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Abstract
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Swedish has a contrast between two so-called tonal word accents: accent 1 and accent 2. In
central standard Swedish, for example, compound words generally have accent 2 and primary
stress on the first element. In contrast, traditional Scanian dialects exhibit both a high occurrence of accent 1 in compounds and dialect geographic variation between accent 2 and second
element stress.
This dissertation argues in favour of four diachronically oriented hypotheses pertaining to
the word accent distribution in compounds with monosyllabic first elements in these dialects:
(1) compounds emanating from syntactic juxtapositions have accent 1; (2) compounds formed
by way of compounding proper (stem compounds and comparable formations) have accent 2
or second-element stress; (3) compounds of either of these two types do, however, have accent 1 if the first element was originally disyllabic and has lost its posttonic syllable through
syncope; (4) West Germanic loanwords have accent 1. This permits the generalisation that
postlexical accent 2, which applies generally in compounds in central standard Swedish, for
example, only applies in (non-syncopated) compounds proper in Scanian dialects, while in the
other categories the word accent follows from the first element. The larger dialect geographical picture in Sweden is discussed, and it is concluded that the system found in Scanian and
many other dialects represents the original state of affairs in Scandinavia as a whole, while the
central standard Swedish system with general accent 2 in compounds is an innovation.
The dissertation also gives a dialect geographical account of second-element stress,
which, in agreement with previous research, is found to be primarily a south Scanian but to
some degree also a north-west Scanian phenomenon. It is further proposed that Scanian second-element stress originated in an accent-2 curve with the floating prominence tone H (entailing the curve’s F0 maximum) timed with the posttonic syllable, by way of association of
the prominence tone to the posttonic syllable. This curve is documented in south-east Scania
and is hypothesised to have earlier been spread throughout southern and western Scania.
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Förord

Nu har jag 1ä$OsKR-'evEd för denna gång, och det är mig en kär plikt att tacka de
personer och institutioner som på olika sätt har befrämjat tillkomsten av min
avhandling. (Dess brister bär jag naturligtvis ensam ansvaret för.)
I första rummet vill jag nämna mina båda handledare, Staffan Fridell och
Tomas Riad. Staffan har varit min handledare sedan D-nivå och alldeles från
början hälsat mitt ämne med intresse. Han har läst och kommenterat avhandlingen i en rad olika skepnader, från det första brådmoget ihopkomna enstaka
avsnittet till den någorlunda sammanhängande monografi det faktiskt blev
till slut. Med osviklig blick har han därvid intercepterat allt från oklara resonemang till misslyckade formuleringar. När jag stundom p.g.a. mitt »sinne för
ordning och reda» inte har sett skogen för alla träd har han raskt lett in mig
på en framkomlig väg.
Tomas har som biträdande handledare varit av oskattbart värde. Han har
inte bara tillfört avhandlingen åtskilligt i fråga om praktiska analysverktyg
och teoretiskt djup; han har också fått upp mina ögon för generativ fonologi i
allmänhet och autosegmentell fonologi i synnerhet. Det har dessutom varit
en stor trygghet under de sista skälvande dagarna att kunna ringa Tomas, ofta
på s.k. obekväm arbetstid, och få hjälp med stort som smått. Tomas har också
efter mina önskemål förfärdigat figurerna över tonkurvor i avsnitt 5.2.3.2.
Under det intensiva slutskedet, när manusversionerna har avlöst varandra i en
rasande takt, har både Tomas och Staffan visat prov på sin stora kapacitet, och
dessutom på ett imponerande tålamod.
Som opponent vid slutventileringen fungerade David Håkansson. Värdet
av hans insats härvidlag kan knappast överskattas, och han har stor del i att
avhandlingen till slut fick den form den har nu. David har också haft godheten att läsa och kommentera en senare version av inledningen. Jag ser något
vackert i att han dessutom – som student – en solig eftermiddag för snart elva
år sedan presenterade ämnet nordiska språk för en skara gymnasister, bl.a.
undertecknad, på besök vid Institutionen för nordiska språk i Lund.
Den fria åtkomst till samlingarna vid Institutet för språk och folkminnen
som jag har åtnjutit har naturligtvis varit helt oumbärlig. När något ord har
gäckat mig i samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter har Eva Thelin
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1. Inledning

I centralsvenskt standardspråk, liksom i flera nordiska dialekter med ordaccentkontrast, har sammansatta ord i stort sett genomgående huvudbetoningen på
förleden och accent 2. Variabel ordaccent resp. betoning antingen på föreller efterled påträffas dock i en rad nordiska dialekter, och på vissa håll
möter båda företeelserna samtidigt. Så är fallet i Skåne, där de äldre dialekterna uppvisar stor förekomst såväl av efterledsbetoning som av accent 1 i
sammansättningar (Kock 1884–85 s. 90 ff., s. 249 ff., Hansson 1969 s. 19 ff.).
Stor förekomst av accent 1 i sammansättningar är också mer standardspråksnära skånska varieteter kända för (Bruce 1973, ds. 1974, Delsing & Holm
1988). Accentueringen av sammansättningar har på senare år kommit att inta
en relativt framskjuten plats inom den i och utanför Norden bedrivna fonologiska forskningen kring de nordiska ordaccenterna. Ännu återstår dock många
oklarheter kring både ordaccentdistributionen och efterledsbetoningen i Sydsverige och övriga Norden, och i de senaste decenniernas diskussion har hittills i stort sett ingen uppmärksamhet ägnats åt de äldre landsbygdsdialekterna.

1.1. Ordaccentdistributionen
Den äldre forskningen kring ordaccentdistributionen i sammansättningar i
nordiska varieteter söker oftast beskriva denna genom att korrelera ordaccenterna – i praktiken i regel accent 1 – med andra nuspråkliga formella egenskaper hos sammansättningarna, t.ex. vissa distributioner av betoningar eller
närvaron av foge-s (se t.ex. Wigforss 1913–18 s. 589 ff., Bruce 1973 s. 13
ff.). I många fall är korrelationen relativt svag (jfr Bruce 1973 s. 18, ds. 1974
s. 63 not 5). En typ som har urskilts som benägen att ha accent 1 är sammansättningar med enstavig förled på vokal (se Kock 1884–85 s. 93, Wigforss
1913–18 s. 591, Delsing & Holm 1988 s. 31), men medan bl.a. sammansättningar på ko- konsekvent tycks uppvisa accent 1 är hos andra likartade sammansättningar, t.ex. sådana på trä-, accent 2 (i vissa äldre sydsvenska dialekter i variation med efterledsbetoning) lika konsekvent (se Wigforss 1913–18
s. 569 f.). Samma variation uppvisas av sammansättningar med adjektiv i
förleden: vítkål och rö́ dvin står mot grå̀ säl och blå̀ mes (Delsing & Holm
1988 s. 31). Vissa andra i litteraturen urskilda typer, t.ex. sammansättningar
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med foge-s, tycks däremot mer konsekvent uppvisa accent 1 (Delsing &
Holm 1988 s. 30, Strandberg 2011 s. 282).1
Redan Axel Kock (1884–85 s. 114 ff.) rör sig dock bortom dessa formella
korrelationer när han gör generaliseringen att sammansättningar som återgår
på juxtapositioner – syntaktiskt betingade kollokationer av två eller fler
självständiga ord – har accent 1. Detta ger en generell förklaring till förekomsten av accent 1 hos en rad ur nuspråklig formell synpunkt disparata
sammansättningstyper, varav de viktigaste i Kocks framställning är sammansättningar med foge-s, sådana med adjektiv eller räkneord i förleden och
particip av partikelverb. Kocks tanke är att alla de sammansättningar av dessa
typer som har accent 1 bör återgå på (fornspråkliga) nominalfraser med
framförställt attribut. Samtidigt utesluter detta inte att vissa sammansättningar med adjektiv eller räkneord i förleden inte återgår på juxtapositioner och
därför helt väntat har accent 2. På liknande sätt ger Kock (a.a. s. 132 ff.; jfr
Wetterlin & al. 2007) accent 1 hos en mängd till synes helt olikartade sammansättningar en generell förklaring när han sätter ordaccenten i samband
med att orden är lånade, företrädesvis från västgermanska språk. Kock (1898
s. 214 ff., 1901 s. 149) menar dessutom att accent 1 hos sammansättningar
med enstavig förled som slutar på vokal beror på fornspråklig hiatus. Andra
forskare (så Reitan 1930 s. 28, Skadsem 1948 s. 42) har i olika sammanhang
gjort liknande generaliseringar genom att sätta accent 1 i samband med förledssynkope. De flesta äldre framställningar stannar vid korrelationen mellan
accent 1 och andra nuspråkliga formella egenskaper (så t.ex. Lindgren 1890–
1919 s. 29 ff., Lindberg 1906 s. 144 ff., Levander 1925 s. 51 ff., Landtmanson
1947 s. 90 ff. och Haugen 1967 s. 196 ff.), men när djupare förklaringar till ordaccentdistributionen söks är det i den diakrona dimensionen som detta sker.
Ett diakront betraktelsesätt framskymtar också när på spridda ställen i litteraturen accent 1 i sammansättningar mer eller mindre explicit sätts i samband med lexikalisering. Detta gäller dels i sydsvenska varieteter (se Malmberg 1972), dels och oftast de få sammansättningar som har accent 1 i den
centrala standardsvenskan (se Bruce 1973 s. 28, ds. 2007 s. 118, Engstrand
2004 s. 189). Vad som avses med lexikalisering görs dock sällan klart. Lexikaliseringsbegreppet har använts på en mängd olika sätt inom språkvetenskapen (se Brinton & Traugott 2005 s. 32 ff. för en översikt). Om man antar
att man i fråga om sammansättningar och deras oväntade accent 1 med lexikalisering avser en semantisk demotivering, alltså att betydelsen av sammansättningen inte (längre) kan härledas ur betydelsen hos de enskilda lederna, är försöken att koppla accent 1 till lexikalisering enligt min mening
förfelade. Det är inte svårt att finna exempel på i denna mening (mer eller
1

D.v.s. de sammansättningar som i regel får accent 2 (eventuellt i variation med efterledsbetoning) är relativt få och kan verkligen betraktas som undantagsfall (se Kock 1884–85 s. 91).
En annan sak är det när vissa talare uppvisar vacklan i en och samma typ i stort (se Bruce
1974 s. 74 tabell 2).
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mindre) lexikaliserade sammansättningar med enstavig förled som (i sydsvenska varieteter såväl som i den centrala standardsvenskan) har accent 2:
bröllop, grönsak, lastbil, sjökort, smörgås o.s.v. Inte ens vid tidigt reducerad
efterled saknas exempel med accent 2: farstu, huckle, vadmal etc. Orsaken
till accent 1 hos t.ex. trädgård bör därför sökas i andra omständigheter än
lexikaliseringen. När ett (tillfälligt) nybildat trädgård ’gård karaktäriserad av
träd’ får accent 2 till skillnad från det lexikaliserade trädgård ’trädgårdstäppa, hustomt’ säger detta oss att sammansättningar bildade till träd får accent 2 i det nutida språket, men det säger oss ingenting om orsaken till accent 1 det lexikaliserade trädgård. Lexikaliseringsbegreppet förefaller alltså
vara av begränsad relevans för ordaccentdistributionen.2
Den forskningstradition som har dominerat problemområdet under de
senaste decennierna, som till största delen hänför sig till det generativa paradigmet och mer specifikt till den autosegmentella fonologin (varom se nedan
1.4.2), är i huvudsak synkront orienterad.3 Det som står i fokus är den synkrona fonologiska representationen av ordaccentdistributionen. Ordaccentkontrasten ses här i regel som en privativ (d.v.s. ensidig) opposition (jfr annorlunda Bruce 1977 och Withgott & Halvorsen 1984), där enligt den dominerande skolan accent 2 är den markerade, fonologiskt aktiva parten, som
består i närvaron av en lexikal ton under det att accent 1 enbart består av
intonationstoner (så t.ex. hos Kristoffersen 1992, 2000, Riad 2003 s. 92, 2013
ms. s. 116 f.).
Man opererar i beskrivningen i huvudsak dels med associationen av accent 2 med enskilda morfem (s.k. lexikal specifikation, vilken resulterar i
s.k. lexikal accent 2), dels med fonologiska regler för förekomsten av accent
2 (vilka resulterar i s.k. postlexikal accent 2). Det är t.ex. vanligt att räkna
med en regel om postlexikal accent 2 i ord som innehåller fler än ett prosodiskt ord (d.v.s. fler än en betoning): sammansättningar och avledningar med
toniska affix som -dom och -skap (se t.ex. Riad 1998a s. 75 f. om centralsvenska och Lahiri & al. 2005 s. 85 f. om östnorska förhållanden).4
Den centrala standardsvenskan har med detta sätt att se saken generell
postlexikal accent 2 hos sammansättningar medan bl.a. sydsvenska varieteter
har en i högre grad lexikalt styrd ordaccentdistribution hos sammansättningar (Riad 2003 s. 110 f. med anf. litt.; jfr Bruce 1974 s. 71). Ordaccenten hos
sammansättningar tycks i de senare varieteterna till stor del bero på vilken
ordaccent förleden har som simplex: sòmmarstuga : sòmmar, banánskal : banán,
bándyboll : bándy (Bruce 1973 s. 14 ff.).
2

Om man med lexikalisering avser en övergång från t.ex. en fras till ett ord (eller: från tvåordsfras till enordsfras) – som när en nominalfras övergår till sammansättning (jfr ovan) – kan
begreppet dock vara applicerbart, men det är knappast heller i det sammanhanget oumbärligt.
3
D.v.s. analysen av ordaccentdistributionen sker i regel uteslutande i den synkrona domänen.
Detta innebär inte att det saknas framställningar som diskuterar ordaccenternas diakroni (se
t.ex. Riad 2003 och Bye 2004 ms.).
4
Se om begreppet prosodiskt ord Riad 2013 ms. s. 11 ff., 2014 s. 117 ff.
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Enstavig förled följd av initialbibetonad efterled leder dock i regel till accent 2 också i sydsvenska varieteter: vå̀ rblomma : vår (a.a. s. 14). Detta har
tolkats dels som ett uttryck för en lexikalt specificerad accent 2 hos enstaviga ord som p.g.a. att accent 2 kräver en flerstavig form för att kunna realiseras får utlopp blott i (vissa) flerstaviga former, bl.a. sammansättningar
(Withgott & Halvorsen 1984 s. 24), dels som att betoningskrock (d.v.s. att
två betonade stavelser ligger intill varandra) leder till accent 2 (Bruce 1973 s.
22; jfr Riad 2003 s. 110 f.), dels åter som närvaron av ett »segmentalt tomt,
men tonalt» fogemorfem mellan sammansättningslederna (Kristoffersen 1992
s. 52).
Bl.a. sammansättningar med foge-s har, som redan nämnts, i strid med
detta mönster accent 1, och detta har man löst på olika sätt. Gösta Bruce
(1973 s. 25 f.) antar i den första av två i början av 1970-talet publicerade
artiklar att konstituentstrukturen vid foge-s är sådan att förleden bör delas in
i rot och fogemorfem och att detta leder till accent 1. I sin andra artikel använder han (1974 s. 70 f.) i stället ett villkor som inskränker regeln till sammansättningar utan foge-s. Gjert Kristoffersen (1992 s. 51) antar att såväl
foge-s:et som den förled som detta fogas till vid bildningen av en sammansättning är »tonalt nøytralt».
Aditi Lahiri & al. (2005 s. 82 ff., 2006) och Allison Wetterlin (2010 s.
108 ff.) utgår i stället från att accent 1 är den markerade ordaccenten och den
som kan specificeras i lexikonet. Accent 2 är i deras analys den ordaccent
man väntar sig om ingen specificering är förhanden. Accent 1 i sammansättningar anses här bero på lexikal specificering av förleden.
De senaste decenniernas forskning ägnar alltså relativt lite uppmärksamhet åt diakronin i så måtto att korrelationer mellan diakrona faktorer och den
nuspråkliga ordaccentdistributionen i stort sett helt förbigås.5 Detta leder till
att ordaccentdistributionen vid enstavig förled blir svår att komma till rätta
med. Postlexikal accent 2 anses vanligen vara det regelbundna här (se ovan),
och de många sammansättningar med accent 1 som trots detta påträffas framstår som undantagsfall och måste förklaras. Utan ett diakront perspektiv missar
man sambandet mellan de synkront (nuspråkligt) disparata typer det gäller:
sammansättningar med foge-s, preteritiparticip av partikelverb, vissa sammansättningar med förled som slutar på vokal o.s.v. Om man som Lahiri &
al. (2005 s. 82 ff., 2006) och Allison Wetterlin (2010 s. 108 ff.) i stället utgår
ifrån att det är accent 1 som kan vara lexikalt specificerad öppnas möjligheten att postulera att de ord som står i förled i sammansättningarna med accent
1 helt enkelt är specificerade för accent 1. Dessa kan då framstå som mindre
oregelbundna, men man har fortfarande missat sambandet dem emellan.6, 7
5

Se dock Wetterlin & al. 2007 s. 356 ff.
Det finns också andra problem med att anta att det är accent 1 som kan vara lexikalt specificerad (se nedan 3.6.3).
7
Dessutom kan det påpekas att även om man accepterar denna lösning frågan kvarstår varför
de aktuella orden är specificerade för accent 1. Jfr Wetterlin & al. 2007, där den antagna
6
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En rad olika utifrån synkrona (nuspråkliga) formella kriterier identifierade
sammansättningstyper med enstavig förled har alltså utpekats som särskilt
benägna att ha accent 1, och ur ett synkront, nuspråkligt perspektiv framstår
dessa som disparata. I denna avhandling avser jag att visa att många av dem
ur ett diakront perspektiv hänger samman och att ett sådant perspektiv tillåter
bredare generaliseringar som möjliggör en djupare förståelse för ordaccentdistributionen. Mina teser härvidlag, varom se nedan 1.3.1, tar sin utgångspunkt framför allt i Axel Kocks (1884–85, 1901) undersökningar (varom se
ovan).
Av intresse är också hur den större dialektgeografiska bilden skall förstås.
Variabel ordaccent i mer eller mindre fullständig överensstämmelse med de
sydsvenska förhållandena finns eller har funnits i en hel rad nordiska dialekter på vitt skilda håll, och det finns anledning att lyfta frågan om detta system en gång har rått i hela Norden och den generella accent 2 i sammansättningar som den centrala standardsvenskan uppvisar är en novation (jfr
Bruce 2007 s. 123 f.).

1.2. Efterledsbetoningen
Den sydsvenska (skånsk-sydhalländska) efterledsbetoningen omtalas tämligen flitigt i äldre litteratur (se t.ex. Kock 1884–85 s. 238 ff., 1904–08 s. 20
f., Olséni 1887 s. 83, Wigforss 1913–18 s. 566, 1915, Hansson 1969 s. 20 f.,
a.a. s. 24 samt inte minst SkO passim) men är i de senaste decenniernas litteratur helt frånvarande (se kartan hos Bruce 2010 s. 46, där »variabel tonvikt»
anges blott för delar av Norrland). Detta beror sannolikt på att efterledsbetoningen – till skillnad från den variabla ordaccenten – inte längre är levande i
sydsvenska varieteter. Den hör de äldre dialekterna till och torde numera
endast förekomma sporadiskt och företrädesvis hos äldre talare.
Den skånska efterledsbetoningen är alltså välkänd, och dess dialektgeografi är i stora drag klar: det rör sig om en variation mellan nordlig eller
nordöstlig accent 2 och sydlig eller sydlig-västlig efterledsbetoning (Olséni
1887 s. 83, Kock 1904–08 s. 20 f., Wigforss 1913–18 s. 566 ff., Hansson
1969 s. 24). Efterledsbetoningens geografiska utbredning är i detaljerna dock
fortfarande inte alldeles klar. Det kan ses som betecknande att det i den samlade tidigare litteraturen bara finns en enda karta över efterledsbetoningens
utbredning (en tämligen gles primärkarta över ordet halmtak; se Hansson
1969 s. 24). En dialektgeografisk utredning kan förväntas precisera och nyansera den bild som har framträtt i tidigare forskning.
Precis som i fråga om ordaccentdistributionen (se ovan 1.1 slutet) möter
efterledsbetoningen i Sverige och Norden som helhet i något som skulle kunna
lexikala specifikationen för accent 1 hos prefixen be- och för- förklaras genom att prefixen är
lånade.
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tolkas som en reliktdistribution. Även om efterledsbetoningen i allmänhet
betraktas som en novation och utvecklad ur accent 2 (se t.ex. Wigforss 1915)
har det hävdats att den tidigare har haft en större, sammanhängande utbredning i Norden (Bye 2004 ms. s. 22 ff.). Tillräcklig uppmärksamhet har därvid inte ägnats accent 2-kurvans beskaffenhet i de dialekter där efterledsbetoning förekommer, och hur accent 2-kurvan har utvecklats till efterledsbetoning är inte heller tillfredsställande utrett.

1.3. Syften och teser
Denna avhandling har tre syften. Det första är att undersöka korrelationer
mellan diakrona faktorer och ordaccentdistributionen hos sammansättningar
i Skånemålen. Det andra syftet är att utreda den skånska efterledsbetoningens dialektgeografi. Det tredje syftet är att fastställa den historiska och dialektgeografiska statusen hos dels det skånska systemet för ordaccentdistribution i sammansättningar, dels den skånska efterledsbetoningen.

1.3.1. Teser kring ordaccentdistributionen
Den mest problematiska ordaccentvariationen föreligger i Skånemålen (och
andra varieteter med liknande ordaccentdistribution) vid enstavig förled. Vid
flerstavig förled överensstämmer ju ordaccenten i regel med förledens, medan vid enstavig förled än accent 1, än accent 2 möter (jfr ovan 1.1). Jag har
också valt att begränsa min undersökning av ordaccentdistributionen till
sammansättningar med enstavig förled och initial(bi)betonad efterled, av
skäl som kommer att diskuteras nedan.
Jag kommer att driva fyra teser med bäring på ordaccentdistributionen hos
sammansättningar med enstavig förled och initial(bi)betonad efterled i Skånemålen:
1. Sammansättningar som (direkt eller indirekt) återgår på juxtapositioner av självständiga ord har samma ordaccent som den i förleden stående formen har haft som enkel form, d.v.s. vid enstavig förled accent 1.
2. Fornspråklig synkope av en i förleden belägen posttonisk stavelse hos
en sammansättning med accent 2 medför övergång till accent 1.
3. Sammansättningar som är lånade direkt från västgermanska språk (alltså
utan förmedling via t.ex. standardspråket) har accent 1.
4. Fornärvda eller i Skånemålen bildade sammansättningar som inte återgår på juxtapositioner eller har synkoperats enligt punkt 1 resp. 2
ovan har accent 2 eller efterledsbetoning.
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Teserna 1 och 3 skall här kommenteras kort. Enligt den förstnämnda har
alltså sammansättningar som återgår på juxtapositioner – hädanefter kallade
dejuxtapositiva sammansättningar8 –, t.ex. fornspråkliga nominal- och prepositionsfraser, samma ordaccent som förleden har haft som simplex:
Accent 1
lánds-väg
kó-hud
vít-kål
vár-dag
tíll-mans11
áv-bränd

: gen. sg. lánds
: gen. sg. kṓ(r)
: nom. sg. m. hvı̄ ́t(r)
: nom. sg. m. hvár
: prep. tíl
: adv. áf

Accent 2
bètes-hage
gå̀ sa-vinge
bàcka-hälla9
gàtu-grim10
gå̀ sa-bete
ìnne-bränd
ö̀ gna-lock13
àlna-bred

: gen. sg. bḕtes
: gen. sg. gā ̀ sa(r)
: gen. sg. bàkka
: gen. sg. gàtu
: gen. pl. gā ̀ sa
: adv. ìnne12
: gen. pl. ø̄ ̀ ghna
: gen. sg. àlna(r)

Förleden är som framgår av de ovan anförda exemplen ofta en böjd form: en
kasusform av ett nomen. Det är alltså fråga om den ordaccent som den aktuella böjningsformen har haft, som inte nödvändigtvis sammanfaller med
ordaccenten hos ordets grundform (nom. sg. (m.)): nom. sg. gā ́ s : gen. sg.
gā ̀ sa(r), gen. pl. gā ̀ sa. Dessutom bör noteras att det ofta rör sig om fornspråkliga böjningsformer som numera är fallna ur bruk. Enstaviga sådana har
förstås haft accent 1, eftersom accent 2 kräver en flerstavig form. Tvåstaviga
former kan till största delen okontroversiellt förutsättas ha haft accent 2;
denna ordaccent tillkommer ju enligt konsensus sådana enkla (osammansatta) former som efter den senurnordiska synkopen men före den fornnordiska epentesen i kodor med stigande sonoritet och enklisen av den bestämda
artikeln är två- eller flerstaviga (Gårding 1977 s. 17 f., s. 95 ff. med anf. litt.,
Riad 2006a s. 3 f.). Dessutom möter i Skånemålen en stelnad tvåstavig genitivform (troligen åtminstone huvudsakligen gen. sg.) av aln i genitivus mensurae-funktion. Denna uppträder dels i otvetydiga juxtapositioner med dimensionsangivande resp. -betecknande adjektiv eller substantiv: a`lnɑ bre
’en aln bred’, a`lnɑ lå ’en aln lång’, a`lne jyft ’en aln djupt’, a`lna bridd
’en alns bredd’ (OSD h. 1 s. 67), dels i vad som sannolikt är en sammansättning a`lna-bred adj. ’en aln bred’, dels i otvetydiga sammansättningar som
a`lna-tråd ’alnslång tråd använd som mått vid vävning’. Av de anförda formerna framgår att genitivformen har accent 2 såsom juxtapositionsförled och
8

