vu que d'anciens 
composes ont assez souvent perdu leur caractere phonetique de com-
position et qu'ils sont arrives å etre traites tout å fait de la måme maniere 
que les vieux mots simples. 

L'auteur cherche å trouver des marques exterieures qui lui permet-
tent de faire une distinction entre « mot simple » et « compose », apte 
å servir å son but. Une accentuation qui est conforme å celle des mots ety-
mologiquement simples, un affaiblissement qui frappe la premiere voyelle 
du deuxieme composant, et — enfin — des assimilations qui embras-
sent la jointure de composition sont pris pour signes qu'un vieux com-
pose est congu par ceux qui parlent comme mot simple. Lorsque, au 
contraire, aucun de ces criteriums n'est present, et lorsque chacun des 
composants existe encore dans le parler comme mot simple, on peut 
etre persuade qu'il s'agit d'un mot compose. 

Entre ces deux categories il existe cependant une quantite de mots 
que l'auteur appelle des « composes indecis ». Les mots de cette cate-
gorie-lå chancellent aussi au point de vue de l'apocope. 

i Cf. Dahlstedt & Ågren, Övre Norrlands bygdemål, resumé frangais, p. 304. 
1 Le cas echant aux troiskmes composants, etc. 
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Dans le chapitre suivant (Lång-stavi ga substantiv p. 12-34), l'auteur 
constate qu'il existe, au nord de la province d'Angermanie (Ångerman- 
land) dans la Suede septentrionale, des parlers on les substantifs com- 
poses, dont la radicale du deuxieme composant etait longue en vieux-
suedois, perdent la voyelle finale, par exemple gammelgubb 'vieillard åge', 
bien que les mots simples correspondants la gardent, par exemple gubbe 
'vieillard'. Pour ce phenomene, l'auteur propose le terme d' « apocope 
en deuxieme composant » (efterledsapokope). Sur la carte i (å la fin du 
livre), les cercles noirs joints aux cercles blancs indiquent la coexistence 
gubbe : gammelgubb, tandis que deux cercles noirs, l'un å cfite de l'autre, 
symbolisent des releves sans apocope en deuxieme composant (gubbe : 
gammelgubbe), et un seul cercle blanc montre l'apocope du mot simple 
aussi bien que celle du compose (guubb ou gubb : gammelgubb). La carte 
2 presente les memes phenomenes pour les mots jänta 'jeune fille' et 
ses synonymes dissyllabiques, respectivement gammeljänta 'vieille lille', 
etc. Les mots des deux cartes sont, au point de vue de l'apocope en 
deuxieme composant, representatifs de tout substantif dissyllabique des 
trois genres (masculin, feminin et neutre), excepte les noms propres. 

En dehors de l'Angermanie, l'apocope en deuxieme composant est 
bien attestee dans une region de la Dalecarlie superieure (Ovansiijan), 
en particulier dans la paroisse d'Älvdalen, on elle a ete observee et de-
crite par Lars Levander. 

On voit donc qu'il existe des dialectes on les composes perdent leur 
voyelle finale, bien que l'association aux mots simples sans apocope 
continue å etre sentie. En suedois commun, les premiers composants 
sont d'ordinaire frappes de syncope; on dit et ecrit gubbhus 'maison des 
vieillards' malgre gubbe. On releve cependant de nombreuses exceptions, 
par exemple fiendeland 'pays ennemi' de fiende 'ennemi', qui s'expliquent 
en grande partie morphologiquement. Vu que la possibilite de creer des 
composes est encore en pleine vigueur en suedois, il semble bien que 
le plus simple serait de considerer les premiers composants gubb-, fiende-, 
etc, comme des formes nominales, faisant partie de la declinaison des 
mots simples. 

D'une fagon analogue, on petit supposer que l'apocope en deuxieme 
composant relevee en Dalecarlie et en Angermanie est reglee par le 
systeme morphologique du parler en question. 