Se vidare nedan 2.1.
’Backsluttning’.
10
’Sädesärla’.
11
’Till vänster (om dragdjur som går i par)’.
12
Det förefaller dock som om preteritiparticip på efter-, under- och över- i regel har accent 2
(Kock 1884–85 s. 109, Delsing & Holm 1988 s. 30, Ström 1998 ms. s. 9). Detta harmonierar
emellertid med att dessa ord fornspråkligt bör ha haft accent 2 (Kock 1884–85 s. 109). I Skånemålen står de sida vid sida med r-lösa variantformer med accent 2: 2E-tE o. likn. ’efter’, o
2 ]
_ E
o. likn. ’under’, 2_yE o. likn. ’över’. Sammansättningar till dessa torde genomgående ha accent 2.
13
’Ögonlock’.
9
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att också härtill bildade sammansättningar har accent 2, och detta talar dels
för att tvåstaviga genitiver på -a och -a(r) hade accent 2 i fornspråket, dels
för att detta korrelerar med accent 2 i sammansättningar.
Jag har valt att begränsa undersökningen till enstaviga förleder av följande skäl. För det första kan det betraktas som klart att dejuxtapositiva
sammansättningar med tvåstavig förled som har haft accent 2 som simplex i
allmänhet har accent 2 i Skånemålen (jfr Kock 1891 s. 359).14 Exemplen på
detta är synnerligen talrika. Hit hör bl.a. många sammansättningar med de
s.k. fogevokalerna a och e. Dessa kan ofta okontroversiellt återföras på tvåstaviga gen. pl.-former på -a, gen. sg.-former på -ar eller gen. sg.-former av
an- resp. ōn-stammar; jfr uppställningen ovan.
För det andra bör man kunna räkna med att också dejuxtapositiva sammansättningar med tvåstavig förled med accent 1 som simplex har förledens
ordaccent. Visserligen tycks dessa utgöra en mycket marginell typ. Det finns
en del (formella) dekomposita,15 t.ex. vardags-lag, men dessa kan ha foge-s
till följd av en välkänd synkron ordbildningsregel (se Tamm 1900 s. 49 ff.,
Delsing 2002 s. 68), vars ålder är okänd, och man kan därför inte utgå ifrån
att de återgår på juxtapositioner (*hvardaghs lagh). Ett sådant ord som rytters-ök tycks dock utgöra ett sannolikt exempel på en dejuxtapositiv sammansättning med flerstavig förled med accent 1 som simplex (fsv. rytter, av
mlt. rûter). Sammansättningar till sammansatta ortnamn med accent 1, t.ex.
Kivika-kvinna ¾c-1ivi¾caKv'i_®a ’hustru från Kivik’, Kivika-sill ¾c-1ivi¾cas'i-l ’sill
från Kivik’ och Kivika-snack ¾c-1iviKasn'a-K ’kiviksdialekt’, kan också betraktas
som dejuxtapositiva. Ofta är den gamla genitivformen av ortnamnet mer
eller mindre levande i dialekten: Kivika marknad ¾c-1ivIKa m2aRKad (jämte Kiviks marknad),16 °Longa fälad, Longa påga (Ingers 1962 s. 13). Trots typens
sällsynthet torde man kunna räkna med att dejuxtapositiva sammansättningar
med flerstaviga förleder som har eller har haft accent 1 som simplicia i allmänhet har accent 1. Denna ordaccent har nämligen även icke dejuxtapositiva sammansättningar med samma uppbyggnad: dunder-karl d1o-nÅRK-'aR
’mycket duglig karl’, soda-vann s-o
1 dav'a-n ’sodavatten’ o.s.v. (jfr Bruce 1973
s. 17, 1974 s. 65 ff., Delsing & Holm 1988 s. 30), och det finns ingen anledning att föreställa sig att dejuxtapositiva sammansättningar härvidlag skulle
bete sig annorlunda.
För det tredje är det vad beträffar de västgermanska lånorden vid tvåstavig förled svårt att påvisa att accent 1 beror just på lån. Ett par av Gösta
Bruces (1973 s. 16 f., 1974 s. 64 f.) generaliseringar är att dels flerstavig,
finalbetonad förled, dels flerstavig, initial- eller medialbetonad förled medför
accent 1: banánskal, bándyboll, kadáverlukt. Förleden utgör här visserligen
14

Se några få undantag i sydhalländska dialekter hos Wigforss 1913–18 s. 563.
Med dekompositum avses i avhandlingen en sammansättning vari minst en led i sig är
sammansatt, t.ex. uthus-länga, sprit-bolag.
16
Dessa uppgifter är hämtade ur Skånsk ortnamnsdatabas.
15
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utomnordiska lånord, men sammansättningarna torde vara bildade på nordisk
botten. Ord av samma typ som påträffas i mitt källmaterial är troligen t.ex.
mangel-rull m1Å_]ElR'u-l ’mangelrulle’, märgel-blad m1aRjElbl-'A ’(blad av) tussilago’ och märgel-hål m1aRjElh-'Ol ’(vattenfyllt) hål i marken där märgel har
upptagits’. Det är alltså vanskligt att knyta accent 1 just till lån även i fall där
det är fullt möjligt att sammansättningen i sin helhet är lånad från västgermanska språk, t.ex. mäster-tjuv m1E-stÅ-R¾c_'yv (jfr nht. meisterdieb).17
För det fjärde kan det förväntas att sammansättningar med initialobetonad
förled i allmänhet har accent 1 (se Bruce 1973 s. 15, 1974 s. 65 ff., Delsing &
Holm 1988 s. 30 och Strandberg 2011 s. 283). Jag har därför begränsat undersökningen till sammansättningar med initial(bi)betonad efterled.
För att testa de tre ovan redovisade teserna krävs inte bara ett relevant och
tillräckligt stort material; detta material måste dessutom göras till föremål för
ingående etymologisk granskning. Materialet bör därför inte vara för stort,
och det måste väljas med omsorg. Med utgångspunkt i mina teser och ovan
beskrivna förutsättningar har jag valt att begränsa undersökningen om ordaccentdistributionen till några få sammansättningstyper, som alla har nuspråkligt enstavig förled.
Till att börja med synes det naturligt att i undersökningen uppta sådana
sammansättningar vars förleder ur nuspråklig formell synpunkt är att betrakta
som synkoperade, d.v.s. sådana där förleden korresponderar med (grundformen hos) ett tvåstavigt simplex: kron-hjul : krona, vrid-lag : vrida inf. En
annan relevant typ är sammansättningar där förleden av språkhistoriska skäl
är att betrakta som synkoperad, men där också motsvarande simplex i det
nutida språket är enstavig till följd av synkope, t.ex. le-skaft ’lieskaft’ : le
’lie’ (< lēi), släd-före : släd sl-æ ’släde’ (< slæði), kel-fot ’kittelfot’ : kel ’kittel’ (< kæðil).18 I dessa båda typer återfinns en del synkoperade till starka
substantiv bildade stamförleder och till n-stammar bildade genitivförleder.
I materialet har också upptagits sammansättningar med förleder som nuspråkligt slutar på vokal utan att något vid en första anblick tyder på att det
skulle röra sig om synkope, d.v.s. förleden sammanfaller formellt med substantivets stam. Bland dessa återfinns dels stamsammansättningar (trä-fot
< træ-fōter), dels möjligen dejuxtapositiva sammansättningar med synkope
(smed-bälg < *smiðar-bælgher eller *smið-bælgher), dels möjligen dejuxtapositiva sammansättningar med möjlig men inte säker synkope (ko-hud <
kōr-hūð, *kōa(r)-hūð eller *kō-hūð). Västgermanska lånord påträffas i alla
de nämnda typerna men är särskilt talrika i den förstnämnda (t.ex. brygg-hus,
av mlt. bruwhûs).
17
En möjlig angreppspunkt erbjuds dock av sådana sammansättningar med ett västgermanskt
lånord i förleden vilka har accent 2 eller efterledsbetoning, t.ex. sådana på koper- ’koppar-’
(varom se nedan 4.2.1). En sådan sammansättning som avvek genom att ha accent 1 skulle
kunna betraktas som lånad i sin helhet från västgermanska språk med accent 1 p.g.a. av denna
omständighet. Någon sådan sammansättning finns dock inte i mitt material.
18
Om stavningen av fornspråkliga former se nedan 1.4.1.
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För att få med (någorlunda) säkert dejuxtapositiva sammansättningar med
ursprungligen enstavig förled har jag också upptagit dels ett antal sammansättningar med s-genitiv i förleden, dels ett antal preteritiparticip av partikelverb, i bägge fallen sådana som är fornspråkligt belagda. Se om materialets
avgränsningar vidare nedan 1.5.2.
I avhandlingen berörs bara det icke-propriella ordförrådet. Att undersöka
sammansatta ortnamns accentuering är en angelägen forskningsuppgift (jfr
Hallberg 1969 s. 3), som dock förtjänar en separat framställning.
Undersökningsområdet är landskapet Skåne i dess nuvarande utsträckning.
Till Skånemålen kan också räknas dialekterna i den sydsmåländska socknen
Hallaryd (Hedström 1932 s. xii) resp. Listers hd i Blekinge (Ingers 1939 s. 7;
jfr Swenning 1917–37 s. 12, Sjöstedt 1944 s. 75), vilka jämte andra likheter
med Skånemålen uppvisar den för bl.a. dessa karaktäristiska postvokaliska
leniseringen p, t, k > b, d, g. Övergången till södra Hallands dialekter är förhållandevis mjuk (Wigforss 1913–18 s. 619 ff.), och också dessa skulle
kunna räknas till Skånemålen. Jag har trots detta låtit landskapsgränsen utgöra gräns för undersökningsområdet; de nämnda angränsande områdena ligger ju alla i Skånemålsområdets yttersta periferi, och ett medtagande av dem
skulle med all sannolikhet inte väsentligt påverka resultaten av undersökningen. En översikt över undersökningsområdet med häradsindelning ges i karta 1.

Karta 1. Översiktskarta över Skåne med häradsindelning.
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1.4. Metod och teori
I detta avsnitt redovisar jag i korthet de metoder som kommer till användning i kap. 3 och 4, nämligen etymologisk och dialektgeografisk metod. Jag
ger också en kort orientering i autosegmentell teori och notation, som jag
använder när jag dryftar frågan om efterledsbetoningens ursprung nedan 5.2.
Se också nedan kap. 2, där några större problemkomplex med bäring på
analyserna i kap. 3 dryftas, bl.a. dejuxtapositiva sammansättningar och förledssynkope i Skånemålen.

1.4.1. Etymologisk och dialektgeografisk analys
I kap. 3 undersöks korrelationer mellan ordaccentdistributionen och vissa
diakrona faktorer. Det rör sig dels om bildningstyp (dejuxtapositiv eller icke
dejuxtapositiv), dels om huruvida förledssynkope har ägt rum, dels om huruvida en given sammansättning är lånad från västgermanska språk eller inte.
Genom etymologisk analys söker jag kontrollera dessa faktorer för varje i
undersökningen ingående sammansättning. Större delen av kapitlet utgörs således av ett antal kortare analysavsnitt som vart och ett tar upp till behandling
antingen enskilda ord eller flera ord med gemensam förled. Den etymologiska analysen utmynnar i en bedömning av resp. ord som något av följande
alternativ: 1) en säker icke dejuxtapositiv sammansättning med osynkoperad
förled, 2) en säker dejuxtapositiv sammansättning med osynkoperad förled,
3) en sammansättning vars förled säkert är synkoperad (och, om den är dejuxtapositiv, har synkoperats först efter övergången till sammansättning), 4)
en från västgermanska språk lånad sammansättning eller slutligen 5) en sammansättning som med avseende på någon av dessa faktorer är oklar eller mångtydig. Sedan kontrolleras i vad mån resp. faktor korrelerar med den förväntade ordaccenten (se ovan 1.3).
Den etymologiska analysen har bestått i konsultation av litteratur och relevanta ordböcker (främst Hellquist, de Vries, SAOB, ODS, Söderwall och
Söderwall suppl., Schlyter, Fritzner, Schiller & Lübben, Lasch & Borchling,
DW och WNT) och samlingar (OSDs samt i ett fall SAOS) och en bedömning av tidigare framförda etymologier. Inte sällan föreslår jag nya etymologier. I regel anför jag inte i det enskilda fallet källa för former som är hämtade
ur ordböckerna. Från ordböckerna hämtade ordformer anförs i avhandlingen
med den stavning de har i resp. ordbok,19 med två undantag: i fornsvenska
former använder jag æ och ø i stället för Söderwalls (och Söderwall suppl.:s)
ä och ö, och i fornvästnordiska former använder jag ǫ i stället för Fritzners ö.
Jag supplerar i regel inte längdstreck för i ordböckerna anförda former. Däremot markerar jag genomgående längd (och när det är påkallat också frånvaro
19
Därför varierar bl.a. huruvida nyhögtyska former har stor begynnelsebokstav och vilket tecken
som anger längd i vissa västgermanska fornspråk.
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av längd, på sedvanligt sätt med korthetsbåge, t.ex. ă) i former som jag anför
som fornöstnordiska. När fornsvenska sammansättningar anförs i normaliserad form sammanskriver jag dem konsekvent, även när de är särskrivna i
exempelvis Söderwall (eller Söderwall suppl.). (I normaliserad form särskriver jag bara juxtapositioner, och fornspråkliga sådana förser jag genomgående med asterisk eftersom de inte är säkert belagda.) Enskilda belägg anförs
dock oförändrade från resp. källa.
När en ordform är belagd i fornsvenskan men inte i forndanskan och vice
versa har jag ofta anfört den som fornöstnordisk, och detta utan att förse den
med asterisk. Detta har sin bakgrund i att man ogärna vill återföra en skånsk
dialektform på en fornsvensk form, och man skulle kunna diskutera i vad
mån det vore berättigat att återföra en skånsk form på t.ex. en fornsjälländsk
eller fornjysk. Att betrakta en fornöstnordisk form som rekonstruerad när
den är belagd i fornsvenskan och/eller forndanskan vore naturligtvis inte
rättvisande, eftersom det är fråga om en sammanfattande beteckning för två
samtida språk snarare än ett rekonstruerat, äldre språkstadium. I former som
jag anför som fornöstnordiska använder jag som i fornvästnordisk normalortografi þ och ð (i synnerhet th för ð för ju tankarna till forndanskan) men i
övrigt fornsvensk/forndansk normalortografi. Jag ansluter mig här till en
äldre tradition inom svensk dialektologi; jfr t.ex. Areskoug 1957.
Som ett led i den etymologiska analysen har jag i de fall där det har varit
aktuellt excerperat och karterat förekommande variantformer eller andra sammansättningar med tvåstavig förled svarande mot enstavig förled hos den i
undersökningen ingående sammansättningen. Så har jag t.ex. excerperat sammansättningar på släda- ’släd-’ och karterat tillsammans med dem på släd(se nedan s. 109 karta 22). I sådana fall har syftet varit att avgöra huruvida förleden är synkoperad eller inte. En (i stort sett) dialektgeografiskt komplementär distribution av en- och tvåstavig form, som hos släd(a)-, har jag då tagit
till intäkt för att den enstaviga formen är synkoperad. En dialektgeografiskt
mer eller mindre fri variation har jag tvärtom tagit till intäkt för att det är
fråga om olika bildningar: en med enstavig och en med tvåstavig förled (så
t.ex. i fråga om brud(a)-par; se nedan s. 81 karta 9).
Dialektgeografisk är också undersökningen i kap. 4 om efterledsbetoningen. Jag har här karterat samtliga i undersökningen ingående sammansättningar
och sökt göra en helhetsbedömning av den dialektgeografiska variationen mellan accent 2 och efterledsbetoning. Se vidare nedan kap. 4 inledningen. Se om
dialektgeografisk metod i allmänhet Dahlstedt 1972.

1.4.2. Autosegmentell fonologi och de skånska ordaccenterna
I diskussionen nedan 5.2 om efterledsbetoningens ursprung är accent 2-kurvans
beskaffenhet central. Jag ansluter mig här till autosegmentell teori och notation (se härom utförligt Goldsmith 1979, 1999 samt Bruce 2012 s. 52 ff.).
Detta teoretiska ramverk har dominerat de senaste decenniernas forskning om
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de nordiska ordaccenterna, varvid bl.a. Withgott & Halvorsen 1984, Kristoffersen 1992, Riad 1998b, 2003, 2006b, 2013 ms., Bye 2004 ms., Lahiri & al. 2005
och Wetterlin 2010 utgör viktigare arbeten. Detta avsnitt är avsett att ge en
kortfattad, praktiskt hållen orientering i teorin (utan anspråk på fullständighet) såsom den har kommit att användas inom denna forskningstradition. I
avsnittet berörs också nyckelbegrepp inom den synkrona ordaccenttilldelningen, som tas upp till diskussion nedan 3.6.3 (i analyserna i undersökningen om ordaccentdistributionen i kap. 3 berörs den synkrona ordaccenttilldelningen däremot inte; se härom i stället ovan 1.4.1). En fonologisk beskrivning av de skånska ordaccenterna ges också.
Språkets tonalitet anses inom autosegmentell fonologi vara uppbyggd av
enskilda måltoner (kortare: toner) som kan vara antingen höga eller låga. Den
tonala dynamiken med sina toppar och dalar består av stegringar och fall mot
dessa måltoner, som uppnås vid kurvornas högsta resp. lägsta punkt. I autosegmentell representation är en ton inte en egenskap hos ett segment utan utgör i sig själv ett segment. Dessa tonala segment är dock belägna på ett separat plan (eng. tier). De står i ett linjärt förhållande till varandra (de följer på
varandra) men inte till segment av andra typer, t.ex. stavelser eller fonem. En
ton kan vara associerad till en stavelse eller oassocierad, s.k. flytande. Det fonetiska korrelatet till en sådan association är en stabil tajmning mellan tonen
och stavelsen (Riad 1998b s. 84). Jag utgår med Tomas Riad (a.a. s. 85) ifrån
att en stavelse i de nordiska språken måste vara betonad för att en ton skall
kunna associeras till den.
I beskrivningar av de nordiska ordaccenterna räknar man med tre typer av
toner med olika fonologisk status: lexikala toner, prominenstoner och gränstoner, varav de två sistnämnda är intonationstoner. Prominenstonen signalerar fokus och gränstonen frasslut (Riad 2013 ms. s. 14 f.). Ett ord som står i
fokus tilldelas således en prominenston; står det (dessutom) yttrandefinalt tilldelas det (dessutom) en gränston. Det kan också innehålla en lexikal ton och
realiseras då, vid fokus, med accent 2. Den lexikala tonen kan lagras lexikalt
(i morfem, d.v.s. rötter och affix; s.k. lexikal ordaccenttilldelning), men den
kan också tilldelas synkront i vissa prosodiska kontexter (s.k. postlexikal ordaccenttilldelning). I central standardsvenska tilldelas exempelvis alla former
som består av fler än ett prosodiskt ord en lexikal ton.20 Strängt taget är det i
dylika fall fråga om en postlexikal ton, men av hävd kallas också denna ton
för lexikal (jfr Riad 2013 ms. s. 15). Enligt den dominerande uppfattningen
utgör den lexikala tonen det enda tonemet i en privativ (eller, med ett annat
ord, ensidig) opposition. Med detta sätt att se saken är accent 2 den fonologiskt aktiva parten i ordaccentkontrasten: accent 2 är den enda egentliga ordaccenten medan accent 1 består i avsaknaden av denna ordaccent, d.v.s. ren
fras- eller satsintonation. Detta återspeglar den autosegmentella representat-

20

Se om begreppet prosodiskt ord Riad 2013 ms. s. 11 ff., 2014 s. 117 ff.
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ionen av ordaccenterna, där accent 1 består av fokuston och gränston – intonationstoner – och accent 2 dessutom av en lexikal ton.
En ton tecknas i autosegmentell notation H eller L beroende på om den är
hög eller låg. Gränstoner förses med procenttecken och kan t.ex. tecknas L%.
Prominenstoner och lexikala toner utmärks inte med några särskilda tecken.
Däremot signaleras association med en stavelse medelst asterisk, t.ex. L*.
Den skånska accent 2-kurvans uppbyggnad är L*HL% (Riad 2003 s. 99).
Den lexikala tonen, som kommer först, är alltså låg och associerad till den
huvudbetonade stavelsen,21 prominenstonen är hög och gränstonen låg. Prominenstonen följer strax efter den lexikala tonen medan gränstonen alltid
placerar sig vid frasens slut. Accent 2-kurvan inleds alltså med en låg ton
som följs av en mer eller mindre hastig stegring mot prominenstonen. Detta
ger den för skånska dialekter karaktäristiska entoppiga accent 2-kurvan med
tonhöjdsmaximum sent i den (huvud)betonade stavelsen (se Meyer 1954 s.
86; jfr typologin hos Gårding 1977 s. 31).22 Accent 1 saknar den lexikala tonen
och har i skånska dialekter således uppbyggnaden HL% (Riad 2003 s. 99). Den
börjar alltså direkt på den höga prominenstonen.
I sammansättningar är prominenstonen i vissa varieteter, bl.a. central standardsvenska, associerad till den sista betonade stavelsen. Accent 2-kurvan
kallas då konnektiv. I skånska varieteter är prominenstonen med Tomas Riad
(2003 s. 101) oassocierad och följer lika hastigt på den lexikala tonen som i
simplicia. En sådan accent 2-kurva kallas icke konnektiv. Se Riad 2003 s. 100
ff.; jfr annorlunda Bye 2004 ms. s. 20 f.
Vid fullständig notation skrivs tonerna ut tillsammans med det ord som
uppbär dem (nedan anfört i ortografisk form med tillägg av huvud- och bibetoning samt grav accent som anger accent 2). Tonerna placeras då över den
stavelse de anses realiseras på, och association anges med en linje. Om det är
många stavelser mellan prominenstonen och gränstonen markeras interpolationen dessa emellan med en streckad linje.
L*HL%
|
ˈkàka

L*H - - - - - - L%
|
ˈ skò rˌ s t ens- ˌp ip a

Figur 1. Autosegmentell representation av den skånska accent 2-kurvan i simplex resp.
sammansättning. (Delvis efter Riad 2003 s. 101.)
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Jag använder i avhandlingen de hävdvunna termerna huvudbetoning och bibetoning utan att
därmed ta ställning till huruvida huvud- och bibetoning är fonologiskt distinkta från varandra.
Stundom använder jag termen betoning både om det som ofta betraktas som huvudbetoning
och det som ofta betraktas som bibetoning.
22
Jfr dock nedan 5.2.3.2.
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1.5. Material
1.5.1. Källmaterial
Materialet till undersökningarna om ordaccentdistributionen (kap. 3) och efterledsbetoningens dialektgeografi (kap. 4) är excerperat ur DAL:s skånska dialektordsamlingar i sedesformat sådana de föreligger i kopior i OSDs23 vid
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, allt under Institutet för språk och
folkminnen. Detta skånska källmaterial utgörs av ca en miljon sedesblad, vart
och ett innehållande minst ett belägg på minst ett dialektord. Förutom standardspråkligt (stundom konstruerat) uppslagsord anförs i regel bl.a. uttal (med
landsmålsalfabet eller olika former av s.k. grov beteckning) och geografisk
proveniens (vanligen härad och socken). Accentueringen är i regel angiven
och samlingarna är rika på sammansatta ord. Materialet, som i stort sett i sin
helhet härrör från perioden ca 1897–1970, har samlats in av ett flertal upptecknare, men i många fall har också dialekttalande meddelare anlitats, som
då har fått nedteckna dialektord efter eget huvud (se härom Hallberg 2007,
särskilt s. 70 ff.). Materialet är i regel tillförlitligt, och i och med dess omfattning drar avvikande uppgifter lätt uppmärksamheten till sig, i synnerhet
när materialet karteras. Karl Hampus Dahlstedt (1972 s. 13) kallar detta »beläggens inbördes självkontroll» (jfr också Reinhammar 1972 s. 41).
Man bör vid arbete med det äldre dialektmaterialet vid våra arkiv vara
medveten om vissa omständigheter kring materialet och insamlandet av det.
Upptecknarna eftersträvade i regel att dokumentera en så »genuin», d.v.s. av
standardspråket opåverkad, dialekt som möjligt. Personer som bedömdes tala
(regionalt eller lokalt) standardspråk eller en dialekt som i alltför stor utsträckning var påverkad av standardspråket anlitades därför i regel inte som
informanter. I stället torde uppteckningsverksamheten ha koncentrerats kring
relativt immobila personer med anknytning till och minnen från det gamla
allmogelivet, alltså personer som var eller hade varit verksamma (som förvärvsarbetare eller annars) inom jordbruk, fiske, allmogehantverk eller liknande. Den sociala variation som måste ha funnits i bl.a. Skåne under 1800talet och i högre grad under 1900-talet lyftes därmed av det dokumenterade
språket. Likväl är det inte ett orimligt antagande att samlingarna åtminstone
under 1800-tal och tidigt 1900-tal återspeglar det språk som talades av merparten av den rurala befolkningen, om än möjligen i en idealiserad form.
Detta bör man vara medveten om, men det gör inte samlingarna på något
sätt obrukbara. En uppenbar fördel är att de gränsdragningsproblem som föreligger i spännvidden mellan dialekt och standardspråk kringgås, eftersom det
aldrig är någon tvekan om huruvida en given form kan betraktas som dialek23
DAL:s samlingar (i mikrofilmformat) kopierades för OSD:s räkning »med början 1965»
(Reinhammar 1972 s. 39). Belägg inkomna i DAL:s samlingar därefter införlivades bara
undantagsvis i OSDs. Sådana belägg finns därför i regel inte med i mitt material. Se om OSD
och OSDs för övrigt Reinhammar 1984 och ds. i OSD h. 1 s. 5.
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tal. De tecken på dialektutjämning som har satt avtryck i samlingarna är
enligt min bedömning till den avgjort största delen antingen otvetydigt eller
sannolikt av interdialektal art: dialektdrag med mindre utbredning har trängts
undan till förmån för sådana med större utbredning (jfr Johansson 2011 s.
188).24
En definition av begrepp som dialekt och Skånemål som utgår från de föreliggande samlingarna kan därför vara tillfyllest i detta sammanhang (jfr
Hagren 2008 s. 11 f.; se dock Johansson 2011 s. 189). Undersökningen rör ju
inte dialektutjämning. Jag vill heller inte fresta på utrymmet med ett inlägg i
den pågående debatten om dialektbegreppet (se härom t.ex. Widmark 1995,
Eklund 2002, Svahn 2003, Johansson 2011 och Omdal 2011). Med Skånemål avser jag i detta arbete alltså Skånes gamla allmogedialekter sådana de
föreligger dokumenterade i DAL:s dialektordsamlingar och dialektinspelningar.25 Jag har inte försökt värdera materialet med avseende på »genuinitet» el. dyl. (jfr Hagren 2008 s. 11). I undersökningsmaterialet ingår således
ett inte ringa antal sammansättningar som uppenbarligen eller mer eller
mindre sannolikt är lånade från standardspråket. De standardspråkliga lånorden utgör också det enda tydligt standardspråkliga inslag jag har påträffat i
samlingarna.
Inte heller geografiskt skedde uppteckningsverksamheten efter någon särskild systematik. Vissa delar av Skåne, t.ex. V. Göinge hd och Ingelstads hd,
är synnerligen välinventerade medan materialet från andra områden är relativt litet. Lakuner saknas därför inte i de kartor som presenteras i kap. 3 och
4, och vissa ord är förstås sparsamt belagda, även om de mycket väl kan ha
varit utbredda över stora delar av landskapet (jfr Dahlstedt 1972 s. 13). Skåne
är dock i ett nationellt perspektiv mycket välinventerat (kopiorna av DAL:s
skånska samlingar utgör ungefär en sjundedel av hela OSDs), och generellt
sett har det, tack vare materialets omfattning, inte berett några problem att
komma till rätta med dialektgeografin.
DAL:s skånska dialektordsamlingar föreligger alltså dels i original i Lund,
dels i kopior i OSDs i Uppsala, i båda fallen i sedesformat. I Lund är samlingarna sorterade häradsvis och därunder alfabetiskt. I OSDs har de varit samsorterade i en enda alfabetisk följd, så att man direkt har kunnat erhålla alla
belägg på ett givet ord för hela Skåne. I samband med redigeringen av OSD
h. 1–3 sorterades hela OSD:s sedessamlingar på A och B in i en för riket
24