Dans le parler d'Alvdalen, en Dalecarlie, qui a garde une flexion 
tres archaYque, la chute de la voyelle finale de tout deuxieme composant 
dissyllabique de substantifs donne un systeme morphologique simplifie, 
en comparaison de celui des mots simples correspondants avant une 
pause, par exemple nom., dat. et  acc. jä/åkux 'boeuf mechant' mais nom. 
uxe, dat. et  acc. uxa 'bceur. Ce meme systeme modifie, occasionne par 
l'apocope, se retrouve aussi, avant une pause, chez un certain type phono-
logique de mots simples, aussi bien que, å l'interieur d'une phrase, dans 
toute la masse de mots simples. 

En Angermanie, au contraire, la flexion est en general plus sim- 
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pliHe encore que dans le su&lois conamun, les voyelles inaccenttAes des 
terminaisons &ara fraMes, sur une grande chelle, d'affaiblissement 
e (ou a). Des vieux cas, il ne reste gtAre que le g&iitif en -s. Ici l'apo-
cope en deuxiåne composant frappe le singulier et, moins souvent, le 
pluriel des compos6. Or, les vieux monosyllabes de ces parlers prenant 
dans les formes articules et, en On&al, dans la forme inarticul& du 
pluriel, les m8rne cksinences que les dissyllabes du genre respectif, les 
compos6, au moment de la chute de la voyelle finale, peuvent sans 
difficult passer d'une cat4orie morphologique å une autre; voir p. 25, 
on les quatre formes de haut en bas (« ob. sg. » etc.) sont : singulier, 
forme articul& du singulier, pluriel, forme articule du pluriel. 

Le syst&ne des substantifs reste donc inalt6-6 Toutefois, aprå l'apo-
cope, un mot simple et un deuxi6ne composant, formé de ce m8me mot, 
appartiennent å des cat4ories morphologiques diff&entes (l'opposition 
gubbe : -gubb). Ce doit 8tre ce &saccord qui a empåclA l'apocope en 
deuxi6ne composant de se rUliser dans certaines autres r4ions de la 
&Ade, par exemple au sud et å l'ouest de l'Angermanie. 

Les toponymes compos6, n'ayant d'ordinaire qu'une seule forme 
cksinentielle et se rattachant aux mots simples correspondants par des 
associations moins fortes que les appellatifs, ont été frapp6 d'apocope 
plus souvent que ceux-ci. Des toponymes en -back, de backe 'pente; col-
line', se rencontrent, par exemple, sur un territoire beaucoup plus vaste 
que celui du type -gubb de gubbe. 

Les vieilles formes &rites des toponymes en Angermanie et en Dal6 
carlie montrent que la voyelle finale en deuxi6ne composant était souvent 
tomlAe au XVIe sicle. Les mat&iaux semblent indiquer que l'apocope 
dans les polysyllabes avait cks cette 4oque réalisé son aclAvement photA-
tique r4ulier, mais que la situation des compos6 ne s'&ait pas encore 
fixe. 

L'apocope en deuxi6-ne composant frappe aussi les verbes dont la 
radicale &ait longue en vieux-su&lois (Långs/aviga verb p. 35-44), dans 
les r4ions de l'Angermanie et de la Dal&arlie mentionrAes ci-dessus. 
Les conditions morphologiques de cette apocope étaient, en Älvdalen 
aussi bien qu'au nord de 1' Angermanie, en principe les m6mes que celles 
de l'apocope dans les substantifs en Älvdalen. 

Les compos6, dont la radicale du deuxi6ne composant était courte 
en vieux-su&lois (Kortstaviga substantiv och verb p. 45-54),  n'ont été 
frapOs d'apocope qu'assez rarement. En Angermanie, c'est seulement 
les f6ninins de ce type qui, en partie et en particulier chez les jeunes 
informateurs, ont perdu la voyelle finale. Ce plAnom6le s'explique par 
le syst&ne des patois envisa0s. Cependant, il faut, pour cette cat4orie, 
consid&er 4alement la phontique. On a soutenu que les conditions 
phon6iques de l'apocope, c'est-å-dire l'accentuation, dans les compos6 
aux deuximes composants anciennement longs et dans ceux on ils &aient 
courts &aient identiques. L'accentuation des parlers, on le plAnomne 
de radicales courtes est encore en vigueur de nos jours, nous permet 
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cependant de pr6umer le contraire; aussi bien que dans les mots 
la radicale courte des deuxkmes composants a produit une accen-

tuation particulkre qui aait propre å emp8cher l'apocope. 
Le texte du livre se termine par une conclusion (Sammanfattning 

p. 55-56), suivie d'une bibliographie des sources utilises par l'auteur 
(Källförteckning. p. 57-59) et, enfin, d'un index des mots cit6 (Ord-
register p. 64-68). 