När t.ex. det sydskånska uttalet h-ø£J (hök) trängs undan av det nordskånska uttalet h-øg är
det uppenbarligen fråga om påverkan från nordligare Skånemål. När det sydskånska uttalet
l2i_£Ja (ligga) läggs bort till förmån för l2i_ga, som föreligger i norra Skåne, kan det visserligen
vara fråga om standardspråkspåverkan, men även här är det sannolikt fråga om en dialektform
som konkurrerar ut en annan. I vissa fall är det däremot tilltalande att räkna med standardspråkspåverkan, nämligen på så vis att en dialektform p.g.a. en större eller mindre överensstämmelse med motsvarande standardspråkliga form har konkurrerat ut en motsvarande, mer
utpräglad dialektform, t.ex. då det nordostskånska uttalet ho-n (hund) breder ut sig på bekostnad av ho_], som äldst råder i nordvästra och hela södra Skåne (se Ingers 1939 s. 10 not 1).
25
Inspelat material kommer till användning nedan 5.2.
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gemensam alfabetisk följd, det s.k. huvudregistret. Samlingarna har sedan
successivt sorterats in i detta huvudregister.26 När jag sommaren 2009 påbörjade materialinsamlingsarbetet återstod de separata skånska samlingarna på
H samt K–S. Möjligheten fanns alltså att t.ex. totalexcerpera en eller flera
begynnelsebokstäver. Detta skulle dock innebära att inte hela alfabetet täcktes in.
I stället valde jag att excerpera alla sammansättningar av de utvalda typerna såsom uppslagsord ur en av DAL:s häradssamlingar, nämligen den
över Färs hd, för att sedan excerpera beläggen på dessa sammansättningar ur
det skånska materialet i OSDs. Materialet återspeglar alltså beståndet av
sammansättningar av de aktuella typerna i Färs hd i sydöstra Skåne. Detta
har förstås medfört att vissa i materialet ingående sammansättningar är belagda bara i t.ex. södra, östra eller sydöstra Skåne, men det bör inte ha medfört några skevheter i undersökningens resultat.
Material från Färs hd begagnade jag mig av till en förstudie till avhandlingen (Strandberg 2011). För detta ändamål hade häradet valts ut slumpmässigt bland DAL:s 23 häradssamlingar och digitaliserats. Mot bakgrund
av samlingens förtjänster och då jag hade den tillgänglig i lättarbetat format
valde jag att låta den ligga till grund för materialinsamlingen till avhandlingen. Alternativen härvid vore att digitalisera och excerpera en annan av DAL:s
häradssamlingar, att excerpera Syd- och västsvensk dialektdatabas, vilken
vid den aktuella tiden omfattade hela Albo hd och delar av N. Åsbo hd,27
eller slutligen att excerpera någon av de vetenskapliga ordböcker över Skånemål (med uppgifter om accentueringen) som fanns, nämligen OFVG och
Hansson 2001. Jag fann dock inte att något av dessa alternativ vore att föredra framför en excerpering av Färs-samlingen, som jag dessutom redan var
väl orienterad i. Färs-samlingen kan dessutom betraktas som lämplig eftersom Färs hd är centralt beläget i Skåne, uppvisar en viss dialektal mångfald (gränsknippet mellan nord- och sydskånska mål, varom se Wigforss 1913–
18 s. 613 ff., löper genom häradets nordligaste socknar) och inte representerar någon ytterlighet inom det skånska dialektområdet. Med sina ca 45 000
sedesblad har samlingen dessutom ett lämpligt omfång: stort men inte oöverstigligt.

1.5.2. Ordurval och excerpering av uppslagsord
De två olika delundersökningar om ordaccentdistributionen resp. efterledsbetoningen som avhandlingens empiriska del sönderfaller i (se nedan kap. 3
resp. kap. 4) har var och en krävt sitt material. Gemensamt för dem båda är
dock att materialet är inskränkt till icke propriella sammansättningar och
bara omfattar sammansatta substantiv, adjektiv, verb, particip och med neut26
27

Jag tackar Eva Thelin för dessa uppgifter.
Jag tackar Carl-Erik Lundbladh för denna uppgift.
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rumformen av motsvarande adjektiv identiska adverb.28 Pronomina, prepositioner, interjektioner och de flesta adverb har alltså uteslutits ur undersökningen. Skälet till detta är att det hos dessa ordklasser mycket ofta är svårt att
avgöra huruvida det är fråga om en sammansättning eller en juxtaposition.
Så är fallet hos t.ex. allting, dendärnade, bakom, bakpå, framtill, nerför, varenda, alltid, igår o.s.v. Jag har också uteslutit sammansättningar av andra ordklasser när jag har bedömt att det har kunnat vara fråga om en jux-taposition,
t.ex. jul-afton (jfr den möjliga fornsvenska juxtapositionen iula apton; se
Kock 1884–85 s. 87).
Som sammansatta ord har jag räknat dels alla etymologiskt sammansatta
arvord inklusive bildningar med huvudbetonade pretoniska resp. bibetonade
posttoniska affix (t.ex. o- resp. -skap), dels alla etymologiskt sammansatta
lånord vari minst en sammansättningsled enligt min bedömning har kunnat
anslutas till ett i Skånemålen förefintligt simplex. Sammansättningar som enligt min bedömning sannolikt har reanalyserats som simplicia tas inte med.
Sålunda har t.ex. davre (dag-vard) ’frukost’ uteslutits under det att t.ex. daglön medtagits.
1.5.2.1. Undersökningen av ordaccentdistributionen
I undersökningen av ordaccentdistributionen ingår sammansättningar av
följande typer (jfr ovan 1.3):
1.

sammansättningar med enstavig förled formellt svarande mot tvåstavigt simplex i Skånemålen, t.ex. vrid-lag (: vrida v.),

2.

sammansättningar med enstavig förled som svarar mot enstavigt simplex i Skånemålen men är belagd eller kan rekonstrueras som fornspråkligt tvåstavig, t.ex. le-skaft (: le ’lie’ < fön. lē(i)),

3.

sammansättningar med enstavig förled på vokal som inte utan vidare
efterforskningar kan återföras på en fornspråkligt tvåstavig form och
som därför preliminärt antas vara ursprungligen enstavig, nämligen
med ursprungligen vokaliskt slut, t.ex. ko-hud, trä-bit, och
med vokaliskt slut efter konsonantbortfall, t.ex. bröd-kniv, smed-bälg,29

a.
b.
4.

fornspråkligt belagda30 sammansättningar med enstavig s-genitivförled, t.ex. dags-ljus (fda. dagslius), samt sådana som i huvudsak har ac-

28
Particip behandlas som en egen ordklass, särhållen såväl från verb som från adjektiv. Detta
motiveras enbart av att preteritiparticipen utgör en intressant kategori i sammanhanget (jfr
ovan 1.3 samt nedan 1.5.2.1; jfr dock SAG 2 s. 10 f., där participen räknas som en egen ordklass av andra skäl). Ett i källmaterialet påträffat particip har alltså uppförts i materialet som
just particip, och endast belägg på participet har förts till detta ord, d.v.s. belägg på övriga
former av verbet har förbigåtts.
29
Konsonantbortfallet förutsätts här inte nödvändigtvis ha ägt rum just i förledsställning.
30
Med fornspråkligt belagd menar jag ’belagd i ett nordiskt fornspråk’.
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cent 2 eller efterledsbetoning i materialet (oavsett om dessa är fornspråkligt belagda) och slutligen
5.

fornspråkligt belagda sammansatta preteritiparticip med enstavig förled bestående av ett adverb (en verbpartikel), t.ex. av-bränd (fsv. afbrænd), samt sådana resp. strukturellt likartade bildningar bestående av
adverb + particip (antingen de svarar mot ett i Skånemålen förefintligt
partikelverb eller inte) som i huvudsak har accent 2 eller efterledsbetoning i materialet.

Dessa kategorier är inte avsedda att täcka in hela beståndet av sammansättningar i Skånemålen utan är valda utifrån de tre teser som presenteras ovan 1.3.
Sammansättningar med fullständigt oklar etymologi, t.ex. mor-lösa ’matstrupe
hos vissa husdjur’, har förbigåtts.
Jag har excerperat samtliga sammansättningar av typerna 2, 4 och 5. Typerna 1 och 3ab är däremot så väl företrädda i källmaterialet (med resp. ca
150, 400 och 150 sammansättningar, alltså totalt ca 700 sammansättningar)
att jag har fått begränsa excerperingen av dessa för att materialet skulle bli
hanterbart och excerperingen möjlig att slutföra inom rimlig tid. Jag har därvidlag excerperat samtliga sammansättningar som förekommer med accent 1
i källmaterialet samt ett slumpmässigt urval av ca 50 sammansättningar ur
vardera typen av övriga sammansättningar.
Av de sammansättningar som i källmaterialet inte uppträder med accent 1
har jag dessutom excerperat ca 40 stycken vars förleder i källmaterialet uppträder parallellt med förleder som är identiska med dessa så när som på antingen foge-s eller tvåstavighet. Så har säd-åker medtagits eftersom också
säda-åker påträffas i källmaterialet, och blod-bulde och blod-dropp(e) har
medtagits eftersom förleden blods- också påträffas i källmaterialet. För varje
förled som uppvisar en parallellform av ettdera slaget i källmaterialet har jag
excerperat högst 2 sammansättningar, nämligen den alfabetiskt första och
den alfabetiskt sista. På det sätt som här har beskrivits har dels ett antal belysande minimala par (t.ex. blod-dropp(e) : blods-dropp(e)), dels ett antal för
mina teser (ytligt sett) problematiska sammansättningar (t.ex. säd-åker med
accent 2 eller efterledsbetoning : säda-åker) kommit med i materialet.
Sedan hapax legomena och ytterligare ett antal alltför dåligt belagda sammansättningar avlägsnats kvarstår i materialet sammanlagt ca 300 sammansättningar. Av dessa har omkring hälften huvudsakligen eller uteslutande
accent 1 i hela eller delar av undersökningsområdet.
Eftersom samtliga sammansättningar som förekommer med accent 1 i källmaterialet men bara ett urval av övriga sammansättningar har tagits upp i
materialet reflekterar andelen sammansättningar med accent 1 i materialet
inte andelen sammansättningar med accent 1 i källmaterialet. Eftersom metoden (varom se ovan 1.4.1) är helt och hållet ostatistisk medför detta dock
inga problem.
33

1.5.2.2. Undersökningen av efterledsbetoningen
Undersökningen av efterledsbetoningen inskränks till sammansättningar med
enstavig förled och initialbetonad efterled samt sammansättningar med trokaisk förled på -el, -en eller -er och accent 1 som simplex. Det är nämligen i
det närmaste uteslutande hos dessa två typer som efterledsbetoning förekommer i Skånemålen (se för helt få exempel på efterledsbetoning i andra
typer Wigforss 1913–18 s. 563, Hansson 1969 s. 21).
Jag har excerperat samtliga sammansättningar av dessa typer i källmaterialet och sedan valt ut dem som dels är belagda minst 40 gånger, dels uteslutande eller huvudsakligen har accent 2 eller efterledsbetoning. Utöver dessa
har jag tagit med snapp-hane, som visserligen är belagt 50 gånger men bara
29 med efterledsbetoning. Jag har tagit med detta eftersom det uppvisar en
anmärkningsvärt avvikande dialektgeografisk bild, med efterledsbetoning i
nordost och accent 1 i övriga Skåne (se nedan s. 73 karta 5). I materialet ingår 110 sammansättningar med enstavig förled och initialbibetonad efterled
och 33 sammansättningar med trokaisk förled med -el, -en eller -er och accent 1 som simplex.
Den nedre gränsen vid 40 belägg är godtyckligt dragen på förhand. Det
visar sig också att ett 30-tal sammansättningar är så ojämnt belagda – vissa
ord är ju utbredda bara i en mindre del av undersökningsområdet – att de
trots sina 40 eller fler belägg bidrar föga till den dialektgeografiska bilden i
Skåne i stort. Gränsen förefaller ändå rimlig eftersom det erhållna antalet ord
är hanterligt samtidigt som det tillåter vissa principiella slutsatser.

1.5.3. Excerpering av belägg
Excerperingen av belägg involverar förstås ett källkritiskt perspektiv på samlingarna. Det stora flertalet belägg är upptecknade av omdömesgilla upptecknare och kan utan vidare bedömas som tillförlitliga (se om några av de i
de skånska dialektordsamlingarna bäst representerade upptecknarna Hallberg
2007 s. 70 ff.).31 Belägg av mindre produktiva upptecknare, och i synnerhet
sådana som kraftigt avviker, får man däremot handskas försiktigare med.
Vid excerperingen av belägg har jag naturligtvis bara beaktat belägg med
läsliga uppgifter om accentueringen. Vissa upptecknare har en svårläst handstil, och härtill kommer att kopiorna i OSDs inte alltid håller fullt tillfredsställande kvalitet. Ofta är accentueringen inte angiven alls. Jag har också
förbigått belägg där accentueringen anges och accenttecknen är fullt läsliga,
men där det finns skäl att tvivla på uppgifternas riktighet. Det gäller i synnerhet uppteckningar, ofta med grov beteckning, där accentueringen skiljer
sig åt mellan huvudform och språkprov utan att detta kommenteras eller förklaras av sammanhanget. Hos vissa upptecknare finns det ofta skäl att miss31
De i särklass flitigaste upptecknarna är Hugo Areskoug, Ingemar Ingers, Per Larsson och
Gösta Sjöstedt.
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tänka att accenttecknen alls inte är avsedda att ange accentueringen utan
någon viss kvalitet hos det språkljud på vars tecken de vilar. Jag har för det
mesta bedömt från fall till fall huruvida ett visst belägg borde tas med.
Två kategorier av belägg har emellertid konsekvent utelämnats ur materialet. Det gäller för det första alla belägg med accent 2 av Nils Olséni (anförda med proveniensen »S. Luggude hd»). Olséni anger påfallande ofta
accent 2 när accent 1 väntas mot bakgrund av övriga belägg. Belägg med
efterledsbetoning av hans hand har jag däremot inte funnit någon anledning
att förbigå, och inte heller de relativt få belägg där han faktiskt anger accent
1. Att han i regel anger accent 2 och för accent 1 men efterledsbetoning i de
fall detta mot bakgrund av övriga belägg är väntat tyder på att han har haft
en benägenhet att uppfatta förledsbetoning med accent 1 som förledsbetoning med accent 2.
För det andra härrör ett rätt stort antal belägg i samlingarna från en tävling
som Landsmålsarkivet i Lund (föregångaren till DAL) anordnade 1938, varvid allmänheten uppmanades nedteckna dialektord och skicka in till arkivet.
Dessa uppteckningar utfördes i olika former av grov beteckning och saknade
troligen i regel uppgifter om accentueringen. Ingemar Ingers excerperade
sedermera detta material och införlivade excerpterna i samlingarna, varvid
han också transponerade det till landsmålsalfabet, med accentueringsuppgifter.32 Även om Ingers var en mycket omdömesgill kännare av Skånemålen
och säkerligen i åtminstone de flesta fall här har angivit den accentuering
som förelåg i verkligheten saknar dessa belägg i detta sammanhang i stort
sett vetenskapligt värde. Belägg som har angivits som upptecknade år 1938
av olika i samlingarna sällsynta upptecknare, men är skrivna med Ingers
handstil, har jag därför, om inga särskilda omständigheter har förelegat som
har pekat på att det inte är fråga om belägg från nämnda tävling, förbigått vid
excerperingen.
En kategori av belägg som jag i regel inte har förbigått är sådana med efterledsbetoning i kombination med accent 2. Detta är en synnerligen marginell företeelse, och jag har valt att i stället underkasta de helt få förekommande beläggen källkritisk granskning inom ramarna för undersökningen. Se
härom nedan 4.1.4 och s. 165 not 150.
Med belägg avses här förekomst på en viss ort, d.v.s. i en viss socken.33
När jag väl har registrerat förekomsten av en viss accentuering hos en viss
sammansättning i en viss socken har jag förbigått eventuella ytterligare belägg på samma accentuering från samma socken. Trots detta har i enstaka
fall dubbletter kommit med, och dessa har jag sedan inte rensat bort från
materialet utan låtit vara kvar. Ibland anförs i samlingarna ett belägg som
härrörande från flera olika socknar. Ofta avses då ett samlat upptecknings32

Jag tackar Gunnar Nyström för dessa uppgifter.
Belägg med proveniensen »Borstahusen» har jag dock uppfört i mitt material som härrörande just från fiskeläget Borstahusen. Jag har alltså inte fört dessa belägg till Landskrona sn.
33
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område bestående av två eller flera socknar, och belägget kan räknas som ett
enda. Ibland är det dock inte alldeles klart vad som avses: förekomst i ett
samlat uppteckningsområde bestående av två eller flera socknar eller ett
belägg per anförd socken. Säkerligen har jag någon gång registrerat det som
upptecknaren har avsett som ett enda belägg som två eller flera. När jag i
efterhand har kommit att misstänka att så har varit fallet har jag dock inte
sökt rensa bort dylika multipelt räknade belägg. Det torde hur som helst inte
röra sig om många fall. Eftersom materialet inte behandlas statistiskt (se
dock nedan 4.1.1) spelar det heller ingen roll. Man bör dock vara medveten
om att de uppgifter om antal belägg med en viss accentuering som lämnas i
samband med materialredovisningen ibland inte är exakta. Sådana uppgifter
bör därför genomgående betraktas som ungefärliga.

1.5.4. Materialredovisning
För att spara utrymme redovisas materialet inte belägg för belägg, och själva
materialredovisningen innehåller heller ingen dialektgeografisk information.
Den som vill kontrollera enskilda belägg och deras rumsliga proveniens hänvisas i stället till OSDs. För varje i undersökningsmaterialet upptagen sammansättning redovisas antalet belägg med resp. accentuering. Detta sker genom att ett uttalsexempel per förekommande accentuering anförs följt av en
siffra som anger antalet belägg med den aktuella accentueringen. Den stora
uttalsvariation utöver accentuering som ofta möter framgår förstås inte. Jag
har inte försökt anföra uttalsexemplen i den form de har i någon särskild
dialekt eller tvärtom försökt synliggöra någon uttalsvariation utöver accentueringen, utan de uttalsformer som anförs är godtyckligt utvalda. När den
segmentella fonologin någon gång skulle kunna anses vara hypotetiskt relevant för accentueringen anför jag flera former, t.ex. av barns-öl ’barndop(skalas); barnbörd, förlossning’ dels b-1AR(n)s-ø' l, dels b-1A(R)sEl med reducerad efterled.
Beläggen anförs i stort sett i den form de har i uppteckningarna, d.v.s.
med landsmålsalfabet eller grov beteckning av olika slag (som dock kan göra
bruk av enstaka landsmålstecken), varav det senare signaleras med ett gradtecken (°) före resp. uttalsform. De största avsteg från uppteckningarnas
notation som jag har gjort består i att jag betecknar både k och K, G och g och
} och ] med det senare resp. tecknet. I övrigt rör det sig om obetydliga avvikelser, såsom att bara den klusila delen av en affrikata betecknad med två
separata tecken markeras för längd (_£J) medan i uppteckningarna längdstrecket ofta sträcker sig över hela de två tecknens sammanlagda bredd. Jag
har också frångått vissa manér hos enskilda upptecknare, t.ex. H. Hallqvists
specialtecken för R. Belägg upptecknade av Thure Agrup med grov beteckning, där akut accent används såväl för bibetoning som för huvudbetoning
med accent 1, anför jag med accent blott på förleden.
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När jag diskuterar dialektala ord och inte enskilda belägg använder jag en
normalisering som i stort sett följer standardspråkets ortografi. Jag anpassar
dock stavningen efter den stavelsestruktur resp. ord har i Skånemålen. De
s.k. fogevokalerna slår därför igenom i normaliseringen (jfr Lundbladh 2012),
och på motsvarande sätt representeras exempelvis s2Å-maRf-'ul ’fjäril’ av sommar-fågl och spR1i_]v'a-n av spring-vann (inte -fågel, -vatten). I sammansättningar utmärks kompositionsfogen för tydlighets skull medelst divis. När
accentueringen i några få fall anges i normaliserade former görs detta med
akut resp. gravt accenttecken, som placeras på den aktuella stavelsens vokal
och anger huvudbetoningens läge samt accent 1 resp. accent 2. Inte så sällan
anför jag uttal med landsmålsalfabet i löptexten. Sådana uttalsuppgifter är
genomgående avsedda blott som exempel, också när detta inte särskilt påpekas.
Det relevanta materialet redovisas i varje enskilt analysavsnitt. I kap. 3
innebär det i de flesta fall att det som redovisas på resp. ställe är enstaka
sammansättningar eller flera sammansättningar med gemensam förled. I avsnitt om en enda sammansättning anförs materialet i rubriken; rör det sig om
två sammansättningar eller fler anförs det i petit strax under rubriken. På
vissa håll och särskilt i kap. 4 är det fråga om ett större antal sammansättningar per avsnitt. Principerna för materialredovisningen är dock desamma.
När enskilda belägg anförs i texten anges deras proveniens på följande
sätt. Härad anges med en förkortning om två bokstäver.34 Denna följs av kolon, blanksteg och namnet på socknen i dess helhet, t.ex. Gs: Maglehem. Jfr
Areskoug 1957 s. 747. När jag omtalar härader utelämnar jag ofta »hd» (eller »härad»). Enligt rådande konvention förlorar då vissa häradsnamn sitt
genitiv-s: »Villands hd» blir »Villand». Färs, Gärds, Ljunits och Skytts förlorar dock aldrig sitt genitiv-s. Det bör särskilt märkas att jag med »Herrestad», »Ingelstad» och »Järrestad» genomgående åsyftar resp. härad och inte
någon av socknarna med samma eller nästan samma namn.
Ett viktigt komplement till den relativt sparsamma materialredovisningen
är de 45 kartorna som beledsagar framställningen i kap. 3 och 4. På kartorna
redovisas bara belägg som är ortsfästa till en socken (eller till Borstahusens
fiskeläge; se ovan) eller ett område bestående av ett mindre antal socknar.
Belägg av den senare typen utesluts dock i regel och tas bara med när de
avsevärt bidrar till den dialektgeografiska bilden, d.v.s. vid relativt dåligt
beläggsunderlag.

34
Al = Albo, Ba = Bara, Bj = Bjäre, Fr = Frosta, Fs = Färs, Gs = Gärds, Ha = Harjager, He =
Herrestad, In = Ingelstad, Jä = Järrestad, Lj = Ljunits, Lu = Luggude, NÅ = N. Åsbo, On =
Onsjö, Ox = Oxie, Rö = Rönneberg, Sk = Skytts, SÅ = S. Åsbo, To = Torna, Ve = Vemmenhög, Vi = Villand, VG = V. Göinge, ÖG = Ö. Göinge.
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2. Etymologisk bakgrund

I detta kapitel utreder jag några frågor som har bäring på undersökningen av
ordaccentdistributionen. Det rör sig om bildningen av dejuxtapositiva sammansättningar och avgränsningen av detta begrepp (2.1), sammansättningar
med förledssynkope i Skånemålen (2.2), närmare bestämt förledssynkope vid
hiatus (2.2.1) och bildningen av deverbativa förleder i Skånemålen (2.2.2), och
slutligen frågan om dansk förmedling av västgermanska lånord (2.3), alltså
en rad aspekter av sammansättningars etymologi.

2.1. Dejuxtapositiva sammansättningar
En av målsättningarna med den etymologiska analysen är ju att avgöra huruvida en given sammansättning är dejuxtapositiv eller inte. Som dejuxtapositiva betraktar jag dels sådana sammansättningar som återgår på juxtapositioner av självständiga ord, dels sådana som inte i sig själva återgår på juxtapositioner men har bildats till redan etablerade förleder som emanerar ur
juxtapositioner. Om exempelvis och hypotetiskt fsv. landsbygdh återgår på
en juxtaposition *lands bygdh men landsvægher är bildat direkt till den genom (bl.a.) landsbygdh etablerade förleden lands- räknar jag dem ändå båda
som dejuxtapositiva.
Detta är rimligt dels eftersom det är omöjligt att empiriskt skilja de båda
typerna åt (skillnaden är rent teoretisk, eftersom någon utveckling från juxtaposition till sammansättning inte i sig är säkert belagd i de nordiska språken utan förutsätts framför allt utifrån kasusböjda former av nomina i förledsställning), dels eftersom det är rimligt att utgå ifrån att de båda typerna
uppvisar samma ordaccentdistribution, d.v.s. accent 1 förmedlas analogiskt
dels via förleden,35 dels via strukturella egenskaper hos sammansättningen.
Detta stöds av data som anförs av Gösta Bruce (1974 s. 65 ff.), där accent
1 i Malmö och Kristianstad tycks betingas av »produktiva» regler hos bl.a.
sammansättningar med foge-s som lands-öga och preteritiparticip av partikelverb som in-kläckt. Bruce tillskriver accent 1 foge-s:et i den förra typen
men nämner inte att de aktuella förlederna (inklusive foge-s:et) är etablerade
35

Detta bör dock inte förstås som en lexikal specifikation för accent 1 hos förleden. Hur
förhållandet skall redogöras för ur ett synkront fonologiskt perspektiv tar jag inte ställning till
(se nedan 3.6.3.4).
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sedan länge (jfr Noreen 1903–23 7 s. 391 ff., Delsing 2002 s. 75) och att
accent 1 därför kan hänga ihop med dessa. Vad gäller preteritiparticipen jämför Bruce inte med andra typer av sammansättningar med adverb i förleden,
men dessa har i allmänhet accent 2 eller efterledsbetoning i Skånemålen (se
nedan 3.6.2.2), och accent 1 måste snarast sammanhänga med strukturen adverb + preteritiparticip.
Analysen går därför inte ut på att testa om varje enskild sammansättning
som tas upp i undersökningen kan återföras på en juxtaposition. Vid denominativ förled gäller det i stället i första hand att söka avgöra om förleden
bör återföras på en stam eller en genitivform. I många fall kommer analysen
därför att fokusera på förledens etymologi.
De typer av sammansättningar i föreliggande material där man i första hand
bör vänta sig att kunna finna dejuxtapositiva sammansättningar där accent 1
inte snarast bör kopplas samman med förledssynkope är sammansättningar med
foge-s (jfr Kock 1884–85 s. 115 ff.), preteritiparticip av partikelverb (jfr a.a.
s. 126 ff., Kock 1901 s. 147 f.) och diverse sammansättningar som kan återföras på prepositionsfraser (se nedan 3.3.4; denna typ har mig veterligt inte
tidigare uppmärksammats i litteraturen).
Foge-s:et slutar enligt Lars-Olof Delsing (2002 s. 74 f.) att vara produktivt
vid enstavig förled i fornsvenskan i samband med att s-genitiv förallmänligas hos feminina substantiv. Foge-s påträffas därför i första hand hos ett litet
antal enstaviga förleder som var etablerade redan under fornsvensk tid.36
Redan när genitivattribut (och andra nominalfraser) börjar kräva artikel under 1300-talet bör dock juxtapositioner med genitivattribut ha upphört att
kunna övergå till sammansättningar (a.a. s. 70; jfr nedan). Nybildningen av
sammansättningar till redan etablerade dejuxtapositiva genitivförleder fortsätter dock in i nutid (jfr a.a. s. 75). Syntaktiska hållpunkter av detta slag
saknas däremot när det gäller preteritiparticip av partikelverb och sammansättningar utvecklade ur prepositionsfraser. Hos dessa bör övergången från
juxtaposition till sammansättning åtminstone teoretiskt ha kunnat ske längre
fram i tiden.
I den tidigare forskningen betraktas övergången från juxtaposition till
sammansättning i regel som en mer eller mindre utdragen process som sker i
olika steg på olika språkliga nivåer. Edvin Lagman (1964 s. 184) skriver:
När en sammansättning är i vardande, kommer först en g r a d v i s f o r t s k r i d a n d e semologisk sammansmältning till stånd – såvida det inte är fråga om
nybildning direkt efter existerande mönster. Därefter följer – eventuellt – den
prosodiska förenklingen av de två eller tre orden till en enkel takt. Ett stort
36

Vid flerstavig förled är situationen en annan. Dels tillkommer foge-s dekomposita med
tvåledad förled genom en produktiv ordbildningsregel (Tamm 1900 s. 13 ff.), dels möter foges ofta vid flerstavig enkel förled, t.ex. institutions-, prepositions-, beställnings-, berörings-,
förenings-, förlovnings- o.s.v. Dylika former är sannolikt inkomna från tyskan, där foge-s i
högre grad än i de nordiska språken har kommit att uppträda som ett egentligt interfix (se t.ex.
Brugmann 1906 s. 97, Kastovsky 2009 s. 331).
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antal ord, som ur betydelsesynpunkt är sammansättningar, accentuerades i
fornsvenskan således fortfarande som ordgrupper med två eller tre huvudtryck.

Jag menar i stället att det är fråga om en abrupt reanalys, som sker på alla
relevanta språkliga nivåer samtidigt (jfr Delsing 2002 s. 70). Fön. *lánds
bygdh (med betonat attribut) är tvetydigt ur morfologisk-syntaktisk och fonologisk synpunkt medan det ur semantisk synpunkt gör detsamma om ordet
uppfattas som en nominalfras bestående av två ord eller som en sammansättning. En nominalfras av detta slag, med betonat framförställt attribut, kan därför reanalyseras som sammansättning.37 I varieteter med icke konnektiv accent 2, där accent 2-kurvan inte är associerad till den sista betonade stavelsen
(se ovan 1.4.2), bör också nominalfraser med framförställt attribut med accent 2 ha kunnat reanalyseras som sammansättningar: fön. *kònungs garðer >
kònungsgarðer, med flytande prominenston på posttoniska stavelsen såväl
efter som före reanalysen. Icke konnektiv accent 2 råder bl.a. i Skånemålen,
och det kan inte uteslutas att också sveamålen ursprungligen har haft icke konnektiv accent 2. Ursprungskontexten för (postlexikal) accent 2 är ju ordformer med betoningskrock (Riad 1998a); till mönstret att prominenstonen associeras till den sista betoningen i långa sammansättningar, som är fallet vid
konnektiv accent 2, är det teoretiskt sett ytterligare ett steg i utvecklingen.
Även vid konnektiv accent 2 skulle dock *lánds bygdh etc. kunna reanalyseras som sammansättning, och det är möjligt att *kònungs garðer etc. då skulle
kunna ombildas till sammansättning på analogisk väg.
Märk väl att två förutsättningar för reanalysen är framförställt attribut och
betonat attribut. Fön. *lands býgdh med betonat huvudord, som ju också
måste ha förekommit, har därför rimligen inte kunnat reanalyseras som sammansättning utan har förblivit en nominalfras bestående av två självständiga
ord i juxtaposition.38 Det är inte alldeles klart om detta förutsätter ett fokuserat – närmast motsatsbetonat – framförställt attribut. Det skulle föra för långt
att utreda den frågan här, men det kan nämnas att Skånemålen har en rad
(lexikaliserade) samordnade nominalfraser där betoningen på den första leden
inte alls tycks motiverat av fokus: far och mor f-1ARåm-o
' R, mor och far m-o
1 Råf-'AR,
mjölk och bitar m1il¾c* Å* b-'ida ’maträtt bestående av brödbitar som blötts upp i
kokt mjölk’ o.s.v. Det är inte otänkbart att detta har varit vanligt också i fornnordiskan. Detta vore förtjänt av en egen undersökning.
37
Nyligen har Martin Haspelmath (2011 s. 345) kritiserat »the widespread simplistic view
according to which the coalescence of phrases into complex words consist of an abrupt reanalysis from the syntactic level to the morphological level». Hans utgångspunkt är att det i
grunden saknas en universellt godtagbar definition av begreppet ’ord’ och att, »[a]s a result,
we do not have a cross-linguistically applicable distinction between syntax and morphology».
Jag är medveten om denna problematik men har ändå valt att behandla ord och fraser resp.
morfologi och syntax som separabla storheter.
38
Man kan däremot diskutera huruvida exempelvis adverbiella förbindelser som bak om har
kunnat reanalyseras som sammansättningar med betoning på det senare ordet (jfr J. V. Lindgren 1890–1919 s. 38 ff. anm. 2).
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Slutligen skall jag motivera min användning av den nybildade termen dejuxtapositiv sammansättning. I litteraturen förekommer en uppsjö olika termpar för å ena sidan icke dejuxtapositiva, å andra sidan dejuxtapositiva sammansättningar: äkta och oäkta sammansättningar, egentliga och oegentliga
sammansättningar (Wessén 1971 s. 54) o.s.v. Termer som de nyssnämnda
kan knappast betraktas som lyckade; det är inte tillfredsställande att klassificera en viss typ av sammansättningar som »oäkta» eller »oegentliga» sammansättningar. Olämplig och potentiellt förvirrande är också Axel Kocks (1891
s. 358 f., 1901 s. 146 ff.) användning av termen juxtaposition om dejuxtapositiva sammansättningar. De ofta använda stam- och kasussammansättning
är deskriptivt träffande men kan bara användas om nominalkomposita, och
det är viktigt att komma ihåg att också adverb (och prepositioner) kan ingå
som förleder i dejuxtapositiva sammansättningar, vilket är fallet t.ex. hos
particip av partikelverb. Termerna primär och sekundär sammansättning (eng.
primary och secondary compound; se Kastovsky 2009 s. 329) är också deskriptivt träffande men är möjligen mindre lämpliga p.g.a. de inom svenskspråkig nordistik någorlunda hävdvunna betydelserna ’icke dekompositum’
resp. ’dekompositum med sammansatt förled’ (så hos Noreen 1903–23 7 s.
377 och Lundbladh 1992 s. 58 f.). I brist på en tilfredsställande term har jag
alltså nybildat adjektivet dejuxtapositiv (efter t.ex. denominativ och deverbativ). Motsatstermen, icke dejuxtapositiv, är måhända inte fullt nöjaktig men
fungerar i detta sammanhang.
Den dejuxtapositiva bildningen av sammansättningar har urindoeuropeiska
anor, är som typ äldre än den icke dejuxtapositiva (Dunkel 1999; jfr dock
Kastovsky 2009 s. 330) och har troligen varit produktiv i alla tider, också i
urnordiskan, där dess existens traditionellt har ifrågasatts (se t.ex. Wessén 1971
s. 77, Lagman 1964 s. 174 och Strid 2002 s. 735), dock på lösa grunder.39 Bildningstypens äldre historia behöver emellertid inte dryftas här; dess produktivitet i de nordiska fornspråken är okontroversiell (se t.ex. Wessén 1971 s. 78
och Strid 2002 s. 736). Se om äldre förhållanden översiktligt Kastovsky 2009
s. 328 ff. med anf. litt.

2.2. Sammansättningar med förledssynkope
Också vad gäller sammansättningar med förledssynkope kommer jag i mina
analyser att rikta in mig på förledens etymologi, av samma skäl som diskute39

Möjliga argument är icke dejuxtapositiva sammansättningars dominans hos klassiska författare, bland nordiska lånord i finskan och fornslaviskan samt i gotiskan (Wessén 1971 s. 78)
och i de ditematiska forngermanska personnamnen. Det samfällda materialet är dock så pass
litet och personnamnen en så speciell kategori att det är högst tveksamt om detta berättigar till
slutsatsen att dejuxtapositiva sammansättningar var ovanliga i äldre forngermanska språk. Ett
sådant förhållande skulle dessutom vara förvånande med tanke på att dejuxtapositiva sammansättningar finns redan i urindoeuropeiskan.
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ras beträffande dejuxtapositiva sammansättningar ovan 2.1. Det centrala är
att avgöra huruvida denna har varit fornspråkligt tvåstavig eller inte. För att
kunna göra detta måste man ha klart för sig dels i vad mån man har att vänta
sig förledssynkope i Skånemålen, som ju karaktäriseras bl.a. av kvarstående
s.k. foge- eller bindevokaler i sammansättningar (Hesselman 1948–53 s. 73),
dels hur de sammansättningar man avser att behandla är bildade. En fråga
som kräver särskild uppmärksamhet är därvid hur deverbativa förleder bildas
i Skånemålen, närmare bestämt om enstaviga sådana i allmänhet kan förutsättas återgå på fornspråkligt tvåstaviga former.

2.2.1. Förledssynkope vid hiatus i Skånemålen
Som redan har nämnts är kvarstående s.k. fogevokaler i sammansättningar
ett karaktäristikum för Skånemålen. I allmänhet synkoperas alltså inte andra
stavelsen i tvåstaviga sammansättningsförleder, och det heter backa-knyck
’backkrön’, gåsa-fett, åla-bod, kråke-bo, kyrke-gård, hacke-pölsa, steke-järn
o.s.v. Jag menar dock att förledssynkope i Skånemålen har ägt rum vid hiatus: dels vid äldre hiatus (t.ex. *lōadyr > log-dörr l-1od-'öR), dels vid yngre
hiatus, alltså sådan hiatus som uppstår i samband med senfornöstnordiskt
bortfall av intervokalisk konsonant (t.ex. slæðafø̄ ri > släd-före sl-1æf-'øRE).
Den som framför andra har ägnat den medeltida behandlingen av hiatussekvenser i nordiska språk uppmärksamhet är Bengt Hesselman (1948–53 s.
54 ff.), som i Huvudlinjer i nordisk språkhistoria behandlar den olikartade
utveckling i de nordiska språken som leder till att ursprungligen tvåstaviga
hiatussekvenser blir enstaviga. Vi skall här hålla oss uteslutande till sådana
sekvenser inom enskilda ord eller ordformer.40
De äldsta exemplen på sådan utveckling möter enligt Hesselman (s. 54)
vid sekvenser bestående av kvalitativt identiska vokaler: fvn. fá inf. ’få’ < *fáa,
búm dat. pl. ’bon’ < *búum. Några egentliga hiatussekvenser är i fråga om
dessa exempel inte belagda, utan förutsätts utifrån korrelationen fvn. fá : got.
fāhan resp. dat. pl.-ändelsen vid fornnordisk stam på konsonant: -um. Om
synkope här verkligen har skett är den så pass tidig och marginell att den inte
bör ha spelat någon roll för förekomsten av accent 1 i sammansättningar.
Den senare behandlingen av hiatussekvenser bestående av kvalitativt (och
sonoritetsmässigt) mer åtskilda vokaler skiljer sig åt mellan västnordiskan
och östnordiskan: i den förra utvecklas diftonger (t.ex. fvn. sjá), i den senare
faller hiatussekvensens andra vokal (och stavelse) med bibehållen kvantitet
och kvalitet hos den första vokalen (t.ex. fön. sēa > sē). Synkopen upprepar
sig sedan under senmedeltiden då hiatussekvenser uppstår på nytt genom
bortfall av intervokaliska konsonanter, och Hesselman menar (s. 62) att ut40

Hesselman (s. 54) behandlar också bortfall av stavelse i hiatussekvens över ord- resp. ledgräns (s.k. elision). Denna företeelse spelar i detta sammanhang som mest en marginell roll
och behöver inte tas upp till behandling här (se dock nedan 3.1.4 om fäll-ände).
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vecklingen »är alldeles likartad med den äldre». Det är detta äldre resp.
yngre vokalbortfall (och stavelsebortfall) – vilket jag genomgående benämner synkope (vid hiatus)41 – som är relevant här.
Hesselman skiljer (s. 64 f.) mellan tvåstaviga och tre- eller flerstaviga takter, varvid tendensen till synkope generellt sett är större hos den senare typen. Hit hör bl.a. sammansättningar med tvåstavig förled, t.ex. fön. *lōagolf, *spaða-māl. Det finns alltså skäl att vänta sig större tendens till synkope i förledsställning än i simplex (jfr nedan).
Hesselman konstaterar (s. 60 f.) angående tvåstaviga takter att i danskan
alla hiatussekvenser har reducerats till »långa vokaler av samma kvalitet som
den första (långa) vokalen» och exemplifierar med ble ’blöja’ (< *bléa), kno
’knoge’ (< *knóe) och dø (< *dǿa). Denna utveckling sträcker sig in i de sydsvenska målen, men enligt Hesselman med den inskränkningen att substantiv
drabbas »endast då andra vokalen är e < *i, *u: ˈblē < obl. *blée *-u, lē lō
nom. *lée *lóe, men Skåne ˈY̅ e ’Öja’ *Øyia(r), Gärds h. ˈblȳa nom. *blǿa».
Till denna Hesselmans tumregel finns gott om undantag. Dels är många
verb och an-stammar osynkoperade i hela Skåne eller en större eller mindre
nordlig del av landskapet, t.ex. ljuda l_2ya, l_y ’låta, åstadkomma ljud’, rida R-2ia
(se nedan 3.1.4 under ljud-hål och 3.5.1 under sammansättningar på rid-),
släde sl-2æE, spade sp-2AE, dels finns det ōn-stammar som har synkoperats i stora
delar av eller hela landskapet, t.ex. blöja bl-e, lada l-A (jfr sida s-2ia).42 Synkopen i det sistnämnda ordet kan antas bero på att vokalerna kvalitativt har legat
mycket nära varandra och, om synkopen har inträffat tillräckligt tidigt, t.o.m.
har varit kvalitativt identiska (jfr a.a. s. 64).
Synkopen i t.ex. släd-före sl-1æf-'øRE (< *slæða-fø̄ ri) är väntad eftersom det
rör sig om en ursprungligen fyrstavig takt; i spad-mål sp-1Am-'ål ’spadtag(s djup)’
(< *spaða-māl) är det dessutom fråga om kvalitativt närstående eller identiska vokaler. Det finns alltså ingen anledning att tänka sig sydskånska former som sl-1æf-'øRE som ny- eller ombildade till ett enstavigt (synkoperat) simplex sl-1æ, även om utbredningsområdena för enstavig förled resp. enstavigt
simplex sammanfaller (se nedan 3.4.2).
Det förefaller alltså som om vi med Hesselman kan vänta oss genomgående synkope hos sammansättnings- och juxtapositionsförleder när äldre eller
41

Hesselman talar dels om kontraktion (t.ex. s. 54), dels om reduktion (t.ex. s. 60). Också
Adolf Noreen (1904 s. 140 ff.) använder termen kontraktion. Jag menar att synkope bättre
fångar in exakt vad det handlar om, nämligen bortfall av en vokal. Apokope betraktar jag som
en hyponym till synkope med betydelsen ’bortfall av final vokal’. I den mån synkopen har
skett i sammansättningar utvecklade ur juxtapositioner redan innan övergången till sammansättning har skett är det fråga om apokope, men att genomgående använda denna term när den
är applicerbar skulle leda till omständliga formuleringar utan att något därmed vore vunnet.
Jag använder därför genomgående termen synkope när jag talar om bortfallet av (vokalen i)
andra stavelsen i en tvåstavig förled.
42
Den av Hesselman åberopade formen bl_2ya anförs i OSDs som yngre dialektform på många
olika håll i Skåne. Kanske hade man hos ett standardspråkligt lånord snarare väntat uttalet
*bl2öja, men det kan vara fråga om fonemsubstitution efter något mönster, t.ex. Öja : _2yE. Ett
väl valt exempel på synkope hos ōn-stammar i Skånemålen är det hur som helst inte.
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yngre hiatus föreligger. Jag har emellertid påträffat tre hiatussekvenser som
tycks motstå synkope, nämligen (vid äldre hiatus) ȳ + a och (vid yngre hiatus) ē + a och ū + a. Sammansättningar på bya- b_y2 a- och bruda- bR-u
2 a- påträffas överallt i Skåne (i geografiskt obunden variation med stamförlederna
by- och brud-). Också äldre *skēða- tycks motstå synkope i nästan hela landskapet. Se nedan s. 57 karta 2, s. 81 karta 9 och s. 90 f. Den uteblivna synkopen torde bero på att sekvenserna är kvalitativt heterogena.
De äldre hiatussekvenser för vilka jag i min analys nedan postulerar resp.
överväger synkope är ē + a (lēa-; se nedan 0), ō + a (*lōa-; a.st.), ē + u
(*lēu-; a.st.), ȳ + u (*sȳ(i̯ )u-, *spȳu-; 3.1.3) och ø̄ + u (*strø̄ u-; a.st.). I samtliga fall är det fråga om synkope i (i stort sett) hela Skåne.
Vad beträffar de yngre hiatussekvenserna är läget något mer komplicerat.
Dessa hiatussekvenser uppstår först sedan frikativt g (gh) och ð har fallit i
intervokalisk, posttonisk ställning. Bortfallet av gh sker i forndanskan i vissa
ställningar redan tidigt. Johs. Brøndum-Nielsen (1928–73 2 s. 345 ff.) anför
talrika exempel på bortfall efter ı̄ ̆ , ū ̆ och (dialektalt, bl.a. i skånskan) ȳ ̆ (se
härom också a.a. s. 156 ff.). Detta berör förlederna flyg-, ljor- och smyg< *flȳghu-, lø̄ ghor-, smȳghu- (varom se nedan resp. 3.4.4.1, 3.4.2 och 3.4.3).
Bortfallet av ð inträder inte förrän senare: i forndanskan påträffas säkra
belägg först »hen mod Periodens Slutning» (a.a. s. 339), d.v.s. under sent
1400-tal eller tidigt 1500-tal (se ds. 1950 s. 9). Man kan då räkna med att
obetonat u (o) och i (e) har sammanfallit i en e-vokal (i forndanska texter
skriven æ, e).
De hiatussekvenser som kommer i dagen vid ursprungligen lång rotstavelse
är således ō + e (brōður-, mōður- > *brōer-, *mōer-), æ̅ + a (*sæ̅ ða(r) > *sæ̅ a-),
æ̅ + e (*ræ̅ ðu- > *ræ̅ e-), ī + e (*vrīðu- > *vrīe-) och ø̄ + e (*gø̄ ðu- > gø̄ e-).
Vid ursprungligen kort rotstavelse beror kvantiteten hos hiatussekvensens
första vokal på det kronologiska förhållandet mellan ð-bortfallet och utvecklingen av vokalerna i ursprungligen korta rotstavelser. Den traditionella åsikten är att förlängningen av ursprungligen korta rotvokaler före enkel konsonant är en mycket sen utveckling i den fornnordiska språkhistorien, hörande
snarast till 1400-talet (se Swenning 1909–10 s. 139 med anf. litt.). Kring de
korta rotstavelsernas utveckling i Skånemålen finns en omfattande och delvis
svåröverskådlig litteratur, främst av Ernst Wigforss (1913–18 s. 666 f., 1918)
och Hugo Areskoug (1957 passim).
Vid tiden för ð-bortfallet kan man möjligen räkna med att ă har förlängts
till ā (se Wigforss 1913–18 s. 666 f.). Denna förlängning inträder i hela Skåne
(ds. 1918 s. 69), vilket ger hiatussekvenserna ā + a (*spăða- > *spāa-) och
ā + e (făður-, săðul- > *fāer-, *sāel-).
Huruvida också æ̆ har varit förlängt till æ̅ vid tiden för ð-bortfallet är
oklart. Att förlängningen har skett i hela Skåne (se a.st.) skulle kunna ses
som ett indicium för att så är fallet. Synkopen av den aktuella förleden, ett
ursprungligt slæ̆ ða- (> sl-1æ-), harmonierar dialektgeografiskt med synkopen
av *sæ̅ ðar- (> s-1æ-) med ursprungligen lång rotstavelse: de är båda synkope45

rade i södra halvan av Skåne (se nedan 3.4.2). En eventuell förlängning före
ð-bortfallet vållar således inga problem.
Problem vållar däremot förbindelsen äldre ĭð. Denna motsvaras i södra
Skåne i många ord av I-d, -Id (längst i sydost stundom -Ið, _üð), men med varierande geografisk utbredning. Här kvarstår således dentalen, och hiatus och
synkope uteblir (se härom vidare nedan). Så långt allt väl. Vid dentalbortfall
motsvaras äldre ĭ i regel av -e. Av det faktum att äldre ĭ annat än i vissa förbindelser inte deltar i den nordskånska (sydsvenska) diftongeringen till a$i o.
likn. drar Julius Swenning (1909–10 s. 139) slutsatsen att diftongeringen har
skett före förlängningen av ĕ (< ĭ) till ē, närmare bestämt »vid mitten av
1400-talet eller något efter 1450».43 Han räknar då med att förlängningen ĕ
(< ĭ) till ē på det sydsvenska diftongområdet har ägt rum »först under senare
hälften» av 1400-talet. Vi får med denna kronologi ett senfornskånskt sammanfall mellan äldre ĭða och äldre ēða i hiatussekvensen ē + a. Man väntar
sig således samma behandling av *smĭðar- och *vĭðar- som av *skēðar-.
Emellertid är de förra synkoperade (sm-1e-, v-e1 -; se nedan 3.4.2), det senare vad
det vill synas inte (»-2ea-; 3.2.2).
En liknande problematik föreligger hos hod- h-o
1 - (< *hōeð- < *hōwuð< *hŏwuð- < *hŏƀuð-; se nedan 3.4.1) och bror-, mor- (< *brōer-, < *mōer-;
3.4.2), där de senare förlederna är synkoperade i hela landskapet, den förra blott
i sydost, trots att alla tre förlederna rekonstrueras med samma hiatussekvens
ō + e.
Det är alltså fråga om två fall av olikartad behandling av ursprungligen
kort och ursprungligen lång rotstavelse. Huruvida dessa skall ses som skäl att
ifrågasätta den antagna kronologin mellan förlängningen av kort vokal framför kort konsonant och bortfall av ð vill jag i nuläget låta vara osagt. Utvecklingen av de korta rotstavelserna i allmänhet och äldre ĭð i synnerhet behöver
underkastas en närmare granskning för att lösa dessa problem. Härvid bör
utvecklingen i förledsställning tilldra sig större uppmärksamhet än hittills i
litteraturen. Problemkomplexet är av sådan natur att det inte kan tas upp till
behandling här.
De ovan påtalade fallen av oväntad differentiering av förleder som borde
ha samma fonologiska utgångspunkt och därför undergå samma fonologiska
utveckling är onekligen påfallande. Jag menar ändå att min analys av de
aktuella förlederna som synkoperade träffar det rätta. Betraktar man förlederna var för sig möter dialektgeografiska distributioner av en- och flerstavig
form som synnerligen starkt talar för att det verkligen är fråga om en och
samma fornspråkliga utgångsform (se t.ex. nedan s. 109 karta 22, s. 110
karta 23).