ORDREGISTER 

Registret redovisar appellativer, ortnamn och personnamn samt 
efterleder och vissa förleder i sammansatta ord. Äldre skrivningar 
av ortnamn har bara medtagits i registret när de väsentligt avviker 
från den nutida normalformen. Registret innefattar också ord och 
namn, som inte är svenska. Vid sådana anges språket med förkortning 
framför uppslagsordet. För svenska dialektord används riksspråkliga 
uppslagsformer. De norska uppslagsformerna följer i princip Torps 
etymologiska ordbok. Sålunda slutar t. ex. svaga femininer på -a. 

Dock har aa i överensstämmelse med nyare norsk ortografi ersatts 
med å. 

abborre s. 8, io 
affekta S. 30, 31 
agna S. 30 
Akulisback n. pr. 17 
allvar S. 22, 51 
altar S. 22 
alun S. 49 
andersmässa S. 22 
andor s. ix 
andörja s. lo, ii 
anföra v. 39 
(-)Anna n. pr. 17 
anticimex S. 22 
anvara V. 47 
använda v. 39 f. 
arbeta V. 35, 36,  37, 39, 40 
isl. arti s. io 
-arv s. so, ii 
arv(e) S. io 
da. arve s. so 
att konjunktion 38 
avlöna V. 38 
avstyra v. 35, 36 
avunda S. 30 

-back(e), -backa n. pr. 15, 
16, 17, 27, 28, 34, 55 

Backe, -a n. pr. 16, 27, 29 
backe s. 8, 17 
-backe S. 28, 33  

-bagg(e) S. 12, 22 
baka v. 8 
-bake S. 45, 46 
bakelse s. 8 
barnmorska S. 29 
barrlöpa v. 35, 36 
Bastubacke n. pr. 16 
beckränna V. 40 
befalla V. 39 
begagna V. 39 
begripa V. 36 
bekomma v. 47 
bekänna v. 39 
belöna v. 39 
no. -bera s. 51 
Bergbacka n. pr. 27 
berätta v. 35, 37, 39 
beställa v. 35, 36, 37, 
betala v. 47 
-billa v. 38 
binda V. 44 
Bindböle n. pr. 32 
-bjuda v. 35, 37 
björk S. 25 
no. björnbera S. 51 
björnmosse S. 46 
no. blindmikja s. 51 
blistra V. 41 
blåbake s. 45, 46 
blåklocka s. 16 

-bo S. 22 
bocksvenska v. 35, 36 
bodjänta S. 14 
bodstorsa S. 54 
bodställe S. 15 
bogsläde S. 45 
(-)Boja n. pr. 15 
bonde S. 9 
-bonde S. 9, io 
bondflicka s. 14 
bondgubbe s. 18 
no. -bora S. 51 
bord S. 42 
-borga S. 30 
bortskämma V. 38 
bortur prep. 38 
Brattback n. pr. 27 
Brattbacka n. pr. 28 
Brattbacke n. pr. x6 
no. brennheta S. 51 
brindoxe s. 18 
bro S. 50 
-brotta S. 47 
brud/ramma S. 33 
brudgum S. IO, II, 46, 54 
brunnsgubbe s. 13 
-brcita S. 47 
-bränn(a) n. pr. 29, 33 
-buna s. 48, 54 
by S. so 

39 
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-by n. pr. 27 
(-)bygga v. 38 
bygge s. 9, /5 
-bygge s. 9, 15, 16 
byta v. 35, 37, 38, 41, 42, 