43
Om en utveckling ĭ > ĕ > ē se Noreen 1904 s. 117 f., s. 123. Ernst Wigforss (1913–18 s. 666
f.) synes däremot inte räkna med att utvecklingen ĭ > ē (-e) har skett i två distinkta steg.

46

2.2.1.1. Något om förledssynkopens dialektgeografi
Något som återkommer hos flera förleder är en sydlig orientering hos synkopen. Det har redan nämnts att slæ̆ ða- och *sæ̅ ðar- synkoperas till sl-1æ- resp.
s-1æ- i södra halvan av landskapet. I norra halvan möter i stället osynkoperad
form: sl-2æa-, s-2æa-. Samma mönster uppvisas av *spăða-: sydligt sp-1A- står
mot nordligt sp-2Aa-. Gränsen mellan tvåstavig och enstavig förledsform faller
här in i det välkända gränsknippet mellan nord- och sydskånska mål där bland
många andra gränserna för den nordskånska (sydsvenska) diftongeringen
och den sydskånska förmjukningen går (se Kock 1904–08 s. 16 ff., Wigforss
1913–18 s. 612 ff., Ingers 1939 s. 1 ff., Areskoug 1957 s. 1 ff.). Ungefär samma
sträckning har gränsen mellan nordligt vR-i2 E- och sydligt vR-i1 - i vrid(e)-lag <
*vrīðu-lagh, men här möter tvåstavig form i större delen av Färs och Albo;
gränsen löper här alltså längre åt söder i östra delen av landskapet.
Hos vissa förleder har synkopen i söder förhindrats av kvarstående dental.
Så är fallet hos smed(a)- och ved(a)-. Hos den förra är synkopen genomförd i
nästan hela landskapet (sm-1e-) men utebliven allra längst ner i sydväst, i
västra Skytts hd, som har sm2I-dE- (med obetonat a > e). Hos den senare kvarstår dentalen på ett vida större sydskånskt område; förleden är obelagd i sydvästra Skåne men välbelagd i formen v2I-da-, v-2Ida- i sydost. Former av dessa
förleder möter dock med kvarstående andra stavelse trots ð-bortfall. Dessa
kan dels, i den mån de påträffas intill områden med kvarstående dental, ses
som kontaminationsformer, dels, i den mån de påträffas med nordlig orientering, tyda på en tendens till utebliven synkope i norra Skåne. Man kan alltså
också hos dessa förleder skönja en i huvudsak sydlig orientering hos synkopen, som dock störs av att förutsättningen för densamma, bortfall av intervokaliskt ð, saknas längst söderut. Eventuellt kan enstaka belägg på tvåstavig
form i Skytts hd av vissa annars i södra Skåne enstaviga förleder (sl-2æE-, s-2æE- :
sl-1æ- ’släd-’, s-1æ- ’säd-’) tyda på relativt långt fram i tiden bevarad men nu fallen dental.44
Utebliven synkope p.g.a. kvarstående dental är också fallet hos den nordöstskånska formen c-2ædEl- ’kittel-’. Övriga Skåne har ¾c-1æl-, ¾c-1el-, och det rör
sig här om bortfall av ð < t. Övergången t > ð i intervokalisk ställning (som
är oväntad och kräver sin speciella förklaring; se nedan 3.4.1) har tydligen inte
ägt rum längst i nordost, och här har det kvarstående t förstås deltagit i leniseringen till d. Vid dentalbortfall syns inga tendenser till bevarad tvåstavighet hos förleden någonstans, och fön. kĕtil- skulle troligen ha varit synkoperat i hela landskapet om det inte vore för den bevarade dentalen i nordost.
En särställning intar ordet huvud i förledsställning (och även i simplex),
som är synkoperat i sydöstra Skåne inklusive Gärds. Denna sydöstliga orien-

44

Skyttsmålet uppvisar en stark tendens till bevarad dental, t.o.m. efter ursprungligen lång
vokal: bl-od, bR-ed, d-ød o.s.v. (Ingers 1939 s. 109). Dessa exempel gäller sluten stavelse.
Kanske bevarade Skyttsmålet dentalen relativt länge också i öppen stavelse.
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tering hos synkopen, som inte beror på bevarad dental i delar av undersökningsområdet, saknar paralleller i föreliggande material.
Att vid äldre hiatus synkope har inträtt i hela Skåne har redan nämnts. Endast i vissa av de allra nordligaste socknarna påträffas enstaka belägg på tvåstavig förled till ordet lie som skulle kunna vara dialektala (i Småland är tvåstavig förled, l-i2 a-, vanlig). Också en hel del förleder med yngre synkope uppvisar eller synes uppvisa synkope i hela landskapet: mor- m-1oR- < mōður-,
far- (i far-far f1a_fÅR o. likn.) < făður-, sal- s-A
1 l- ’sadel-’ < săðul-, flyg- fl_1y< *flȳghe-, smyg- sm_1y < *smȳghe- och ljor- (i ljor-dag j1oRda ’lördag’) < lø̄ ghor-.
Det rör sig här alltså om hiatussekvenserna ō + e, (ă >) ā + e, ȳ + e och ø̄ + o.
Slutligen är ett par förleder belagda enbart i ett begränsat område, varför
den geografiska utbredningen av synkopen här inte kan närmare bestämmas.
Det gäller göd- j-1ø- < *gø̄ ðu-, som är belagt blott i nordväst, och räd- R-æ
1 < *ræ̅ ðu-, som föreligger i rätt få belägg i sydost.
Riktar man uppmärksamheten mot de i hela eller nästan hela landskapet
belagda förlederna och bortser dels från de sämre belagda, dels från dem
som ovan har omtalats som problematiska, dels från sådan tvåstavighet som
beror på bevarad intervokalisk dental, kan man alltså skilja mellan 1) sådana
förleder som är synkoperade i hela landskapet, 2) sådana som uppvisar viss
tendens till tvåstavighet norrut och 3) sådana som uppvisar en skarp gräns
mellan ett nordligt område med tvåstavig form och ett sydligt med synkoperad.
Till den första gruppen hör dels förlederna med äldre hiatus, dels sådana
med de yngre hiatussekvenserna ō + e, (ă >) ā + e, (ĕ >) ē + e ((æ̆ >) æ̅ + e),
ȳ + e och ø̄ + o. Till den andra gruppen hör förleder med den yngre hiatussekvensen (ĭ >) ē + a. Till den tredje gruppen hör slutligen förleder med de
yngre hiatussekvenserna (ă >) ā + a, (æ̆ , æ̅ >) æ̅ + a och ī + e.
Det är vanskligt att av detta spröda material söka dra några slutsatser om
olika hiatussekvensers dialektgeografiskt skiftande benägenhet att synkoperas i Skånemålen. Det ser ut som om a som andra vokal uppvisar större motståndskraft mot synkopen än e (jfr Hesselman 1948–53 s. 60 f.), i och med
att det synes vara konsekvent synkoperat bara i södra halvan av Skåne, medan e i de flesta fall är synkoperat i hela landskapet. Emellertid är det iögonenfallande att sekvensen (ă >) ā + a, med identiska eller nästan identiska
vokaler i följd, synkoperas på ett mindre område än den mer heterogena (ĭ >)
ē + a. Att det vid synkope av sekvenserna (ă >) ā + a, (æ̆ , æ̅ >) æ̅ + a är fråga
om an-stammar har kanske en roll att spela. Andra stavelsen såväl i simplex
som i förledsställning kan ha bevarats i norra Skåne av systemtvång, medan
den har synkoperats i södra Skåne. Synkope av andra stavelsen i en an-stam
innebär ett deklinationsbyte, och detta kan verka stötande för språkkänslan.
Förledsformen *smĭðar > *smēa- (sm-2ea-) saknar däremot, sedan den tvåstaviga starka genitiv den innehåller såsom enkel form dött ut, fasta associationspunkter, och kan synkoperas och sammanfalla med det enstaviga simplex *smē (sm-e).
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Det är klart att synkopen vid äldre hiatus och den vid yngre hiatus hör till
olika historiska skeden (se Hesselman 1948–53 s. 54, s. 62), även om man
teoretiskt skulle kunna tänka sig att synkopetendensen inte har funnits förrän
de yngre hiatussekvenserna uppstått och att alla hiatussekvenser följaktligen
fram till dess kvarstod. Att synkopen har genomförts vid olika tidpunkter
framgår dels av fornspråkliga belägg på genomförd synkope vid äldre hiatus,
som är äldre än bortfallet av de aktuella intervokaliska frikativorna, t.ex. ble,
lo redan i det fornsvenska lagspråket (Schlyter s. 74, s. 401), dels av att synkope vid äldre hiatus så vitt det går att avgöra av föreliggande material är
genomgående i Skånemålen medan synkope vid yngre hiatus i många fall är
begränsad till mindre delar av dialektområdet och i regel sydligt orienterat
(se ovan). Synkopetendensen har kanske avklingat tidigare i norr än i söder.
En grundlig utredning av hiatussynkopen i Skånemålen ter sig som en angelägen uppgift för den fortsatta forskningen. Det kan dock betraktas som
klart att ursprungligen tvåstaviga förleder med hiatus här i stor utsträckning
har undergått fornspråklig synkope. Förledssynkope är därmed en möjlighet
att räkna med vid nuspråkligt enstavig förled på vokal.

2.2.2. Bildning av deverbativa förleder
2.2.2.1. Infinitivisk förled samt tvåstavig förled på fnord. -iEn mycket vanlig typ av sammansättningar i Skånemålen har deverbativ,
tvåstavig förled med fogevokalen -e-: blände-, mulke-, snacke- o.s.v. (Olséni
1887 s. 24, Billing 1890 s. 59 f., Swenning 1917–37 s. 110 ff.). Förleden hos
denna sammansättningstyp är med all sannolikhet i regel bildad till infinitiven (blända ’blanda’, mulka ’mjölka’, snacka o.s.v.). Den uppträder alltså
som en infinitividentisk ōn-stam i kompositionsform, utan att fördenskull ett
motsvarande enkelt substantiv föreligger (*blända, *mulka, *snacka o.s.v.).
Denna bildningstyp är företrädd redan i fornsvenskan (t.ex. bæru-elder, kiøpoiorþ, slipo-sten) och utgår sannolikt från sammansättningar där förleden
innehåller ett som simplex uppträdande infinitividentiskt verbalabstraktum,
t.ex. kvidho-fulder : kvidha, gango-klædhe : ganga, hitto-barn : hitta (Olson
1916 s. 414 f.; jfr Swenning 1917–37 s. 111). Förleder som är bildade direkt
till ett verbs infinitivform kallar jag i denna avhandling infinitiviska. Även
om de historiska förebilderna för denna förledstyp (delvis) kan vara genitivformer av ōn-stammar är det knappast rättvisande att klassificera sammansättningar med (ursprungligen) tvåstaviga infinitiviska förleder som dejuxtapositiva (jfr ovan 2.1). Förleden är ju bildad direkt till ett verb och har
troligen inte uppfattats som denominativ.
Typen är fullständigt dominerande bland de deverbativa förlederna. I Färssamlingen påträffas kring 180 säkra fall av sådana här tvåstaviga infinitiviska förleder, bl.a. bade-, bake-, blöte-, brygge-, bryte-, fålle-, hugge-, krype-,
lukte-, pisse-, rykte-, slite-, spänne-, tände-, vakte-, åke- och önske-.
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I något fall bör andra stavelsens vokal återgå på fnord. -i- (jfr Swenning
1917–37 s. 111); jfr exempelvis fsv. sændi-man, sænde-buþi, fvn. sendimaðr,
sendiboði (a.st.), lærifaðir, fellisótt (Falk 1888 s. 360). Hur förleder av denna
typ är bildade är inte helt klart (se Osthoff 1878 s. 104 ff., Hellquist 1899 s.
230 f. och Falk 1888 s. 361 f.) men av underordnad betydelse i detta sammanhang. I Färs-samlingen påträffas bara en sammansättning vars förled
säkert är av detta slag, nämligen elde-brand ’ved, bränsle’ (fvn. eldibrandr).
Vad beträffar andra uppträdande förleder finns ingen anledning att återföra
dem på en fornspråklig form med -i-. För min analys spelar i detta sammanhang bildningssättet och andra stavelsens vokal emellertid ingen roll; om de
nödvändiga fonologiska omständigheterna föreligger kan det vara fråga om
synkope av andra stavelsen oavsett om denna innehåller (e <) u eller (e <) i.
Ombildning från deverbativ förled med -i- till infinitivisk förled med -usker enligt Falk (1888 s. 364) redan fornspråkligt: fvn. hyrðuleysa, tyllusætt,
fsv. sendu-men, þyþu-lagh. Detta tyder på att sammansättningar med infinitivisk förled var vanliga och utgjorde en produktiv typ i fornspråken. Att
typen har blivit i det närmaste allenarådande vad gäller förekomsten och
bildningen av deverbativa förleder i Skånemålen kan jämföras med motsvarande utveckling i »dansk-norsken» (se a.a. s. 369).45
Också förleder innehållande verb med alltsedan fornnordisk tid enstavig
infinitiv, t.ex. slå-, stå- och så-, bör förstås som infinitiviska (se om denna
typ vidare nedan 3.4.4.1). Detsamma gäller förstås deverbativa förleder bildade eller ombildade till enstaviga infinitiver över huvud taget. Bake- b-2AgE-,
slå- sl-1å- och drag- dR-A
1 - (varom se nedan a.st.) är alltså alla exempel på infinitiviska förleder.
2.2.2.2. Verbstamsidentisk förled?
Förekommer i Skånemålen också verbstamsidentiska förleder, alltså förleder
som är bildade direkt till verbstammar och redan ursprungligen enstaviga?
Redan i fornvästnordiskan påträffas sammansättningar sådana som letorð,
lemheyrðr och dyldúkr (: leta, lemja, dylja), där alltså förleden otvetydigt utgörs av en stam av ett verb vars infinitiv är tvåstavig.46 I mitt material har jag
dock inte påträffat en enda deverbativ förled som otvetydigt kan föras till
denna bildningstyp. I alla de fall i materialet som skulle kunna vara aktuella
– alltså de fall av deverbativ förled som inte hellre förstås som infinitiviska
45
Falk menar att sammanfallet mellan »de udlydende i’er og a’er […] i den svækkede form
e» i »dansk-norsken» är en förutsättning för denna utveckling, men det räcker att äldre obetonat i och u sammanfaller (i Skånemålen i E, ê); förleder på -e- kan då uppfattas som kompositionsformer av infinitiver. Naturligtvis krävs också att förledens andra stavelse inte synkoperas
som i t.ex. sveamålen. Dessa båda kriterier uppfylls dels av »dansk-norsken», dels av de
sydsvenska målen och en del götamål.
46
Se härom utförligt Falk 1897 och Hellquist 1899. Hjalmar Falk menar att typen uppstår
först under fornnordisk tid genom reanalys av förleder innehållande i- och a-stamsverbalsubstantiv som verbstammar medan Elof Hellquist menar att det verkligen är fråga om bildning av förleder direkt till verbstammar, och detta redan i urnordisk tid.
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och synkoperade vid hiatus – ligger andra förklaringar närmare till hands.
Inte sällan är det fråga om västgermanska eller standardspråkliga lån, t.ex.
brygg-hus (varom se nedan 3.5.1), hugg-järn (3.2.2.1) och press-bom (3.5.1).
Om typen existerade i Skånemålen skulle man vänta sig åtminstone något enstaka exempel som inte kan förklaras på annat sätt, men sådana saknas alltså.
2.2.2.3. Imperativisk förled
Imperativisk förled är säkert belagd i blott fyra sammansättningar i Färssamlingen: drag-hit ’hökrok’, hurr-om ’svängom’, kom-ihåg ’minne’ och rivihjäl ’barsk, argsint man’. Fler exempel finns i litteraturen, och typen förknippas väl särskilt ofta med ortnamn. Ett mycket välkänt exempel är det
sydsvensk-danska vandringsnamnet Bialitt (av bida litt! ’vänta lite!’), ofta
knutet till krogar och andra mindre lokaler (Hjelmqvist 1913 s. 76 ff., SkO
A:14 s. 260). Andra på flera håll i Skåne mötande namn är Rallate av ralla
till ’snubbla till’ (Hjelmqvist 1913 s. 82, SkO A:6 s. 41) och Stattena av statt
ena! ’stå ensam!’ (Hjelmqvist 1913. s. 84). Som appellativ möter vidare
statt-ute ’ståhej’ (av Ingemar Ingers på bladet avseende Al: Andrarum analyserat som en folketymologisk ombildning av statut); jfr Hjelmqvist 1913 s.
85. Det förefaller alltså ofta vara fråga om substantiverade imperativiska
verbfraser med efterställt och ofta betonat adverb.
Mer intressanta i detta sammanhang är smyg-gård sm_1yg-'åR ’gärdsmyg;
kungsfågel’ och det av Viktor Welander (1939 s. 101) anförda trö-gräs tR-1øgR-'æs ’fruntimmer, som är senfärdigt i arbetet’ (: trö ’trampa’).47 Här innehåller efterleden ett substantiv och utgör syntaktiskt ett rumsadverbial (i det
senare möjligen direkt objekt), dock utan preposition. Då de är exocentriska
är det rimligt att anta att de är imperativiska och (ideellt) återgår på imperativfraser. Vid infinitivisk förled skulle sammansättningarna vara endocentriska och betydelsen skulle bli en annan (ung. *’gård som man smyger på’
resp. *’gräs som man trampar på’).
De nyssnämnda exemplen visar tydligt att imperativiska sammansättningar finns i Skånemålen, även om de inte tycks vara vanliga. I materialet till
denna avhandling finns bara en sammansättning som skulle kunna vara imperativisk, nämligen drag-has (varom se nedan 3.4.4.1). Detta är dock tvetydigt: efterleden kan visserligen syntaktiskt utgöra direkt objekt i en imperativfras, men det kan lika gärna vara fråga om en possessiv sammansättning
med betydelsen ung. ’som har hasor som dras eller karaktäriseras av dragande’.
I så fall är förleden determinerande, och bör då kunna vara infinitivisk.
Accent 1 i typen smyg-gård, trö-gräs kan inte bero på synkope då förleden, som rimligen är verbets imperat. sg.-form, alltsedan fornnordisk tid har
varit enstavig. Om denna typ av imperativiska sammansättningar verkligen
47

Welander säger inget om huruvida det är fråga om en imperativisk bildning. Ordet skiljer
sig dock tydligt från andra sammansättningar med enstavig deverbativ förled som Welander
anför.
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(inte bara ideellt) återgår på imperativfraser kan accent 1 i stället bero på att
de därmed är dejuxtapositiva, och då kan detta vara orsaken till accent 1.
Eftersom typen vad det vill synas är mycket marginell är det dock osannolikt
att den har haft något att betyda för förekomsten av accent 1 vid enstavig
deverbativ förled. Det är också möjligt att accent 1 i smyg-gård, trö-gräs är
analogisk efter de relativt sett talrika sammansättningar som har infinitivisk
förled och accent 1 p.g.a. synkope.

2.2.3. Slutsatser
Förledssynkope är i Skånemålen vanlig vid fornspråklig hiatus i förleden,
antingen denna är ursprunglig eller beror på ett senfornöstnordiskt bortfall av
intervokalisk konsonant. Förledssynkope vid hiatus är därför en möjlighet att
beakta vid enstavig förled på vokal.
Deverbativa sammansättningsförleder bildas i Skånemålen normalt direkt
till infinitiven (infinitivisk bildning), varvid en enstavig infinitiv ger en enstavig förled och en tvåstavig infinitiv en tvåstavig förled på -e-. Om inga
särskilda omständigheter föreligger (t.ex. tydligt imperativisk semantik) kan
man förutsätta att en enstavig deverbativ förled är infinitivisk. Om den motsvarande infinitiven är såväl nu- som fornspråkligt tvåstavig kan det betraktas som säkert att förleden är synkoperad. Om infinitiven däremot numera är
enstavig (men ursprungligen tvåstavig) måste möjligheten beaktas att förleden har bildats först sedan infinitiven blivit enstavig.

2.3. Dansk förmedling av västgermanska lånord?
Under medeltiden äger ett stort inflöde av västgermanska, företrädesvis lågtyska, lånord i de nordiska språken rum (se utförligt Hellquist 1930 s. 561
ff.). Inflödet sammanhänger med en betydande västgermansk borgerlig närvaro i de större städerna, vilken når sin kulmen under 1300-talet men fortfarande är stor under 1400-talet (a.a. s. 564). Lånorden hör i första rummet
hemma inom sfärer med borgerlig anknytning: administration, handel och
handelsvaror, hantverk o.s.v., men »också ord av det vanligaste slaget inlånades, ord som icke ha ett spår av fackmässig färgning» (a.a. s. 567).
En del västgermanska ord är i dialekterna säkert lånade från standardspråket. Exempelvis har frukost (mlt. vrôkost) i Skånemålen i helt sen tid lånats
in från standardsvenskan och ersatt de äldre davre (dagvard) och morgonmat. Dylika standardspråkligt förmedlade lån kan naturligtvis inte åberopas
för att visa att västgermanska lånord har accent 1. I frukost är det snarare den
standardspråkliga accentueringen som följs.
Ett större eller mindre antal västgermanska lånord kan ha förmedlats till
svenskan av danskan. Esaias Tegnér (1889 s. 158) skriver t.o.m. att
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[e]n granskning af de tyska lånorden i vårt språk har bibragt mig det intrycket, att om ock svenskan naturligtvis under den lågtyska perioden (intill reformationstiden) mottagit många lån omedelbart från tyskan, så är det likväl i
ganska väsentlig grad danskarnas inflytande i Sverge under Kalmarunionens
tid, som bidragit därtill att dylika lågtyska ord blivit bofasta hos oss och att
de uppträda i den form, som vi finna dem hava. Redan den utomordentligt
stora överensstämmelse, som en lista över de lågtyska grammatiska och lexikaliska beståndsdelarna i danskan och en lista över motsvarande utländska
beståndsdelar i svenskan, förete, talar starkt för denna uppfattning.

Elof Hellquist (1930 s. 557 f.) håller i princip med Tegnér om att »ett stort
antal av de lågtyska lånorden togo vägen över danskan» men anser inte att
»en jämförande lista på de svenska och danska lånorden från lågtyskan» ger
någon ledning i frågan. Eftersom i huvudsak samma förutsättningar för lån
från lågtyskan förelåg i svenskan som i danskan är det enligt Hellquist att
vänta att »resultatet» blir enahanda i de båda språken. Den lågtyska närvaron
var ungefärligen lika stor i Sverige som i Danmark, och i exempelvis Stockholm kan möjligen »lågtyskarnes ställning […] ses som starkare än vad någonsin varit fallet i Danmark». Inte heller vid likartad ombildning i svenskan
och danskan av ett lågtyskt lånord kan man enligt Hellquist vara säker på att
lånet har förmedlats av danskan. Eftersom det således i de flesta fall inte går
att avgöra huruvida ett ytterst västgermanskt ord har tagit vägen över danskan eller lånats direkt från lågtyskan bortser Hellquist i regel från att ta ställning i frågan i det enskilda fallet.
Samma hållning har jag själv valt att inta vad beträffar möjligheten för
dansk (köpenhamnsk eller själländsk) förmedling av västgermanska lånord
till Skånemålen. Sådan förmedling kan visserligen inte i något enskilt fall
helt uteslutas. Under vissa omständigheter är den högst sannolik. Roger Wadström (1952–84 2 s. 186) anser att den med den s.k. holländska väderkvarnen förbundna terminologin i sin helhet är förmedlad till Skåne via Danmark
under 1800-talet, liksom själva kvarntypen.48 I de flesta fall saknas dock skäl
att räkna med något annat än lån direkt från västgermanska dialekter. Skåne
är ju – med få avbrott – hela medeltiden igenom en central del av det danska
riket och har inte saknat västgermansk närvaro i städerna. Det har alltså
knappast varit beroende av köpenhamnsk förmedling av kulturimpulser från
kontinenten, och det är därför långt ifrån givet att någon större mängd av de
västgermanska lånord som under medeltiden tas upp en masse i de nordiska
språken skulle ha förmedlats till Skåne via Själland.
Jag är alltså medveten om den principiella möjligheten att ett antal av de
västgermanska lånord som tas upp i avhandlingen kan ha förmedlats av danska
dialekter eller standarddanskan, men bortser från detta i undersökningen och
räknar genomgående med lån direkt från västgermanska dialekter. Eftersom
helt säkra danska lånord i stort sett saknas i mitt material (se dock nedan
48

Någon sådan kvarnterm berörs dock inte i denna avhandling.
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3.4.4.2 och 3.5.1 under red-garn) och det är oklart i vad mån man kan räkna
med att danska lån regelmässigt har accent 1 i Skånemålen förefaller detta
säkrast.
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3. Diakrona betingelser för
ordaccentdistributionen

I detta kapitel prövar jag de fyra teser om ordaccentdistributionen som jag
formulerade ovan 1.3. Jag gör detta i tur och ordning i fyra separata avsnitt
(3.2–3.5) genom att redovisa de enligt min bedömning säkra exemplen på
resp. stamsammansättningar och jämförbara sammansättningar, dejuxtapositiva sammansättningar, fornspråkligt förledssynkoperade sammansättningar
och från västgermanska språk lånade sammansättningar. Jag diskuterar i resp.
avsnitt också ett antal sammansättningar som formellt tycks höra till resp. kategori men som hellre bör bedömas på annat sätt.
I ett inledande avsnitt (3.1) behandlas sammansättningar som är mångtydiga eller oklara på något sätt och därför måste måste hållas utanför argumentationen. Det gäller bl.a. sammansättningar vars förleder inte säkert kan
bedömas som stamförleder eller genitivförleder. I det senare fallet är det dessutom ofta osäkert om det rör sig om en ursprungligen enstavig eller usprungligen tvåstavig, sedermera synkoperad, genitivförled.
I kapitlets avslutande avsnitt (3.6) sammanfattas och diskuteras resultaten
av undersökningen.