43 
-byta v. 35, 37, 38, 39, 40, 

42  
byteshandel S. zo 
-bytta S. 49 
Bäckernacke n. pr. 28 
bädda S. 31 
-bälga V. 39 
bär s. 42 
-bärga v. 38, 39, 40 
böle S. 27 
Böle(n) n. pr. 32 f 
-böle n. pr. 27, 32, 49 
Böndebole n. pr. 32 
bönhas S. 22 
-börda s. 16 

chosa S. 30, 31 

dagkarl S. 21 
dagmån S. 21 
dagpenning S. 21 
dagsrand S. 21 
dalklocka S. 15, 16 
de pron. 16, 42 
det pron. 38, 42 
dike s. 15, 17, 26 
-dike n. pr. 57 
-dike S. 15, 17, 26 
diter adv. 37 
-draga s. 47 
draggubbe s. 58 
-dricka s. 16 
drunkna v. 42 
-dröge s. so 
du pron. 16, 40 
dyngfluga S. 53 
dyngsläde s. 45, 46 
då adv. 42 
-dåge s. 46 
därpå prep. 15 
dätta V. 38 
dörrgrepe S. 45 

efterharva V. 38, 40 
elakoxe S. 17, 23 
Elin n. pr. 23 
en ob. art. 15, 16, 42 
-Ers- n. pr. 15 
ersmässa S. 22 

falla v. 39, 44 
-falla v. 35, 37, 39 

  

fast adv. 42 
fastgårda V. 38, 40 
fiende s. 8, zo 
fiende- 19, 20 
fiendeland s. 19 
fingerborga S. 30 
finkulla S. 17 
finngubbe s. 18 
fiskar(e)- 19, 20 
fiskare s. 20 
fiskarelapp s. 19 
flicka s. /4, 21 och karta 2 
-flicka s. 12, 14 och karta 2 
fluga s. 49 
fluga s- 45, 47, 53 

-flytte s. 16 
fortsätta v. 52, 36, 38, 40 
fram adv. 40 
framma S. 33 

framstycke S. 52 
-frysa v. 35, 37 
fårkätte s. 15 
fåräta s. 47 
fäbodjänta S. 14, 33 
fäbodstuga S. 47, 50 
-fäkta V. 35, 36 
födorådsgubbe S. 13 
föra v. 39 

förfalla v. 37, 39 
förfäkta V. 35, 36 
förhäxa V. 44 
förlora V. 39 
förmånsgubbe s. 13 
förmånsstuga s. 47 
förstöra v. 37 
försvinna V. 36, 39 
försöka v. 39 
förvälla v. 39 

gagna v. 39 
gammfjällgubbe s. 16 
gamm(el)flicka s. 14 
gammfolkstuga S. 47 
gamm(el)gubbe S. 12, 13, 

25, 55 
gammhage S. 45 
gamm(el)jänta S. 9, so, 54, 

18, 25 
gammkaka s. 47 
gammkall s. 23 
gammkulla s. 18 
gammstyggubbe s. 16 
gapskratta V. 40 
isl. gås s. 31 
gata s. 51 
-gata s. 54 
-gatu n. pr. 48, 51 
-gilla v. 39 

no. gjenta s. 14 och karta 2 
gles adj. 38 
glittra V. 37 
glödkara 5. 47, 54 
godtala V. 46 
gravbacke S. 33 
-grepe s. 45 
grest adj. 38 
grina V. 38 
-grina V. 35, 37, 38 
-gripa v. 36 
Grisbacka n. pr. 27 
-grubba s. 16 
Grund-Anna n. pr. 17 
gråbo, -bu(na) S. 22, 48, 54 
gröbba s. karta 2 
gröt S. 42 
grötfat S. 42 
gröttvara s. 47 
gubb- s9, 26, 55 
gubbe s. 9, 12, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 21, 25, 26, 55 
och karta i 

-gubbe s. 9, 12, 13, 16, 18, 
20, 25, 26, 33, 50, 55 
och karta i 

gubbhus s. 19 
no. -gula s. 51 
gulbenkanna S. 9 
guldklocka s. 15 
-gum S. so, II, 46, 54 
gumma S. 42 
(-)gård s. 23 
-gärda V. 38, 40 
gårdvar s. is 
gås s. 30, 31 
gärda s. 32 
-gärd(e) n. pr. 32, 34 
Gärde 11. pr. 33 
isl. gces S. 31 
gäss(a), -er s. 30, 31 
gätarjänta s. 14 
göra v. 16 
-göra V. 46 

hackelse s. 8 
hage s. 8 
-hage s. 45 
no. hallvardsvolfa s. 51 
halvsprånga V. 40 
han pron. 38 
-handel s. zo 
handkasta V. 38, 39, 41 
handla V. 17, 41, 42 
handsk s. 31 
handtama V. 46 
handtumma V. 4.0 
-Hans- n. pr. 55 
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harmeickra S. 29 
-harva V. 38, 40 
-has S. 22 
no. havgula s. 51 
Helena n. pr. 23 
helgamässa s. To 
helvete s. ix 
hernmansstinta S. 33 
no. -heta s. 51 
ty. Himmelreich S. 22 
hiniMelrik(e) S. 22 
no. hinnvita S. 51 
hitta v. 37 
Hjälta n. pr. 31 
horstycke S. 16 
-hud S. 47 
huggkabbe S. 15 
hund S. 46 
-hus S. 19 
-hus n. pr. 33 
husbygga V. 38 
husbärga V. 38, 39, 40 
hybble s. I° 
hyska s. 8 
Håkansson n. pr. 15 
(-)hålla v. 9 
hårdruga S. 47 
häckla S. 54 
hälla v. 43 
-hälla s. 15 
hällregna V. 38, 40, 41, 42  
härbärge s. 8, lo 
häst s. 8, 21, 25, 40, 41  
hästklocka s. 15 
-häxa v 44 
Hönacka n. pr. 28 
hönsa S. 30 
höra v. 43 
hövding S. 22 

i prep. 32, 34 
Idbacka n. pr. 27 
illbälga v. 39 
illgrina V. 38 
ilängta V. 33, 38 
inbilla v. 38 
inkråm S. 22 
inte adv. 16, 38 
isvalla V. 33, 38 

jag pron. 37, 38, 42 
(-)Jonke n. pr. 15 
Jonke-Kicka n. pr. 15 
no. jonsvoka S. 51 
jordgubbe S. 12 
iiiStSOM adv. 15 
färd- 19, 26, 55 

jänta s. 8, 9, 14, 15, 19, 20, 
25, 26 och karta 2 

-jänta S. 9, lo, 24, 16, 
18, 25, 26, 33, 53 och 
karta 2 

jäntblig S. 19 
-järn S. 21 
jäsendricka s. 16 

(-)kabbe S. 15 
kaffepanna S. 15 
kaja s. 31 
-kaka S. 47, 53 
(-)kall s. 23 
no. kall S. 24 
kalla Nr. 43 
Kallback n. pr. 17 
Kallins-Boja n. pr. 15 
kallkälla S. 15 
kalv S. 23 
kamratjänta s. 14 
*Kanickebackw n. pr. 28 
(-)kanna s. 9 
kapp S. 31 
kappkuta v. 35, 36 f 
kappköra V. 38 
kappspinna V. 39 
-kara S. 47, 54 
Karin n. pr. 23 
-karl S. 21 
Kartsback(a) n. pr. 27 
kasta v. 8, 39, 41, 42, 43 f 
-kasta v. 38, 39, 41 
kastbyta v. 35, 37, 38, 39, 

40, 42  
Katarina n. pr. 23 
(-)Kebbe n. pr. 15 
-Kicka n. pr. 15 
kickra s. 54 
Kip-Jonke n. pr. 15 
klocka S. 15 
-klocka S. 15, 16 
kläde S. 45 
-kläde S. 45, 52 
klämma V. 42 
knagge S. 15 
knagge s. 15, 16 

knutsätta V. 9 
ko S. 50 
(-)koja S. 29 
komma V. 44 
komma v. 47 

-kona S. 45 
korm S. 31 
kornstycke S. 15, 16, 25, 26 
kosthålla v. 9 
-kotte S. 12 
-kräm S. 22  

kulla s. 27 
kulla s. 17, 18 

-kulla V. 38 
Kullerback n. pr. 27 
Kullerbacka n. pr. 28 
kunna v. 16 
kuta v. 37 
huta v. 35 