3.1. Mångtydiga eller oklara sammansättningar
Inledningsvis måste ett antal mångtydiga resp. oklara sammansättningar behandlas och avföras från undersökningen, eftersom de varken stöder eller falsifierar teserna. Samtidigt som dessa sammansättningar inte kan läggas till
grund för några slutsatser måste deras uteslutande ur undersökningen motiveras mer eller mindre utförligt. Ett annat skäl att redovisa dem (och deras
accentuering) här är att de bidrar till att ge en rättvisande bild av förklaringsvärdet hos teserna. Om de säkra fallen klart visar dels att stamsammansättningar och jämförbara bildningar har accent 2 eller efterledsbetoning, dels att
dejuxtapositiva sammansättningar resp. sammansättningar med fornspråklig
förledssynkope har accent 1 är ju dessa förklaringar tillämpliga också på de
mångtydiga fallen. Att många sammansättningar inte lämnar klart besked om
tesernas riktighet komprometterar inte tesernas förklaringsvärde.
Det rör sig i detta avsnitt huvudsakligen dels om sammansättningar där
det inte går att avgöra om förleden är en stamförled eller en genitivförled och
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därmed om det är fråga om stamsammansättningar eller dejuxtapositiva sammansättningar (vid fornspråkligt tvåstavig förled dessutom med synkope),
dels om sammansättningar vars förleder kan betraktas som säkra fornspråkligt tvåstaviga genitivförleder, men där det i stället är oklart om accent 1
beror på dejuxtapositivitet eller förledssynkope, dels om sammansättningar
där förleden är oklar på båda dessa sätt: den kan vara antingen en stamförled
eller en genitivförled, och i det senare fallet kan den ha varit fornspråkligt
enstavig eller tvåstavig.
I resp. underavsnitt behandlas först sammansättningar med uteslutande eller huvudsakligen accent 1 (i hela eller någon del av undersökningsområdet)
och därefter sammansättningar med huvudsakligen eller uteslutande accent 2
eller efterledsbetoning.

3.1.1. Genitivförled eller stamförled?
Bi-hage och bi-hus
Bi-hage ’bigård, täppa för bikupor’ b-i2 h-a' vE (12), bih-1avE (24), bi-hus ’modernare
bikupa av trä; hus för bikupor’ b-2ih-'us (11), bih-1us (16).

Till substantivet nsv. bi finns i fornspråken endast få sammansättningar: fsv.
byflugh ’bisvärmar; rättighet till anträffade bisvärmar’, fvn. býfluga ’bi’, býflugi ’bin (koll.)’, býflygisfylking ’Bisværm’, býstokkr ’Bikube’. Förleden är
genomgående enstavig, men det kan ändå inte uteslutas att en tvåstavig gen.
pl.-förled har funnits; en sådan vore ju inte oväntad semantiskt i sammansättningar som bi-hage och bi-hus. Det vore i så fall fråga om äldre synkope
av en hiatussekvens īa eller ȳa. Mot bakgrund av den i hela Skåne bevarade
tvåstavigheten hos bya- i exempelvis bya-lag ’bygemenskap’ (se karta 2)49 är
synkope i ett homofont *bȳa- ’bi-’ naturligtvis oväntad. För att det skall kunna
vara fråga om synkope borde det alltså röra sig om en icke labialiserad form,
vilket i och för sig är väntat mot bakgrund av den nutida dialektens b-i. Det
kan alltså inte uteslutas att bi- i bi-hage ’bigård, täppa för bikupor’ och bihus ’modernare bikupa av trä; hus för bikupor’ återspeglar ett fornöstnordiskt *bīa-. De är alltså tvetydiga och måste utgå ur undersökningen.

49

Hos en del andra sammansättningar till by förekommer både en- och tvåstavig förled, så
t.ex. hos by(a)-horn b_2yah-'oRn, byh-1orn ’horn som byns ålderman blåser i för att kalla till möte’.
Distributionen av dessa förledsformer är dock aldrig tydligt komplementär, varför det sannolikt är fråga om parallella bildningar. Jfr nedan 3.2.1 om sammansättningar på brud- resp.
dag-.
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Karta 2. Bya-lag b_2yal-'av o. likn. ’bygemenskap’.

Bod-hållare b-2oh-'a$olaRE (2), boh1Ål- aRE, bEh1Ål- aRE (47)
Till bod möter i fornspråken dels sammansättningar med enstavig, dels sådana med tvåstavig förled: fsv. bodhdyr, bodhadyr ’boddörr’, bodhløn, bodhaløn ’hyra för bod’, fvn. búðseta ’Ophold i búð’, búðardvǫl ’Ophold, Dvælen
i búð’, búðarveggr ’Vægg i en Bod’ o.s.v. Synkope inträffar vid sekvensen ōa
i t.ex. *lṑa-dør > l-1od-'öR (logdörr; se nedan 0) och bör därför, sedan det intervokaliska ð fallit, ha kunnat ske i ett senfornöstnordiskt *bōa- också. Det går
alltså inte att avgöra om Skånemålens bod-hållare ’bokhållare; (manlig) bodbetjänt, bodbiträde’ är stamsammansatt eller dejuxtapositivt med fornspråkligt
tvåstavig förled, och det måste därför utgå ur undersökningen.
Fä-kött f-2æ¾c_'yd (8), f-æ¾c_1yd (5)
Som ett av mycket få neutrer uppvisar fä – i fornspråket med betydelsen dels
’fäkreatur’, dels ’pengar, tillgångar’ – fornspråkligt tvåstavig gen. sg.-form
på -ar: fsv. fēar, fæ̅ ar (Noreen 1904 s. 291), fvn. féar, fjár (ds. 1923 s. 255).
Fornspråkligt påträffas både en- och tvåstavig förled i sammansättningar:
fsv. fækøp ’köp af fäkreatur’, fæmark, fearmark ’bys gemensamma betesmark’, fætaki, feartaki ’löftesman som går i borgen för pänningars betalande’, fvn. féhús, fjárhús ’Fæhus’, féhirzla, fjárhirzla ’Gjemme (til Opbevaring af Penge)’ med flera betydelser. Av särskilt intresse här är den tydligt
synkoperade gen. sg.-formen fær- i færmark. Medan de fornvästnordiska sammansättningarna på fé- är entydiga stamsammansättningar är de fornsvenska
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på fæ- o. likn. (med enstavig förled utan r) tvetydiga: de kan återspegla antingen en stam eller en ursprungligen tvåstavig gen. sg.-form. Sammansättningarna på fä- är alltså tvetydiga och måste avföras från undersökningen.
Sammansättningar på koKo-bindsel, -sle K-1ob'i®sEl (16), ko-bjälla ’koskälla’ K-1obj'E-la (41), K-2obj'E-la (3), kobladda ’hög av kospillning’ K-1obl'a-da (37), K-2obla-dE (1), ko-bås K-1ob-'ås (49), K-2ob'a$Os
(4), ko-fjät ’spår efter ko’ K-o
1 fj-e' d (2), ko-hag(e) K-o
1 h-A
' , -h-'avE (24), ko-handlare K-1oha-nlaRE (10), ko-horn K-o
1 h-oRn (44), K-2oh-'oRn (1), ko-hud K-1oh-u(d) (23),50 ko-klöv(e)
’klöve på ko’ K-1oKl-öv (12), ko-knäppa ’del av kotjuder; klave av trä för ko’ K-1oKn'æ_pa
(3), ko-krämare ’kohandlare (stundom nedsättande)’ K-1oKR-'æmaRE (18), ko-lad(a)
’kostall, fähus’ K-o
1 l-A
' (a) (37), ko-lort ’kospillning’ K-1ol-'oRt (21), ko-lätte ’efterbörd hos
ko’ K-o
1 l'Et- E (19), ko-mule K-o
1 m-u
' lE (4), ko-märgel ’kogödsel (skämtsamt)’ K-1om-aRjEl
(2), ko-mög ’kospillning, -gödsel’ K-1om-'øg (39), K-2om-øg (1), ko-ok K-1o-'og (5), ko-patte
’kospene; humleblomster, backsippa m.fl. växter’ K-1opa-tE (80), K-2opa-ta pl. (1), kopengar pl. ’pengar att köpa ko för; pengar erhållna vid försäljning av ko’ K-1opæ_®a
(3), ko-piss K-1opi-s (10), ko-rimpa ’dålig, mager ko’ K-o
1 R'impa (5), ko-ruka ’hög av
kospillning’ K-1oR-'uga (30), K-2oR-'uga (1), ko-sele ’sele för körning med ko’ K-o
1 s-I' lE (2),
ko-skinn K-1o»'i_] (3), ko-stall K-1ost'a-l (82), K-2osta-l (4), ko-ställe ’småbruk (som kan föda
en eller några kor men ingen häst)’ K-1ost'E-lE (17), ko-talg K-1ot'a-l (10), ko-tjur ’kotjuder’ K-1o¾c_'yR (15).

Det tycks råda samstämmighet i litteraturen om att den fornöstnordiska enstaviga gen. sg.-formen kō(r) återgår på en tvåstavig form kōa(r) (Kock 1901
s. 149, Noreen 1904 s. 142, Brøndum-Nielsen 1928–73 3 s. 162). Då den ursprungliga gen. sg.-formen med hänsyn till fvn. kýr bör ha varit just kōr,51
och denna form dessutom är belagd (bl.a. i förledsställning i fsv. korhudh; jfr
Noreen a.st.), är detta antagande emellertid helt onödigt. Också den övredalska förledsformen tjȳ(r)- o. likn. (se Levander 1925 s. 52) bör reflektera
denna ursprungliga gen. sg.-form; detta är enklare än att anta att den skulle
utgöra en till nom. tjȳ(r) nybildad stamform. Älvdalskans tjȳ´wērð ’värdet av
en ko’ (OÖD s. 1214) återspeglar således sannolikt direkt fvn. kýrverð.
I fornsvenskan möter dels den välbelagda förledsformen kō-, dels i ett
enda belägg den otvetydiga gen. sg.-förleden kōr-, nämligen i korhudh. Förledsformen kō- kan ha undergått r-bortfall och återgå på kōr-, och det kan
dessutom inte uteslutas att den (i vissa fall) återgår på en tvåstavig gen. sg.form kōa(r) resp. gen. pl. kōa (jfr Kock 1901 s. 149, Brøndum-Nielsen 1928–
73 3 s. 162). Alldeles nödvändigt är det dock inte att med Axel Kock (1901
s. 149) utifrån det belagda korhudh rekonstruera ett *kōarhūþ. I alla händel50

Hud har tämligen ofta finalt d i södra Skåne. Hugo Areskoug (1957 s. 203) anför ordet i en
materialuppställning utan att kommentera detta och betraktar det således som ett skånskt
arvord. Ingemar Ingers nämner inte ordet när han (1939 s. 109) omtalar att Skyttsmålet i
sydvästra Skåne har bevarad dental efter lång vokal (i t.ex. blod bl-od). Någon kommentar om
att det skulle röra sig om ett standardsvenskt lånord har jag inte mött på någon ordsedel.
51
Jag använder i avhandlingen tecknet ⟨r⟩ utan att ta ställning till huruvida det vid r-bortfall är
fråga om ett s.k. palatalt r (ʀ < urg. *z) eller det r som återgår på urg. *r (se härom Tjäder
1961 s. 7 ff. med anf. litt. och Peterson 1983 med anf. litt.).
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ser kan det inte uteslutas att det rör sig om en stamförled; jfr fvn. kú-. Sammansättningarna på ko-, som mycket konsekvent har accent 1, är alltså mångtydiga och måste utgå ur undersökningen.
Knä-bom Kn-2æb'å-m (3), Kn~eb1o-m (3)
Knä har i fornspråken endast gen. sg. på -s, men hos knä-bom ’bom i vävstol
strax nedanför knäna’ är gen. pl.-förled semantiskt tänkbar. Fornvästnordiskan har ett antal sammansättningar till kné: knéfall ’Knælen’, knéskot ’Bøining af Knæet, som leder til Fald’, knésbót ’Hulheden under Knæledet
mellem Knæhaserne’ o.s.v., men inga med gen. pl.-förled. I fornsvenskan
påträffas bara adjektivet knæshøgher ’knähög’. Det kan ändå inte uteslutas
att Skånemålens knä-bom är dejuxtapositivt med fornspråkligt tvåstavig förled. Ordet är alltså tvetydigt och måste utgå ur undersökningen.
Krog-man KR-2um'a-n (1), KRum1a-n (13)
Förleden i krog-man ’krögare, värdshusvärd, källarmästare’ (jfr nda. kro-,
kru-, kroemand) skulle kunna återgå på en fornspråkligt tvåstavig gen. pl.form; jfr fsv. kroghahus ’krog’. Exempel på den fornspråkliga sekvensen
ugha saknas i förledsställning i Syd- och västsvensk dialektdatabas. Sekvensen synkoperas visserligen inte vare sig i simplex (fluga fl-u
2 a) eller i efterledsställning (spy-fluga sp-1ifl-'ua), men det kan ändå inte alldeles uteslutas att
synkope skulle kunna ha skett i förledsställning. Förvisso är singular förled
mer tilltalande i just krog-man, men så är fallet också i fsv. kroghahus. Förledssynkope kan alltså inte uteslutas. Ordet är alltså tvetydigt och måste avföras från undersökningen.
Rå-gång R2a$og'Å_] (35), Råg1Å_] (18)
Ordet rå f. (fsv. rā, fvn. rá) ’gräns, gränsmärke på land eller till sjöss’ har
fornspråkligt enstavig gen. sg.-form: fsv. rār, fvn. rár. Fornvästnordiskan
uppvisar rámerki med otvetydig stamförled medan fornsvenskan har dels det
tvetydiga ra- – bl.a. i det här aktuella raganger – dels rar- i en enda sammansättning, nämligen rarreth (uppslagsform raræt) adj. ’rårätt, efter råmärken’. Det kan inte uteslutas att också förleden i rå-gång återspeglar denna
gen. sg.-form, och ordet är alltså tvetydigt och måste utgå.
Råd-lös R-1ål-øs (2), R2A$Ol-'øs (3), Rål-1øs (6)
Råd-lös har accent 1 i ett par belägg, men i båda tillfällen är det fråga om
ordspråket Bättre brödlös än rådlös, och accent 1 kan här bero på kontrastbetoning med utgångspunkt i efterledsbetonade former (beläggen är från
Ljunits hd och Ve: Ö. Vemmenhög, båda i sydligaste Skåne; se nedan 4.1.1).
Ordet kan återgå på antingen fsv. radhløs, fvn. ráðlauss eller, med synkope i
förleden, fsv. radhaløs, fvn. ráðalauss. Synkope synes fonetiskt högst tänkbar i en senfornöstnordisk sekvens *āa; jfr nedan 3.4.2 om spad- sp-A- < *spaða-.
Till detta kommer att ett belägg (i On: Reslöv) av ordet har d: R2a$Odl-øs, vilket
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kan tyda på lån från standardspråket. Råd-lös är alltså mångtydigt och får utgå
ur undersökningen.
Sjö-man och sjö-nöd
Sjö-man »-2øm'a-n (7), »öm1a-n (31), sjö-nöd »-2øn-'ø (2), »øn-ø1 (10).

Hos sammansättningar till substantivet sjö förekommer i fornspråken både
enstavig och tvåstavig förled: fsv. siostrand ’sjöstrand’, siobladh ’blad av
vita näckrosen’, sioland ’vid sjö liggande land, kustland’, syømen pl. ’sjömän’,
sionødh ’sjönöd’, fvn. sjóbygð ’Bygd, beboet Landstrækning, som ligger ved
Søen’, sjódreki ’Søslange’ o.s.v. : fsv. sioastrand ’sjöstrand’, fvn. sjófarbakki
’til Søen stødende Brink eller Bakke’, sjófarstrǫnd ’Strandbred ved Søen eller
Havet’ o.s.v. Ordet uppvisar varierande vokalism i fornspråken: fön. siō-, siø̄ -,
i ortnamn också sæ̅ - o. likn., och det kan alltså vara fråga om någon av hiatussekvenserna ōa, ø̄ a och (möjligen) æ̅ a. Synkope förefaller sannolik i alla
dessa sekvenser; jfr nedan 0 om log- < lōa- samt 3.4.2 om säd- < *sæ̅ ðar-. Sjöman och sjö-nöd är alltså tvetydiga och måste utgå ur undersökningen.
Sko-sul(a) sK-1os-øl (12), sK-o
2 s-ø' la (19), sKos-1åla (17)
Sko-sul(a) är belagt framför allt i östra halvan av Skåne (dock med ett stort
område i delar av Frosta, Gärds, Färs och Albo där belägg saknas) och därtill
mer sporadiskt västerut. Det har nästan överallt accent 2 eller efterledsbetoning (i den väntade dialektgeografiska variationen; se nedan 4.1.1). Accent 1
påträffas dels i några få enstaka belägg här och där, dels i en liten klunga
längst i sydost kring gränsen mellan Ingelstad och Järrestad (längre österut i
Järrestad saknas belägg). Se karta 3.

Karta 3. Sko-sula.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.
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Ordet sko har i fornspråken gen. på -s: fsv. skōs (Noreen 1904 s. 281), fvn.
skós (ds. 1923 s. 253; se paradigmet a.a. s. 247). Om det är fråga om genitivförled i sko-sul(a) måste det alltså röra sig om gen. pl., vilken redan i fsv.
förekom enstavig: skō(a) (Noreen 1904 s. 281). I just sko-sul(a) är gen. pl.förled semantiskt oväntad, men ordet kan ju vara bildat i anslutning till en
sammansättning med gen. pl.-förled. Det kan alltså inte alldeles uteslutas att
ordet är dejuxtapositivt med fornspråkligt tvåstavig förled. Det är således
tvetydigt och får utgå ur undersökningen.
So-gris och so-lätte
So-gris ’griskulting av honkön, ungsugga’ s-o
1 gR-i' s (55), s-2ogR-'is (4), so-lätte ’efterbörd
hos sugga’ s-o
1 l'Et- E (4).

Gen. sg.-formen av fön. sō ’sugga’ är i fornsvenskan dels sōr, dels sōar; Adolf
Noreen (1904 s. 329) hänvisar till paradigmet över kō (s. 327), där gen. sg.
kō(a)r anförs, vilket jag förstår som att både gen. sg. sōar och sōr är belagda.
Schlyter (s. 583) anför dock bara gen. sg. soar (Söderwall anför ingen genitivform alls). Noreen (1904 s. 113) förklarar ō i gen. sg. sōar som utvecklat ur
ett äldre ū p.g.a. det efterföljande a. Enligt Noreen är gen. sg.-formen alltså
ursprungligen tvåstavig. Mot bakgrund av fvn. gen. sg. sýr är emellertid en
ursprungligen enstavig gen. sg.-form väntad också i fornöstnordiskan.52
Den enda fornspråkligt belagda sammansättningen till so är fsv. soblædhra
’urinblåsa hos sugga’. Förleden kan här återspegla såväl stamformen sō- som
gen. sg. sōr eller (med synkope) sōar. So-gris och so-lätte är alltså mångtydiga och måste därför uteslutas ur undersökningen.
Å-kanna och å-kant
Å-kanna ’(gul) näckros’ -1åKa-na (54), -2a$OKa-nE (9), °åkánna (1), å-kant ’kant av å,
strand vid å’ -1åK-'Ant (28), -2åK-'AntEn best., åK-1Ant (2).

Å-kanna och å-kant har accent 1 i större delen av Skåne men accent 2 i ett
område i nordost (se karta 4 över det något bättre belagda å-kanna).
Gen. sg.-formen av å ’vattendrag’ är i fornspråken genomgående enstavig: fsv. ār, fvn. ár. Adolf Noreen (1904 s. 140) anser att dessa former återspeglar en äldre tvåstavig form, men denna har i så fall synkoperats så tidigt
att synkopen inte torde ha något med förekomsten av accent 1 i sammansättningar på å- att göra (jfr dock Kock 1898 s. 217, som menar att accent 1 i da.
åkande kan bero på hiatus i förleden; jfr också Hesselman 1948–53 s. 65,
som räknar med synkope i förledsställning i fvn. *áar-óss ’åmynning’). Entydig gen. sg.-förled föreligger i fsv. ārōs ’åmynning’ och i ett antal ortnamn,
bl.a. det med nämnda appellativ identiska fsv. A̅ rōs och Arboga < A̅ rbugha,
samt i talrika sammansatta appellativer i fornvästnordiskan: árbakki ’Aabred, Elvebakke’, árbrú ’Bro over Aa’, árdalr ’Dal som gjennemstrømmes af
52

Till skillnad från i fråga om ko får vi här ingen ledning av dalmålen eftersom ordet so saknas här; i stället heter det sugga och gylta. Se OÖD.
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en Elv (á)’, áróss ’Aamunding, Elvs Udløb i eller af en større Vandsamling’
o.s.v. I fornvästnordiskan är gen. sg.-förled allenarådande. Härtill kommer att
gen. sg.-förled faktiskt tycks vara bevarad i substantivet årgång ’fördjupning i
sjöbotten utanför en åmynning’ i övre Dalarna: 2årg'Å_]g (Venjan), °år-gånndjim
best. dat. (Mora).53 De många fornsvenska sammansättningarna på a-, t.ex.
abugh ’bugt el. krökning i ås lopp’, avatn ’åvatten’, är tvetydiga och kan vara
antingen stamsammansättningar eller, med r-bortfall, dejuxtapositiva. Att stamsammansättningar till substantivet ā verkligen har funnits framgår med säkerhet av ortnamnet Åhus (f.d. stad, numera köping samt socken i Villands hd)
< A̅ ōs; ett r borde ha bevarats i intervokalisk ställning (jfr fsv. A̅ rōs), vilket
innebär att namnet innehåller stamformen av ā (jfr SOL s. 377). Sammansättningar på å- är alltså tvetydiga och måste avföras från undersökningen.

Karta 4. Å-kanna ’(gul) näckros’  = accent 1; = accent 2; = efterledsbetoning.

3.1.2. Fornspråkligt enstavig eller tvåstavig genitivförled?
Le-katt l-1eK'a-t (24)
Djurbeteckningen le-katt, som i Skånemålen är belagd åtminstone i betydelserna ’vessla (i vinterdräkt)’, ’iller’ och (mer sällan) ’lodjur’, föreslås av J. V.
Lindgren (1890–1919 s. 128) vara bildat »på isl. hlé ’lä’». Till denna etymo-

53

Dessa uppgifter är hämtade ur OÖD oktav.
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logi ansluter sig H. S. Falk & Alf Torp (1910 s. 672), Emil Olson (1916 s.
558)54 och senast Lennart Elmevik (1986 s. 84).
Ett problem är förstås att simplex lä (fsv. læ̅ ) och förleden le- (fsv. lē-,
læ̅ -) i Skånemålen och många andra dialekter inte har samma vokal.55 (Skånemålen har l-æ men l-e-.) Bl.a. detta föranleder Axel Kock (1898 s. 216; jfr
ds. 1906–29 1 s. 145 f.) att ansätta »en äldre ljudlagsenlig böjning nom. *lei
> lē > fsv. læ̅ : gen. lea enligt känd ljudlag, och nysv. le1katt är den ljudlagsenliga fortsättningen av *lea-katter, juxtaposition med gen. lea». Kock tycks
alltså snarast räkna med en med lä n. likbetydande an-stam *lēi > *lē *læ̅
som alltså skall föreligga åtminstone i le-katt.
Utan att beröra diskrepansen mellan lä n. och le-, och utan att nämna
Kocks teori, föreslår Elmevik (1986 s. 84) som alternativ till Lindgrens
(1890–1919 s. 128) etymologi i stället att le-katt är bildat till en med lya likbetydande ōn-stam *lēa, *læ̅ a. I fornsvenskan skall *lēu-, *læ̅ u- ha synkoperats och givit lē-, læ̅ katter. Elmeviks etymologi är att föredra framför
Kocks eftersom den anknyter till känt ordmaterial (lya). Den är dessutom att
föredra framför Lindgrens eftersom den förklarar den vanliga diskrepansen
mellan lä n. och le-.
Le-katt kan alltså återgå på en fornspråklig juxtaposition *lēu katter ’lyans katt, katt som bor i lya’. Då det är fråga om fornspråklig hiatus har synkopen troligen skett redan tidigt. Det går därför inte att avgöra huruvida accent 1 beror på att sammansättningen är dejuxtapositiv eller på synkopen i
förleden, och ordet bör utgå ur undersökningen.
Accent 1 bör dock bero på någon av dessa två omständigheter. Man skulle
kanske kunna tänka sig analogi med sammansättningar till le ’lie’, varom se
nedan, men dialektgeografin talar emot detta: le-katt har (fakultativt) accent
1 på många skilda håll i Sverige, också där lie är tvåstavigt, t.ex. i Västergötland (Landtmanson 1947 s. 91), där det av belägg i OSDs att döma heter l2-iê
(förledsform l2ia- eller framför efterled som börjar på vokal li-).
Sammansättningar på le- ’lie-’
Le-knagg(e) ’handtag på lieskaft’ l-1eKn'a_g (91), l2aiKn'ag_ (10), leKn1a_g (1), le-krok l-e1 KR-og (2), le-kusa ’egg på lie’ l-1eK-'usa (2),56 le-plata ’plåt eller ring varmed lien fästs
på skaftet’ l-1epl-'Ada (5), le-skaft l-1esK-'aft (104), l2aisK-a' ft (9).