-kviim(e) S. 22 
-Kyrkan n. pr. 28 
Känkback n. pr. 28 
(-)källa S. 15 
-känna v. 39 
käpp S. 25, 50 
Kwrickebackx n. pr. 28 
kästög(a) S. 48, 49 
(-)kätte S. 15 
köra V. 38 
-köra v. 35, 38 

(-)laga s. 47, 49 
lamm S. 26 
landamäre S. 21 
landbondbygge s. 9, 15 
landbonde S. 9, To 
lam/meta v. 35, 37 
landrensa v. 38 
landsväg S. 21 
landväg S. 21 
tapperska s. 8 
lappgubbe s. 13, 18 
topplänta S. 14 
(-)Lasse n. pr. 17 
lasta v. 44 
no. laug S. 49 
ledsaga V. 46 
-leta V. 46 
Lidböle n. pr. 32 
Lidgatu n. pr. 48, 51 
lieorvknagge s. 15, 16 
no. Ligot n. pr. 51 
Lillbacke n. pr. 15 f 
Uttjänta S. 53 
Lill-Mårte(n) n. pr. 15 
-limma v. 35, 36 
linbrotta (-brdta) S. 47 
lindraga S. 47 
linhälla s. 15 
linsynke s. 15 
livstycke s. 16 
ljusminne s. 33 
ljusmor S. 29 
ljutf rysa v. 37 
ljutgrina v. 35, 37 
ljutlukta v. 35 
-lo S. 21 
loggata S. 48, 54 
-bra V. 39 



-lukta v. 35 
lusp S. 31 
långdike s. 17 
längta V. 38 
-längta v. 33, 38 
(-)lög(a) S. 48, 49 
iefg-  49 
lögbytta S. 49 
-löna V. 38, 39 
-löpa v. 35, 36 

Margareta n. pr. 23 
Margit n. pr. 23 
marknad s. 45, 52 
(-)Massa n. pr. 15 
masurka s. 8 
»utreda V. 35, 37 
Mattes-Hans-Jonke n. pr. 

15 
-mesa S. 47 
meta v. 37 
meta v. 35, 37 

mig pron. 16 
no. -mikja s. 51 
-minne s. 33 
misslaga S. 47, 49 
Mjälbacke n. pr. 16 
mjölbagg(e) S. 22 
mjölkstäva S. 47 
mjölpåse S. 45, 53 
mor S. 29 

-morska S. 29 
-mosse S. 45, 46, 52 
mot prep. 22 
mottåge S. 46 
mudd S. 31 
Muggärde n. pr. 32 
-mus S. 48 
-muss n. pr. 45, 52 
musskara, -e S. 47 f, 48 
Myckeläng n. pr. 17, 34 
-myckeläng n. pr. 17, 34 
myrdike S. 15, 26 
myrmäckra S. 29 
måla v. 35 
-mån S. 21 
måre S. 45, 46 

(-)Mårte(n) n. pr. 15 
Mårtensgärd(e) n. pr. 34 
-mäckra S. 29 
mäldare s. 8 
mäldkaka S. 47 
människa s. 8 
-märe S. 21 
-mässa S. JO, 22 

-nacke, -a n. pr. 28 
narv s. to 

no. nasebora S. 51 
*Nattgärde n. pr. 32 
nattskata S. 47 
nattskvaka S. 48 
nattvak(a) S. 22 
nattvaka s. lo, 48 
no. nattvoka S. 51 
nejlika s. 8 
Nils-Ers-Massa n. pr. 15 
noppa V. 42 
notdröge s. lo 
nybygge s. 15, 16 
Nyböle n. pr. 32 
nyrune (-rdne) S. lo, 46 
nyvälle s. to, II 
Näggård n. pr. 32 
Nåskott n. pr. 51 
nät S. 44 

och konjunktion 38 
odåge S. 46 
ogilla v. 39 
om konjunktion 40 
ormsnärla S. IO, 33 
otrygga V. 38 f, 40 
oxe S. 17, 23 
-oxe S. 17, 18, 23, 24 

(-)panna s. 15 
pannkaka s. 47, 53 
papegoja S. 29 
penning S. 21 

peruka S. 30, 31 
pickadkaka S. 47 
piga S. 25 
-pigg s. II, 22 
Piltback n. pr. 34 
(-)pinne s. 15 
pojke s. 31 
polska s. 8 
predika v. 35, 37, 39, 40, 

45, 52 
pungskrapa V. 45 
på prep. 16, 38, 47 
påse S. 49, 53 
påse S. 45, 53 

påsgubbe S. 13, 16 

ra/ta s. 30 
rand S. 21 
reda v. 35, 37 

regna V. 38, 41, 43 
-regna V. 38, 40, 41, 42, 43 
Remback(a) n. pr. 27 
renhud S. 47 
-rensa V. 38 
renskotta V. 46 
resande s. 20 

67 

resande- 19, 20 
resanderum S. 19 
ringsmug(a) S. 48 
rospigg s. II, 22 
(-)rot s. to 
(-)ruga s. 47 
rumpstycke S. 16 
-rune S. IO, 46 
runn(e), runnel S. 46 
-runn(e) S. 46 
råg S. 42 
-råne S. IO, 46 
-ränna V. 35, 36, 40 
räpp S. 31 
-rätta V. 35, 37, 39 
rävjärn S. 21 
rävlo S. 21 
rävskinn S. 21 
rävspår S. 21 
rödleta V. 46 
rörelse S. 20 
rörelse- 19, 20 
rörelseriktning s. 19 
(-)rös(e) S. 22 

-saga V. 46 
Saluböle n. pr. 49 
Salån n. pr. 49 
samkväm(e) S. 22 
samsätta V. 38 
Sandbacke n. pr. 15 
sarv s. lo 
Sebäng n. pr. 32 
selpinne S. 15 
no. -seta s. 51 
sig pron. 41 
Sigtom n. pr. 33 
*Sigtune n. pr. 33 
simma V. 44 
sitta V. 44 
Sjurback n. Pr. 34 
Sjögärd(e) n. pr. 32 
skalbagge S. 12 
skamskratta V. 40 
skamtala V. 46 
skara s. 47 f 
skare S. 48 

skarmus S. 48 
skata S. 47 

skelk s. 31 
skinn S. 21 

skinntröja s. 16 
skjutsa V. 16 
sko s. 37 
skola v. 16, 40 
skolflicka S. 12 
skolka v. 44 
skoränna V. 35, 36 



68 

-skotta V. 46 
-skrapa v. 45 
-skratta v. 40 
-skvaka S. 48 
-skämma v. 38 
slagtröska v. 39 
Slådike n. pr. 17 
(-)släde S. 45, 46 
Smedsby, -bök n. pr. 27 
smug(a) s. 48 
-smug(a) S. 48, 49 
Småbacke n. pr. 16 
snesa S. 31 
snoddargubbe s. 33 
-märla S. ro, 33 
snödkulla V. 38 
Sollefteå n. pr. 32, 33 
solöga s. 16 
sonkona S. 45 
Spelböle n. pr. 32 
-spinna V. 39 
Spritt-Lasse n. pr. 17 
-spränga v. 40 
Språngback n. pr. 27 
spyfluga S. 45, 47 
-spår S. 21 
stackstolpe s. 33 
Stegback n. pr. 27 
stenrös S. 22 
-sticka s. 16 
stinta S. 14 och karta 2 
-stinta s. 33 och karta 2 
sto/ S. 25 
-stolpe s. 33 
stor/rysa v. 35 
storgubbe s. 16 
storgård S. 23 
(-)storsa s. 14 och karta 2 
stubbstycke S. 15 
stuga s. 8, 50 
-stuga s- 47, 50 
styck(e)- 19, 20 
stycke S. 15, 20, 26 
-stycke S. 12, 15, 16, 25, 26 
styckevis adj. 19 
styra V. 36 
-styra v. 35, 36 
ställa v. 37, 39 
-ställa V. 35, 36,37, 39 
ställe S. 15, 26 
-ställe s. 15 
stänga v. 43 
-stäva S. 47 
-störa v. 37 
svan(a) S. 30 
svenska s. 8 
svenska v. 36 
-svenska v. 35, 36  