I fornspråken är ytterst få sammansättningar till lie belagda (Söderwall suppl.
har blott leabryne och Fritzner blott ljáorf). Då några av de här aktuella sam54

Olson abstraherar ur le-katt en förment ursprungligare betydelse ’skyddat ställe’ hos lä; jfr
Elmevik 1986 s. 84.
55
I det av J. V. Lindgren (1890–1919 s. 128) behandlade Burträskmålet har de dock det: j-e :
j2-ek'ä-t.
56
Le-kusa är bara belagt två gånger. Ingemar Ingers (To: Vallkärra) uppger att ordet betecknar »en del av lien» men tillägger »Vilken?». Enligt Per Larsson (Fs: Fränninge) används
ordet »blott skämtsamt och endast i uttr. känna ~, uttr. för skära sig af lie». Jfr följande språkprov från NÅ: Össjö avseende simplex kusa ’cunnus’: känna kusan på köksan ¾cæ-na K-2usan
pa$O ¾c2ø-Ksan.
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mansättningarna är utbredda långt utanför Skåne – t.ex. lie-knagg(e) (le-, lia-)
’handtag på lieskaft’ i hela Sydsverige inklusive Öland samt Bohuslän, Öster- och Västergötland, Värmland, Närke, Södermanland, Uppland, Ångermanland och Lappland – bör det dock åtminstone delvis vara fråga om relativt gamla bildningar.
Förleden torde överallt innehålla gen. sg. fnord. *lēa (jfr fsv. lea bryne),
vilket tydligt framgår av den bl.a. i Blekinge och Småland vanliga förledsformen lia- samt den i vissa dalmål mötande förledsformen §jå̄ - (jfr fvn. gen.
sg. ljá samt det ovan nämnda ljáorf), som dock har kommit att sammanfalla
med nom. sg. §jå̄ ; se i OÖD (s. 1370 ff.) anförda ord.
I Skånemålen är både simplex och förled genomgående synkoperade.57 Det
är fråga om synkope vid fornnordisk hiatus, och denna har av allt att döma
skett redan relativt tidigt; jfr fsv. nom., obl. lē (se Noreen 1904 s. 320). Huruvida övergången från juxtaposition till sammansättning har skett före eller
efter synkopens inträde är oklart, och det går därför inte att avgöra vad orsaken till accent 1 hos sammansättningarna är: utvecklingen kan ha varit exempelvis *lḕa knagg- > *lḗ knagg- > *lḗ-knagg- såväl som *lḕa knagg- >
*lḕa-knagg- > lḗ-knagg- (jfr nedan om sammansättningar på log-).
Bengt Hesselman (1948–53 s. 60 f.) menar att i bl.a. Skånemålen synkope
i substantiv inträder »som det synes endast då andra vokalen är e < *i, *u».
Hiatussekvensen (finalt) -Va skulle alltså inte synkoperas i Skånemålen enligt Hesselman, som anför som exempel (på synkope) just ˈlē, ˈlō (< nom.
*lée, *lóe) samt (på utebliven synkope) sockennamnet ˈY̅ e (Öja i Herrestads
hd; < *Øyia(r)) och appellativet ˈblȳa ’blöja’ (< *Øyia(r), nom. *blǿa). Om
Hesselman har rätt borde obl. lēa alltså inte ha undergått synkope i Skånemålen. Framställningen tycks emellertid bara avse simplicia (inte förleder),
så även om man godtar Hesselmans ståndpunkt kan förledsformen le- antas
återgå på lēa-. Gör man det följer också att accent 1 måste bero på synkopen,
eftersom en enstavig gen. sg.-form i så fall med Hesselman inte bör ha funnits i fornskånskan.
Hesselmans resonemang är dock svagt underbyggt. Uttalet bl_2ya o. likn. av
blöja påträffas på flera håll i Skåne som ett yngre dialektuttal (väl lånat av
nsv. blöja) för ett äldre bl-e o. likn. Det är bara i fråga om några belägg i
Gärds hd som man möjligen kan misstänka att det rör sig om ett äldre dialektuttal, men då det överallt annars heter bl-e o. likn., också längre åt nordost, är det sannolikast att detta är (har varit) den ursprungliga dialektformen
av blöja i hela Skåne.

57

Som lånord från standardspråket förekommer lie, stundom ombildat till lia. I delar av nordligaste Skåne förekommer en suppletiv böjning la$i sg., l-i2 a pl. På sina håll, mestadels i norr,
förekommer också le och lie parallellt i singularis. Hur lie i t.ex. ÖG: Loshult och i Hallaryd
och Markaryd i Småland skall bedömas är oklart.
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Det kan alltså inte uteslutas att synkope har inträtt såväl i simplex (i olika
former) som i förledsställning: nom. *lēi, obl. *lēa > lē; lēa- > lē-.58 Härav
följer att det inte principiellt går att avgöra om accent 1 i sammansättningar
på le- beror på synkope eller på att sammansättningarna är dejuxtapositiva,
eftersom synkopen av oblika formen har skett redan relativt tidigt. Existensen över huvud av en ursprungligen tvåstavig sammansättningsförledsform
är som ovan nämnt säkert styrkt av osynkoperade dialektformer som lia- och
§jå̄ - och fornspråkliga former som fsv. lēa- och fvn. ljá-, men detta innebär
inte att synkopen överallt har skett först efter övergången från juxtaposition
till sammansättning.
Sammansättningar på logLog-dörr l-1od-öR (42), log-gille l-1oji-lE (4), log-golv l-1og-'Ol (135), l-2og-Ål (1), log-läm(ma)
’lucka i logvägg’ l-o
1 l'Em
- (a) (42), log-länga l-o
1 l'æ]
_ a (121), l2olæ]a (1), l~ol1æ_®a (1).

Också loge är genomgående synkoperat i Skånemålen, såväl i simplex som i
förledsställning: l-o(-). Tvåstavig förled (l-2oa-) påträffas i nordligare dialekter
(främst i Småland, Östergötland och Närke). I Söderwall suppl. påträffas en
enda sammansättning till loge, nämligen »*loa folk» (belagt med skrivningen loge-). Fritzner anför inga sammansättningar till fvn. lófi. De dialektala
formerna med tvåstavig förled vittnar emellertid om en ursprungligen tvåstavig förledsform innehållande gen. lōa. Att döma av framställningen i Noreen
1904 (s. 320) tycks dock loge i fornsvenskan ha kunnat ha ett genomgående
enstavigt paradigm med lō som enda form (jfr ovan om ordet lie under sammansättningar på le-). Så har troligen varit fallet också i fornskånskan, och
sammansättningar på log- kan återgå antingen på juxtapositioner med tvåstavig förled eller på sådana med enstavig, som simplex (självständig gen.
sg.-form) synkoperad förled. Eftersom synkopen vid fornnordisk hiatus bör
ha inträffat redan tidigt går det inte att avgöra huruvida accent 1 beror på
synkopen eller på att sammansättningarna är dejuxtapositiva.

3.1.3. Synkoperad eller ursprungligen enstavig infinitivisk
förled?
Enligt Bengt Hesselman (1948–53 s. 64 f.) är synkopetendensen vid hiatus i
allmänhet i nordiska dialekter större i s.k. tre- eller flerstavig takt, d.v.s. bl.a.
i tvåstavig sammansättningsförled, än i tvåstavig takt. Samtidigt uppvisar enligt Hesselman verb större benägenhet för hiatussynkope än substantiv. Den
senare omständigheten medför att risken är avsevärt större att en enstavig
d e v e r b a t i v förled är bildad till en redan synkoperad infinitiv än att en enstavig d e n o m i n a t i v förled är bildad till ett redan enstavigt substantiv; i det
senare fallet kan det enkla substantivet tvärtom vara nybildat till en synkope58
Synkopen i nominativ kan förstås ha föregått den i oblika kasus, så att paradigmet någon tid
var nom. lē, obl. lēa.
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rad förled (jfr nedan 3.4.2). Det syns mig därför rimligt att räkna med synkope bara hos enstaviga deverbativa förleder som svarar mot i Skånemålen
alltjämt tvåstaviga infinitiver, t.ex. vrid- : vrida-. Fall sådana som sy- : sy har
jag därför betraktat som mångtydiga. De fall av denna typ som jag har påträffat i materialet anförs i det följande.
Göd-kalv j-ø1 K-'al (17), j-2ødK-'al, j-ø2 K-'al (3)
Göd-kalv betraktas av Ingemar Ingers i kommentarer på ordsedlar (t.ex. Ve:
Äspö) som ett standardspråkligt lånord (för det »genuina» f-2edEK-'al). I några
fall framgår tydligt att så är fallet av fonologiska omständigheter. Tre belägg
har d i förleden (j-2ødK-'al o. likn.) och i tre belägg påträffas v efter l utanför det
område i Ingelstads och Järrestads hd där detta ljudlagsenligt har bevarats
(Al: Ravlunda j-1øK'alv, Fs: S. Åsum j1udKalv och Fs: Sövde j_2üdK'alva pl.). Sammanlagt är det fyra belägg som sålunda säkert kan sägas återge ett standardspråkligt lånord, och då återstår 17 belägg som skulle kunna återge ett på
skånsk botten bildat göd-kalv.
Också verbet göda anses av Ingers vara inlånat. Det förekommer dels med
d, dels utan. Vad beträffar belägg av det förra slaget är det uppenbarligen
fråga om lån från standardspråket.59 Det böjs dessutom i denna form enligt
temat j-2ødaR – j-2øda – j-2ødad. Också former utan d (j-ø, j-2øa), vilka vanligen
böjs enligt det för ia-verb väntade temat j-øR – j2ø-dE – jøt tycks Ingers åtminstone misstänka för att återspegla ett standardspråkligt lånord (se t.ex.
ordsedeln avseende Lu: Väsby).
Vad beträffar formerna utan d finns dock inget skäl att räkna med standardspråkligt lån; dessa former kan mycket väl vara fornärvda i Skånemålen.
Härför talar att ordet är belagt framför allt i nordvästra Skåne, där de andra
två välbelagda verben som möter i Skånemålen med betydelsen ’göda (om
husdjur)’, ge på j-1i p-å och feta f-2eda, är relativt glest belagda. Feta (belagt
hela 86 gånger) är spritt i nästan hela Skåne, med störst koncentration i sydost. Ge på (29 belägg) är utbrett i ett relativt stort nordöstligt område omfattande Göinge-häraderna, Gärds, Villand, Albo, Frosta och delar av N. Åsbo
och Färs. Båda förekommer glest i nordväst. Vidare betraktas verbet göda
inte som inlånat i dialekterna i södra Halland av Ernst Wigforss (1913–17 s.
172, s. 456), som anför ordet som exempel dels på utvecklingen av äldre ø̄ ,
59

I sydost har formen med d intressant nog anslutit sig till det mönster med varierande kvantitet och y-vokal som uppvisas av ord med ursprungligen kort rotstavelse där rotvokalen är ett
palataliserat fön. ŭ, ŏ (t.ex. Al: Vitaby b-2enbR'ü-d, Al: S. Mellby b~enbR_1üd benbrott och Al:
Rörum R2ud- En, Al: Ravlunda R_ü
2 dEn) eller ett labialiserat fön. ĭ (t.ex. Al: Fågeltofta sp_üd spett,
Al: Vitaby spü-d): j2u-da, j2_üda o. likn. (om utvecklingen av ursprungligen korta rotsavelser i
Skånemålen se Wigforss 1918 och Areskoug 1957 s. 191 ff. samt summariskt a.a. s. 277 ff.).
Det hade lika gärna kunnat ansluta sig till de inhemska orden med gammalt långt ö följt av t,
t.ex. böta b-2øda ’laga, reparera, lappa’ (Al: Ravlunda). Också vissa sådana inhemska ord tycks
dock på sina håll ha attraherats av de sannolikt rätt många orden med gammal kort rotstavelse,
t.ex. Al: Brösarp bl_ü
2 da blöta, Al: S:t Olof f-I2 da, NÅ: Örkelljunga f-2eda feta ’göda (om husdjur)’.
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dels på att äldre ð motsvaras av -d (i pret. j2ø-dE). Verbets utbredningsområde
har kanske sin sydligaste utlöpare i nordvästra Skåne. D-lös form, merendels
enstavig, råder också i hela Småland.
Förleden i göd-kalv kan alltså vara fornspråkligt enstavig. Emellertid är
det också möjligt att sammansättningen har bildats först sedan synkopen har
inträtt i verbet som simplex, alltså till en enstavig infinitiv. Det måste därför
betraktas som ovisst om förleden verkligen har synkoperats.
Spy-fluga sp-1ifl-'ua (71), sp-2ifl-'ua (2), spifl-1ua (1)
Verbet spy är i Skånemålen liksom i standardsvenskan och -danskan enstavigt men ursprungligen tvåstavigt, vilket framgår av fsv. spya, spia (jfr fvn.
spýja).60 Spy-fluga, som inte är belagt i de nordiska fornspråken, betyder i
Skånemålen liksom i standardspråket dels ’större fluga’, dels ’spefågel, vedervärdig person’. Det motsvaras i nyhögtyskan av speifliege och kan vara ett
översättningslån av detta. Eftersom accentueringen i så fall kan sammanhållas med det faktum att ordet är ett västgermanskt lån går det inte att avgöra om
förleden i Skånemålen har anslutits till spy v. eller spy n. (båda uttalade sp-i).
Uteslutet är dock inte att det rör sig om ett germanskt arvord där förleden
är infinitivisk eller denominativ (till spya f.) och således ursprungligen tvåstavig (jfr Kock 1898 s. 217, som återför ordet på *spyi-flugha; han menar
dock att accent 1 beror på hiatus och inte på synkope). För att synkope skall
ha kunnat ske måste hiatus ha förelegat mellan förledens första och andra
stavelse. Avgörande för denna fråga är hur det i̯ som uppträder i normaliserad fornöstnordiska bör uppfattas. Detta saknas i fornsvenska belägg och
är förmodligen hämtat från fornvästnordisk normaliserad ortografi, där det
heter spýia eller spýja. Eftersom verbet resp. substantivet bör rekonstrueras
urn. *spīu̯ an (jfr got. speiwan, fht., fsax. spîwan, feng. spíwan) resp. *spīu̯ ōn(jfr mlt., mht. spîe, feng. spíwe; fnord. spȳi̯ a f. kan dock vara infinitividentiskt bildat under fornnordisk tid) finns det inget etymologiskt i̯ i ordet, och
det fornvästnordiska i/j måste antingen vara en hiatusfyllande inskottskonsonant (jfr nedan om strö v.) eller en effekt av hiatus mellan ý och a (uppfattat
[yːɥa]). Eftersom det saknas belägg med i i fornöstnordiskan är det rimligt att
anta att det inte har funnits något hiatusfyllande i̯ här, och följaktligen att
hiatus har förelegat i en eventuell förled *spȳu-, som alltså i forndanskan bör
ha synkoperats och givit spy-.61
60

Johs. Brøndum-Nielsen (1928–73 7 s. 175) anför fda. inf. spī(ia), spȳ(a), men det är oklart
om tvåstaviga former är belagda i forndanskan; SAOB (S 10379) och ODS (21 sp. 614) anför
bara enstavig form. Jfr nedan not 63. – I Söderwall möter uppslagsformen spyia, men inga
belägg med halvvokalen i̯ .
61
Fsv. spyabalker är iögonenfallande. Det skulle möjligen kunna vara en gen. pl.-förled bildad till nsv. spy n. ’spya, spyor’, men detta är inte fornspråkligt belagt. Om det är bildat till
verbet spy är förledens andra vokal problematisk. Kanske är det fråga om en arkaiserande
skrivning av ett *spȳǝ-, där andra stavelsen har centraliserats och är på väg att synkoperas (jfr
nedan not 107 om fsv. draghaplaster).
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Det kan heller inte uteslutas att ordet är bildat i relativt sen tid till en redan synkoperad infinitiv spy. Sammansättningen spy-fluga är alltså mångtydig: det kan vara ett lånord eller ett arvord, och förleden kan i det senare
fallet vara antingen synkoperad eller ursprungligen enstavig, och det är svårt
att fälla ett avgörande mellan dessa möjligheter.
Strö-boss stR-1øb-'Os (54), stR-2øb-'ås (2), stR-Ôb-1åsed62 best. (1)
Verbet strö är i Skånemålen såväl som i standardsvenskan och standarddanskan enstavigt, men var i fornöstnordiskan ursprungligen tvåstavigt: fsv.
strøya (fornvästnordiskan har i stället strá, vilket enligt Hellquist (s. 1093) är
nybildat efter pret. stráða). Inga sammansättningar är fornspråkligt belagda.
Staffan Fridell (2004) har med ledning huvudsakligen av samtliga kända
belägg på personnamnet fsv. Ø̅ (i)ar före år 1370 visat att i̯ i sekvensen fsv.
øi̯ a är en hiatusfyllande inskottskonsonant. I sekvensen fnord. øy(i̯ )a har
alltså øy precis som i andra ställningar monoftongerats till ø̄ , och därmed har
sekvensen i fornöstnordiskan blivit en hiatussekvens: ø̄ a. Sedan sker ett sekundärt inskott av i̯ .
Den traditionella uppfattningen är att øyi̯ a utvecklas till ø̄ i̯ a (d.v.s. øydiftongen monoftongeras till ø̄ och ett i̯ i andra stavelsens ansats kvarstår),
vilket sedan genom analogi kommer att ersättas av ø̄ i t.ex. dø̄ a (se a.a. s. 37
med anf. litt.). Styrkan i Fridells undersökning är framför allt att den följer
utvecklingen kronologiskt i ett material som går att säkert tidsfästa, och som
dessutom, i och med att det rör sig om namn, inte kan bortförklaras med analogi (jfr a.st.). Fridell skriver a.st. att det »är svårt att argumentera bestämt
emot analogi» i fall sådana som dø̄ a (enligt Noreen 1904 s. 118 ombildat
efter pres. dø̄ r), gen. sg. mø̄ ar (för förment äldre mø̄ i̯ ar av mø̄ enligt a.a. s.
302) o.s.v., men att »de också, i ljuset av namnmaterialet, i vissa fall [kan]
uppfattas som gamla monoftongerade former».
Jag menar att den av Fridell beskrivna utvecklingen bör kunna antas gälla
också det icke-propriella ordförrådet och följaktligen också infinitiven strö:
*strøy(i̯ )a > *strø̄ a samt en härtill bildad infinitivisk förled: *strøy(i̯ )u- >
*strø̄ u-. I fornsvenskan finns gott om belägg med i̯ , men forndanskan tycks
enbart ha enstavig form (trots skrivningen »strø(ia)» hos Brøndum-Nielsen
1928–73 8 s. 390); strø är den enda form som anförs i ODS (22 sp. 518). Här
har inget hiatusfyllande i̯ utvecklats; i stället har andra stavelsen synkoperats.
Detta kan ses som olika sätt att få bukt med hiatus, som förefaller vara en
problematisk ljudföreteelse i den nordiska språkhistorien (jfr ovan 2.2.1).
Strö-boss kan alltså återgå på ett trestavigt *strø̄ ̀ u-bus. Emellertid kan det
inte uteslutas att sammansättningen är bildad till en redan synkoperad infinitiv strø̄ , och det är svårt att avgöra vilken möjlighet som är sannolikast.

62

Sic! Troligen avses stR-Ôb-1åsEd med E.
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Sammansättningar på sySy-korg s_1yK-'åR (25), sy-nål s_1yn-'ål (46), s_y2 n'aO$ l (4), sy-tråd s_1ytR-å' , s_2ytR'ao (1).

Verbet sy är i Skånemålen, liksom i de nyöstnordiska standardspråken, enstavigt såväl i simplex som i förledsställning. Ursprungligen har det emellertid, liksom strö och spy (se ovan), varit tvåstavigt, vilket framgår av fvn.
sýja.63 Fornspråkligt finns inga sammansättningar belagda, men hos Kalkar
(4 s. 248) anförs syblok och syklove, båda tydligen med enstavig förled. I ODS
påträffas dock möjligen tvåstavig förled i äldre belägg på Synaal och Sytraad
(uppslagsformerna har dock enstavig förled): Syenaal, Syetraad. Det är möjligt att sammansättningarna på sy- (åtminstone sy-nål och sy-tråd, som ju till
skillnad från sy-korg har arvord i efterleden) är gamla med ursprungligen
tvåstavig infinitivisk förled: *sȳ(i̯ )u- (jfr nda. Syenaal, Syetraad) och att accent 1 beror på synkope av förledens andra stavelse.
En förutsättning för att synkope skall kunna ha ägt rum är att förleden har
haft hiatus. Hos fvn. sýja (fön. *sȳ(i̯ )a) finns det förutsättningar för att i̯ är
etymologiskt betingat, eftersom ordet återgår på urn. *seu̯ i̯ an (jfr got. siujan).
Huruvida hiatus här har förelegat beror på kvaliteten hos ȳ och i̯ . Det senare
kan ha varit en approximant, i vilket fall det bör ha varit rundat i ställning
efter rundad vokal (IPA [ɥ]) eller en frikativa (IPA [ʝ]). I det senare fallet är
det inte fråga om hiatus. I det förra fallet är det fråga om hiatus under förutsättning att inte ȳ kvalitativt skilde sig åt väsentligt från i̯ . Man kan ju tänka
sig att den antagna förleden i fornnordisk tid skulle kunna ha uttalats ungefär
*[sʏ̀ːɥʊ-], och då föreligger ju verkligen en fonologiskt verklig halvvokal.
Om kvaliteten hos ȳ var mer palatal, alltså mer lik den hos i̯ , skulle en eventuellt uppfattad halvvokal snarare vara en hiatuseffekt: *[sỳːɥʊ- ~ sỳːʊ-].
Svaret på dessa frågor ligger förstås utom räckhåll.
Precis som i andra fall av enstavig deverbativ förled svarande mot enstavig infinitiv går det dessutom inte att utesluta att förleden är bildad till en
redan synkoperad infinitiv. Det får därför betraktas som osäkert huruvida
synkope verkligen har ägt rum i förleden sy-.

3.1.4. Övriga mångtydiga eller oklara sammansättningar
Här tas några till bildningen oklara sammansättningar av olika slag upp. Det
undersökningsavsnitt resp. ord har avförts från anges sist i resp. ordartikel (i
formatet »Jfr nedan […]»).
Bak-flängd °b1Agflaingd (1), b-2Agfl'æ]d (10), bAgfl1æ®d (15)
Något partikelverb *flänga bak eller *bakflänga är över huvud taget inte
belagt i OSDs och förtecknas inte heller i SAOB. Däremot anför Söderwall
63

Johs. Brøndum-Nielsen (1928–73 7 s. 176) anför inf. sȳ(ia), men det är oklart om någon
tvåstavig form är belagd i forndanskan. SAOB (S 15462) och ODS (22 sp. 1389) anför bara
enstavig form (jfr ovan not 60). Kalkar (s. 248) anför däremot en tvåstavig inf. søje.
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ett fsv. substantiv bakflængia f. ’stycke eller flik af ryggen?’. Det är möjligt
att bakflängd ’bakvänd; bakåtböjd; avigvänd; tafatt; med cunnus långt bak
(om kvinna)’ är en stamsammansättning till bak ’rygg’ (fsv. baker) och flängd,
pret. ptc. av flänga ’flå, avdraga huden på (ett djur)’, som enligt SAOB (F
979) förekommer »ngn gg i överförd anv. i fråga om pisk- l. gisselslag» (jfr
fsv. flængia ’piska, gissla’), och att detta ursprungligen har betytt *’piskad,
gisslad (flådd) på ryggen’ och först sekundärt har kommit att uppfattas som
ett particip av ett partikelverb. Samtidigt kan det förstås inte uteslutas att det
verkligen är fråga om preteritiparticipet av ett partikelverb *flänga bak. – Jfr
nedan 3.3.2.
Dags-verk(e) och dags-verkare
Dags-verk(e) d1ajsv-'æ$æKE (11), d-2ajsv'a~RKE (55), da$isv1æR¾cE (130), dags-verkare d2ajsv'aR~ KaRE (19), dasv-1æR¾caRE (18).