-svinna V. 36, 39 
svärvargrubba s. 16 
(-)synke s. 15 
synöga S. 15 
så V. 42 
Så adv. 42 
Sågbacke(n) n. pr. x6 
sågm'åre S. 45, 46 
sägna S. 30 
sätta V. 9, 12, 38, 41, 43 
-sätta v. 9, 12, 36, 38, 40 
Söderholms-Kebbe n.pr. 15 
-söka v. 39 
sömmerska s. 8 

-tal S. 21 
tala v. 47 
-tala v. 45, 46, 47 
tallkotte S. 12 
-tama V. 46 
no. taus S. 14 och karta 2. 
tavla s. 16, 17 
Tijbberön, Tijbrenshus n. 

pr. 33 
till prep. 42 
timmerköra v. 35 
tjocka s. 38 
tjockkaka S. 47 
tjärgubbe S. 13 
tjärsticka s. 16 
tjärtörve S. 33 
tocken pron. 16 
toktala V. 46 
Torgärd(e) n. P1. 34 
trobjuda v. 35, 37 
trygga v. 38 
trygga v. 38 f, 40 

-tröja s. 16 
(-)tröska V. 39 
-tumma V. 40 
tUlle n. pr. 33 
-tvara S. 47 
Tybreinn Il. pr. 29, 33 
tytala V. 46 
tå S. 50 
-tåge s. 46 
tåra S. 30 
tända V. 43 
törve S. 33 

ungrunn(e) S. 46 
no. uppseta s. 51 
uppå prep. 28 
utflytte s. 16 

-vak(a) S. 22 
-vaka s. ro, 48 
-valla v. 33, 38  

Vallen n. pr. 15 
-var s. II 
-vara v. 47 
vattuarv s. ro, Ix 
vecka s. 53 
vedbacke s. 28 
vedbörda s. 16 
vi pron. 4.0 
vid prep. 38 
Vinböle 11. pr. 32 
-vini n. pr. 54 
visgubbe s. 9 
no. -vita s. 51 
vitlimma V. 35, 36 
vilmesa S. 47 
vittergubbe s. 13 
vitterjänta S. 14 
no. -voka S. 51 
vårgöra V. 46 
våtarv s. xi 
väder(r)ot s. lo 
väg S. 40 
-väg S. 21 
no. vwkja s. 14 och karta 2 
välende S. 22 
-välla v. 39 
-välle s. jo, ii 
vända v. 38 
-vända V. 38, 39 f, 43 
värmarstuga S. 47 
Västermyckeläng n. pr. 57, 

34 
Västom Kyrkan n. pr. 28 

S. 50 
-å(n) n. pr. 49 
no. ålvora S. 51 
åratal S. 21 
årtal S. 21 
iskott n. pr. 51 

"häng R. pr. 32, 33 

ämbete s. 8 
ändvända V. 38 
-äng(e) n. pr. 17.r32, 34 
Angboggdike n. pr. 17 
änge S. 57 
ärende s. 8 
ärmkläde S. 45, 52 
-äta S. 47 
äventyra V. 39, 4.0 

öga s. 15, 26 
-öga s. 15, 16 
örsnärla S. 50, 33 
ösa V. 42 
östermyckeläng n. pr. 57,34 
överfalla v. 35, 37 



Karta 1. 

GAMPEL61./BBE, 
LAPPOUBBEmll. 

Apokope i gubbe (enkelt ord) och -gubbe (efterled). Se s. 13. Voirp. 61. 

Karta 2. 

JÄNTA 
/77. fl. 

GANMELJÄNTA 
FÄBODJÄNTA 'fl.!'. 

-e,-ä, -a 

-ez0, -å 

ej seikl 

delaf t 
— 

st`ei/let !Jr ,7ÄAITA 

iloider = (9STO1'SA 
FLICA'A 

, T N T A , -- - , 6 i , , ,£... ..,,, ,  
.., _  

STINTA 
GRÖBBA 
V,EKJA 

;IFN TA+ 

+ 

Apokope i jänta, stinta m. fl. (enkla ord) och -jänta, -stinta (efterleder). Se s. 14. Voirft. 61. 
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