Dags-verk(e) och dags-verkare kan visserligen vara (kyrkligt eller adligt förmedlade?64) standardspråkliga lån, men denna möjlighet är inte oproblematisk. Det förstnämnda är med sina 196 belägg synnerligen välbelagt i hela
Skåne (se nedan s. 154 karta 35) och har genomgående dialektal ljudstruktur.
Det kan dock noteras att dags-verke har accent 2 också i flera andra svenska
dialekter med variabel ordaccent hos sammansättningar: i södra Halland (Wigforss 1913–18 s. 589 f.), i Burträsk i Västerbotten (Lindgren 1890–1919 s. 33)
och i Västergötland (Landtmanson 1947 s. 90 f.). (Däremot har det accent 1 i
Dalmålen (åtminstone i Älvdalens sn; Levander 1925 s. 51) och i Torps sn i
Medelpad (Bogren 1921 s. 16).) Detta gäller också de sammansättningar
med s-fog som behandlas nedan 3.3.5, som alltså säkert är lånade från standardspråket. Detta talar för att också dags-verk(e) är lånat. Sammantaget är
det svårt att avgöra om det är fråga om skånska arvord (jfr fda. dagswærki)
eller standardspråkliga lånord. – Jfr nedan 3.3.1.
Fre-dag fR1E-da, fR-1eda (149), fR-2æida (1)
Som många andra av veckodagsbeteckningarna anses fre-dag i allmänhet
vara ett västgermanskt lånord (se SAOB F 1449). Elis Wadstein (1922 s. 12)
menar mot bakgrund av förledens vokalism att det snarast är fråga om ett
fornfrisiskt lån:
Da gerade im Friesischen, neben friadei, fridei etc. die auffallende Form mit
ē: fre-de, freed, nfries. frêd etc. […] vorkommt, ist es sehr möglich, dass
wenigstens die nordischen Formen mit diesem Vokal aus dem Friesischen
stammen.
64
Den skånska adelns språk är så vitt mig bekant inte dokumenterat eller omskrivet i litteraturen, och det är således oklart i vad mån den skånska adeln under tiden mellan nationalitetsbytet 1658 och dialekternas marginalisering på 1900-talet har tillägnat sig ett språk med standardsvensk prägel – alltså i vad mån adeln har närmat sig standardsvenskan innan befolkningen som helhet gjorde det under 1900-talet. Härtill kommer förstås inflyttning av svensk adel i
Skåne.
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Ordet skulle i så fall vara inlånat vid två olika tillfällen: dels under urnordisk
eller tidigfornnordisk tid (vilket skulle ge upphov till fsv. frēadagher, fvn.
frjádagr), dels under senare fornnordisk tid (vilket skulle ge upphov till nsv.,
nda. fredag);65 ffris. fre-de el. likn. kan ju knappast ligga till grund för fsv.
frēadagher, fvn. frjádagr. Fredag är emellertid just den nuspråkliga form
man skulle vänta sig om man utginge från fsv. frēadagher; förleden skulle
knappast förbli tvåstavig i uppsvenska dialekter. Troligen återgår också fsk.
fredagh (Schlyter SkL s. 458) på en form med tvåstavig förled.
Jan de Vries (s. 143) menar i sin etymologiska ordbok också han att det
rör sig om ett ffris. lån men utgår till skillnad från Wadstein från formen
frīadei, med tvåstavig förled.
Även om det återstår att förklara hur man kommer från ī i det långivande
språket till fön. (möjligen också ursprungligt fvn.) ē förutsätter fsv. frēadagher, fvn. frjádagr tvåstavig förled i den västgermanska utgångsformen.
Då redan den tvåstaviga förledsformen i fornsvenskan har ē är Wadsteins
antagande om ett senare lån av ffris. fre-de el. likn., som skulle förklara evokalismen, helt onödigt. Jag menar därför att det är troligast att de nynordiska formerna av den aktuella veckodagsbeteckningen återgår på en fornnordisk form med tvåstavig förled.
Det är svårt att se att förleden skulle ha kunnat anslutas till inhemskt nordiskt ordgods sedan det lånats in. Fön. frēa- minner inte om något känt fornnordiskt ord.66 Det är därför tänkbart att ett fsk. *frēadagh(er) har haft accent
1 p.g.a. lån från västgermanska språk (se nedan 3.5; jfr särskilt 3.5.1 om söndag). Det kan därför inte betraktas som säkert att accent i fre-dag beror på
förledssynkope. – Jfr nedan 3.4.
Fäll-ände f2æl- 'æ-nE (7), fE-l1E-nE (36)
Vävnadstermen fäll-ände f2æl- 'æ-nE, fE-l1E-nE ’överbliven del av varp sedan vävräckan är avklippt’ tycks inte förekomma i standardspråket och kan därför
svårligen vara lånat därifrån. Det förekommer i Skånemålen jämte en variantform fälle-ände, som påträffas dels i V. Göinge och S. och N. Åsbo i norr,
dels i Ingelstad och Järrestad längst i sydost. (Också danskan har dels fældende, dels fældeende.)
Eftersom det är fråga om ett sammanhängande gemensamt utbredningsområde där de två formerna är komplementärt distribuerade är det möjligt att
det är fråga om ett slags förledssynkope. Här har visserligen inte förelegat
hiatus i förleden, men däremot över kompositionsfogen. Om det är fråga om
synkope har denna tydligen inte medfört övergång till accent 1; i stället har
accent 2 bibehållits längst norrut i den enstaviga formens utbredningsområde
medan ordet i södra och större delen av Skåne har fått efterledsbetoning. Det
65

Jfr nedan 3.5.1 om sön-dag.
Däremot kan förleden i fvn. frjádagr ha anslutits till frjár adj. ’fruktbar, grofør; grøderik;
avlefør’ (se Norrøn ordbok s. 184)
66
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är oklart hur gammal denna synkope skulle vara, och det finns inga entydiga
paralleller i mitt material. Hos övriga sammansättningar med möjlig ursprunglig hiatus över kompositionsfogen kan den enstaviga förleden förklaras av att
hela sammansättningen är lånad från standardspråket (se nedan 3.4.4.4).
I princip är det också möjligt att det med ODS (6 sp. 309) rör sig om en
stamsammansättning till nda. fæld n., biform till fald n. ’fall’. Fälle-ände kan
i så fall vara ombildat i anslutning till fälla v. Emellertid är något ord motsvarande nda. fæld ’fall’ inte belagt i de skånska dialektordsamlingarna. För
att ordet snarare är bildat till fälla v. talar dessutom att detta verb används
om vävräckan i betydelsen ’klippa av’: man fäller vävräckan, varvid man får
en fäll(e)-ände.
Det är alltså oklart hur fäll-ände är bildat. Ytterligare forskning skulle behövas för att komma till botten med detta ord. Möjligheten att förledssynkope kan ske i Skånemålen vid hiatus över kompositionsfogen skulle kunna
ägnas en särskild studie. Det enda som är klart för närvarande är att fäll-ände
inte kan betraktas som ett säkert exempel på fornspråklig förledssynkope.
– Jfr nedan 3.4.3.
Ljud-hål l_y1 h-Ol (45), l_y2 h-å' l (3), lyh-1Ål (7)
Det ord som vanligen normaliseras ljud-hål ’ljudglugg i kyrktorn o. dyl.’
skulle kunna vara bildat till ljuda l_2ya (i Sydvästskåne l_y) inf. och ha undergått förledssynkope. Härför talar dels en i Kiviksmålet i Albo hd påträffad
trestavig parallellform l_2ydEh-'Ol, dels det faktum att substantivet ljud n. har
bibehållen dental (l_yd) i Skyttsmålet (Ingers 1938 s. 109) medan förleden här
har dentalbortfall som i övriga Skåne.
Den skånska formen måste dock sammanhållas med den som påträffas i
västansundska dialekter (norr om Skåne är ordet inte spritt), och denna har i
de nutida dialekterna entydigt enstavig förled. Huruvida denna kan återgå på
en fornspråkligt tvåstavig form är osäkert.67 Det är därför oklart huruvida
ljud-hål i Skånemålen är förledssynkoperat eller ett västansundskt danskt
lån. – Jfr nedan 3.4.3.
Snapp-hane sn1a_ph-'AnE (29), sn2ap_ h-'anE (5), snaph-1anE (16)
Snapp-hane är i de nordiska språken lånat av mlt. snaphane (SAOB S 7959).
Även om ordet finns också i danskan kan det inte uteslutas att ordet har kommit in i Skånemålen via svensk förmedling under senare hälften av 1600talet. Det utgör alltså inte ett säkert exempel på ett västgermanskt lånord.
Ordet uppvisar en besynnerlig dialektgeografisk variation med hänsyn till
accentueringen: i större delen av landskapet har ordet accent 1, men i ett nordöstligt område omfattande västra V. Göinge, hela Ö. Göinge och norra Villand
67

Uppgifter från Asgerd Gudiksen, Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut,
Köpenhamns universitet, i personliga e-postmeddelanden den 21 mars, den 4 april och den 5
april 2013.
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uppträder det i stället merendels med efterledsbetoning men några få gånger
med accent 2 (se karta 5). Detta är märkligt eftersom efterledsbetoningen i
allmänhet hör hemma i södra och västra Skåne (se nedan 4.1.1). – Jfr nedan
3.5.

Karta 5. Snapp-hane.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.

Stryk-spån stR_1y(g)sp-'ån (35), stR_2ygsp'a$On (11), stR9ygsp-1ån (18)68
Stryk-spån ’brynsticka för lie’ är utbrett i huvudsak i södra Skåne. Längre
norrut tar det likbetydande strö-spån vid, som ytterligare en bit norrut avlöses av en form med k (d.v.s. g) som provisoriskt kan normaliseras strök-spån.
Längst i nordost råder stråk-spån. Se karta 6. En tvåstavig parallellform till
stryk-, stryke- (stR_2ygE-), föreligger dessutom i strödda belägg främst i östligaste Skåne (denna är inte karterad här).

68

Dessa siffror avser, till skillnad från karta 7 nedan, endast belägg med förledsformen
stry(k)-, alltså inte strö(k)- etc.
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Karta 6. Stryk-spån och likartade former (endast belägg med accenturingsuppgifter
medtagna).  = stR-åg- o. likn.;  = stR-øg- o. likn.;  = stR-ø- o. likn.;  = stR_y(g)- o.
likn.

Det är oklart hur denna formvariation skall förstås och hur många olika bildningar det är fråga om. Strö-spån skulle kunna vara identiskt med stryk-spån
(med öppning av vokalen och bortfall av konsonanten p.g.a. efterledsbetoning,
vilket stryk-spån har dels i tilltagande utsträckning västerut, dels längst norrut
i sitt utbredningsområde; se karta 7) eller också, med upptecknaren S. A.
Ståhle (på ordsedel avseende NÅ: Perstorp), en annan bildning till strö n. eller
strö v; brynstickan preparerades nämligen med fett och slipmedel:
På orter där namnet ”strygspaun” användes härledde detta sig från: stryka,
men ”ströspaun” kan lika gärna härledas från strö, ty man smörade eller fettade spånen och strödde pulveriserad, röd eller grå, vässande stenmassa på.

Strök-spån förstås kanske bäst som kontaminationsform mellan strö-spån och
stråk-spån. Den senare formen, som troligen är en stamsammansättning till
verbalabstraktumet stråk n., påträffas också i södra Småland och, i ett enda
belägg utan närmare proveniens, i södra Halland. Den östliga tvåstaviga
formen stryke-spån, som fortsätter upp ett stycke i Småland, är oproblematisk.
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Karta 7. Stryk-spån, strök-spån etc.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning;  = alla tre accentueringssätten.

Hur enstavigheten i stryk-spån skall förstås är däremot oklart. I princip erbjuder sig två möjligheter. För det första skulle man kunna laborera med
tanken på en enbart sydvästskånsk förledssynkope. Intervokaliskt (fnord.
/k/ >) /ɡ/ realiseras i större delen av Sydskåne som en affrikata efter främre
vokal: stR_y2 £Ja (stryka inf.). I ett område i sydvästra Skåne har /ɡ/ i denna
ställning – utgående antingen från ett frikativt eller ett affrikativt uttal –
övergått till /j/. Vid andra främre vokaler realiseras detta /j/ som [j] eller [ʝ]:
h-öj ’hök’, men efter /i/ och /y/ bör det vid approximantiskt uttal neutraliseras: oavsett om ett /j/ är närvarande i den fonematiska strukturen bör man
som lyssnare uppfatta [stʁỳːɥa], där [ɥ] är en effekt av hiatus mellan [yː] och
[a]. Denna sekvens kan fonematiskt uppfattas som antingen /stryja/ eller
/strya/, och det finns därför en teoretisk möjlighet för fornspråklig hiatussynkope, om hiatusen är tillräckligt gammal. (Jfr Fridell 2004 s. 37 ff.) En sydvästskånsk förledssynkope skulle således kunna föreligga i formen stR_1yjsp-'ån, °strýspån utan g eller £J. Den östliga formen stR_1y£Jsp-'ån, y. stR_1ygsp-'ån
får i så fall förstås som ett lån från sydvästskånska dialekter med anpassning
till det sydostskånska uttalet stR_y£Ja, y. stR_2yga av stryka v. Då andra sammansättningar till verbet stryka, t.ex. stryke-järn stR_2yjEj-'æRn ’strykjärn’, ofta
har tvåstavig förled i sydvästra Skåne är detta dock högst tveksamt.
Den andra möjligheten är lån från själländska dialekter (standardsvenskan
tycks sakna ordet, som i SAOB S 12858 anförs som »bygdemålsfärgat» och
begränsat till »vissa trakter»). En form med fonologiskt tvåstavig men (till
följd av s.k. villkorlig apokope) fonetiskt enstavig förled, sdryj·-, påträffas i
spridda belägg på östra Själland. Den vanligaste formen på Själland är dock
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även fonetiskt tvåstavig förled: ˈsdry·ə- (jfr standarddanskans strygespaan
och den sydostskånska formen stryke-spån).69 Detta innebär att också denna
hypotes är föga tilltalande.
Stryk-spån utgör alltså inte ett säkert exempel vare sig på förledssynkope
eller på lån från danska dialekter och får tills vidare betraktas som oklart med
avseende på accentueringen och förledens enstavighet. – Jfr nedan 3.4.3.
Täv-hund t-2övh'O_] (1), tövh1o] (8)
Täv-hund ’hynda, tik’ är belagt blott i sydvästra Skåne t.o.m. Bara, Färs och
Ljunits. Väster och delvis norr om detta område tar den trestaviga formen
täve-hund vid. Denna är i huvudsak belagd i Sydostskåne. Se karta 8.

Karta 8. Täve-hund () och täv-hund () ’hynda, tik’.

Danskan har enligt ODS tævehund, men detta har inte varit i bruk i själländska dialekter.70 Även om den dialektgeografiska bilden i Skåne kan tolkas som att synkope har ägt rum i sydväst är det inte uteslutet att täv-hund är
en stamsammansättning till ett ord motsvarande fsv. þæver (fvn. þefr) ’smak,
smakintryck’. Detta ord täv möter som simplex i norrländska dialekter med
betydelsen ’lukt, vittring’ (jfr fvn. þefr ’Lugt’) och föreligger troligen också i
det täv som påträffas i småländska dialekter med betydelsen ’kraft, styrka’.
En betydelseutveckling ’smak’ → ’kraft, styrka’ är lätt att föreställa sig; jfr
(möjligen tautologiska) sammanställningar som fsv. »krapt […] ok thøf ællir
69

Uppgift från Asgerd Gudiksen, Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut,
Köpenhamns universitet, i personligt e-postmeddelande den 15 maj 2013.
70
Uppgift från Asgerd Gudiksen, Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut,
Köpenhamn, i personligt e-postmeddelande den 5 december 2013.
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smak», »dygdh oc tæuir» använda om dryckes- och matvaror (Söderwall 2 s.
787).
Synkope av förledens andra stavelse är förstås heller inte utesluten. Det
kan noteras att förleden merendels har w i sydvästra Skåne: töw- o. likn.
Kanske har den andra stavelsen varit särskild benägen att falla efter halvvokalen w. Precis som i fråga om fäll-ände (varom se ovan) har denna synkope
dock i så fall tydligen inte medfört övergång till accent 1; i stället är efterledsbetoning allenarådande. Oklart är också när en eventuell synkope skulle
ha ägt rum.
Sammanfattningsvis är det oklart hur täv-hund är bildat. Ett säkert exempel på fornspråklig förledssynkope är det inte. – Jfr nedan 3.4.
Kok-het och skåll-het
Kok-het K-1ogh-'ed (31), K-2ogh-'ed (7), skåll-het sK1Å-lh-'ed (10), sK-2a$Olhi-t n. (1), sKålh1e-t (1).71
Kok-het och skåll-het hör till en grupp adjektiv som i Skånemålen – liksom
väl i många fall även på andra håll – fonologiskt uppträder dels sammansatta, med huvudbetonad förled, bibetonad efterled och accent 1, dels som
juxtapositioner av två självständigt huvudbetonade ord.72 Ordet i förleden är
syntaktiskt ett adverb med den ungefärliga betydelsen ’mycket, oerhört’. Det
kan röra sig antingen om något som ser ut som en verbstam, som i kok-het
och skåll-het, eller om ett substantiv, som i snö-vit. Ett jämförande förhållande kan i allmänhet sägas föreligga mellan lederna; snö-vit betyder ju t.ex.
’vit som snö’. Med denna typ av sammansatta eller sammanställda adjektiv
kan jämföras dels sammansatta parallellformer med tvåstavig förled såsom
(det sällsynta) koke-hett K-2ågEh'I-t neutr., dels liknande juxtapositioner som
kokande(s) het, gloande(s) röd (: gloa ’glöda’), med presensparticip i förleden.
Axel Kock (1884–85 s. 128) menar att det vid uttal som kók hét, med två
huvudbetoningar, är fråga om två självständiga ord i juxtaposition och att
uttalet kókhet, med en huvudbetoning och accent 1, är utvecklad härur liksom mánsbot ur máns bót. Detta skulle innebära att en utveckling från juxtaposition till sammansättning (troligen en reanalys) har ägt rum samtidigt som
juxtapositionen har överlevt. Detta är fullt tänkbart försåvitt juxtapositionen
och sammansättningen genom t.ex. olika grader av expressivitet fyller olika
funktioner i språket. Kanske står de, som Fredrik Tamm (1888 s. 125) menar, i mer eller mindre komplementär distribution syntaktiskt, så att juxtapositionen oftare står predikativt, sammansättningen oftare attributivt.73
En viktig fråga som Kock helt lämnar därhän är hur juxtapositioner av typen kok het skall förstås etymologiskt. Substantiv och (formella) verbstam71

Jag kan inte avgöra om vokaltecknet i efterleden är e eller i på ordsedeln. Ovanpå tecknet
vilar dock en otvivelaktig akut accent.
72
Se för fler exempel Tamm 1888 s. 125 f.
73
För övrigt möter i Ö. Göinge såväl vit lök w-1idÅ l-1øg som vit-lök w-1idl-'øg, w-2idl-'øg, men juxtapositionen kan förstås här vara nybildad.
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mar har veterligen aldrig förekommit som enkla adverb i nordiska språk; de
påträffas bara i den här diskuterade typen av med sammansättningar parallella adjektivfraser. De formella verbstammarna kan i vissa fall analyseras
som imperativformer (imperat. sg. av koka är i Skånemålen kok K-og), men
ofta inte, eftersom imperativen är tvåstavig (så t.ex. hos skålla). En sådan
analys är dessutom otillfredsställande semantiskt. Om man accepterar tanken
att t.ex. snö är ett substantiv använt i adverbiell funktion i en (expressiv)
adjektivfras ligger det nära till hands att tänka sig att till exempelvis koke-het
har bildats en expressiv adjektivfras kok het i anslutning till typen snö vit
med enstaviga substantiv i förleden. Adjektivfraser av denna typ med substantiv eller formell verbstam kan sedan med Kock ha utvecklats till sammansättningar, med väntad accent 1. En förtjänst med denna analys är att
t.ex. kok-het inte behöver betraktas som lånat i Skånemålen eftersom förledens enstavighet inte beror på synkope i egentlig mening. I lika mån möjligt
är det förstås att skålle-het direkt har ombildats till skåll-het i analogi med
kok-het, och med analogisk accent 1 efter detta ord.
En annan analys gör Fredrik Tamm (1888 s. 127):
[I] fråga om […] t. eks. sten-döv, stup-full o. dyl., är det väl sannolikt, att uttalet med en fortis på den förra leden är det gamla ock normala, men uttalet
med fortis på den senare leden är sekundärt uppkommen i nyare tid, i det man
velat starkare framhäva denna leds begrepp i vissa fall (såsom i predikativ
ställning), utan att därföre den förra leden, som under alla förhållanden spelar
rollen av förstärkande advärb, förlorat sin fortis-aksänt.

Fördelen med Tamms analys är att snö-vit, kok-het o.s.v. kan förstås som
helt vanliga sammansättningar. Nackdelen är dels att kok-het i så fall måste
vara lånat i Skånemålen, vilket inget talar för, dels att expressiv dubbelhuvudbetoning av sammansättningar inte förekommer i övrigt. Det är bara just
den här behandlade typen av sammansättningar som uppvisar detta betoningsmönster.74
Även om jag inte kan godta Tamms analys anser jag mig inte i stånd att
prestera en bättre själv, och orsaken till accent 1 i sammansättningar som kokhet får tills vidare betraktas som oklar.

3.1.5. Sammanfattning och slutsatser
I detta avsnitt har ett antal med avseende på bildning och fornspråkligt stavelseantal i förleden mångtydiga sammansättningar tagits upp till behand74
I sin uppsats behandlar Tamm (1888; jfr Kock 1884–85 s. 71 ff.) ett antal olika typer av
sammansättningar »med två lika starkt betonade stavelser», bl.a. den här aktuella. Jag är
benägen att se de flesta av Tamm anförda »sammansättningar» som juxtapositioner, t.ex. allting, förste-bibliotekarie, tvåmans-imperialsäng, rak-lång, tvärt-om, ett-tu-tre, ritsch-ratsch,
till-och-med. Upp-ock-av-skrivning är en elliptisk samordning av två sammansättningar (uppskrivning och av-skrivning).

78

ling. Som redan ovan har påpekats varken stöder eller falsifierar dessa teserna om att dejuxtapositiva sammansättningar resp. sammansättningar med
fornspråklig förledssynkope har accent 1, och de måste därför lämnas obeaktade i argumentationen. Framställningen i detta avsnitt har dock bidragit till
att ge en rättvisande bild av tesernas förklaringsvärde: om de kan stödjas av i
de relevanta avseendena entydiga sammansättningar kan de också förklara
accent 1 i mångtydiga sammansättningar, som de på ko-, so-, å-, le- ’lie-’
och log- samt le-katt resp. på motsvarande sätt accent 2 i rå-gång, bi-hage,
fä-kött o.s.v.

3.2. Icke dejuxtapositiva, osynkoperade
sammansättningar
I detta avsnitt prövar jag tesen att stamsammansättningar (och därmed jämförliga bildningar, d.v.s. icke dejuxtapositiva sammansättningar till oböjliga
formord och privativt o-) med osynkoperad enstavig förled och initialbibetonad efterled har accent 2 eller efterledsbetoning i Skånemålen. I 3.2.1 behandlas de säkra exemplen på sådana sammansättningar som ingår i mitt
material och som här har accent 2 eller efterledsbetoning. Jag har bedömt
dessa som säkra stamsammansättningar (resp. jämförliga bildningar) mot
bakgrund av olika omständigheter: semantiska, fonologiska, dialektgeografiska o.s.v.; se resp. ordartikel.
I de två därpå följande avsnitten behandlas sammansättningar som formellt ger intryck av att vara synkoperade men som bör bedömas annorlunda.
3.2.2 behandlar sammansättningar som enligt min mening är stamsammansättningar eller jämförliga bildningar (i något fall är det fråga om lån från
standardspråket), men som har accent 1 p.g.a. analogi. I 3.2.3 tas några standardsvenska och ett danskt lånord med accent 2 eller efterledsbetoning upp
till behandling. Slutligen sammanfattas avsnittet i 3.2.4.

3.2.1. Accent 2 eller efterledsbetoning
Sammansättningar till neutrala ämnesbeteckningar
Blod-bulde ’böld, blodböld’ bl-2ob'u-lE (1), blob1ol- E (7), blod-dropp(e) bl-o
2 dRö_p (2),
bl-odR1åp (2), blod-halning ’blodgång genom ändtarmen hos kreatur’ bloh-1Alni® (15),
blod-vit(e) bl-2ov-'e (8), bl-ov-1Id(e) (27), bly-vann ’blyvatten’ °blìvann (2), bl-iv1a-n (9),
bröd-böl ’knöl (skällskord); glupsk och kraftig man el. pojke’ bR-2øb-øl (1), bRøb-1øl (7),
bröd-deg bR-2ød'æ_j (1), bR-ød1æ$i (3), bröd-föda bR-2øf-'øa (7), bröd-kniv bR-2øKn-'iv (7),
bRøKn-1iv (7), bröd-knyck ’brödskalk’ bRøKn1Y¾_ c (15), bröd-skorpa br-ø2 sKå-rpa (14),
bRøsK1ÅRpa (26), bröd-släppe adj. ’brödlös, utan bröd (om hushåll)’ bR-2øsl'E_pE (5),
bRøsl1E_pE (16), hö-band ’band av hö att binda sädeskärvar med’ h-2øbÅ-n (1), høb-å1 n
(3), hö-bör ’höbår’ h-2øb-'øR (5), h-øb-1øR (4), hö-for ’höfoder, foderration bestående av
hö’ h-øf-1oR (4), hö-hjälle ’höskulle, höloft’ h-ø2 j'El- E (14), høj1El- E (39), hö-höst(e) ’(ti-
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den för) slåtter och inbärgning av hö’ h-2øh-'øst (17), høh1öst (16), hö-påse ’tornister’
h-2øp-'åsE (5), høp-O1 sE (3), trä-bit tR-2æb-'id (21), tREb-1id (56), trä-bytta ’(mjölk)bytta,
laggkärl av trä’ tR-æ
2 b'y-ta (9), tRæb1u-ta (14), trä-bål(a) ’del av harv; grovt liggtimmer
eller planka i vägg; planka’ tR-2æb-'ålÅR pl. (12), tREb-O1 l (34), trä-böle ’träbyggnad’
tRæb-ø1 lE (12), trä-fot ’träfot på dricksglas; uppläggningsfat (för t.ex. smör) på trefotsställning’ tRæf-1od (5), trä-harv(e/a) ’harv av trä’ tR-2æh-'aRE (22), tR~Eh1aRva (52),
trä-hälla ’slags kreatursbindsle av trä’ tR2aih'i-la (1), tR~eh1il- a (1), trä-kloss tR~2æKl'aO-s
(14), tR~æKl1Ås- (21), trä-klove ’kreatursklove av trä’ tRæKl1A-wE (2), trä-kylva ’slags
träklubba’ tRæ¾c-ø1 la (9), trä-plog ’plog av trä’ tR-2æpl-'o (17), tRæpl1A-w (48), trä-ränna
’vattenränna av trä’ tR-2æR'æ-na (3), tRæR1E-na (6), trä-skaft tR-2æsK-'aft (7), tRæsK1aft (7),
trä-slev tR-2esl-øv (20), tREsl-1öv (13), trä-ställning ’(rest) ställning av trä, t.ex. såsom
landmärke’ tR-2æst'æ-lnI] (2), tRæst1E-lnI] (1), trä-tind(e) ’träpinne; tand av trä i räfsa
eller halmrepa’ tR2ai$ t'i]
_ E (4), tR~et1i®_ a pl. (6).

Avgjorda stamsammansättningar är sammansättningar till neutrala ämnesbetecknande dividua såsom hö och trä. Neutrer har ju, med mycket få undantag
(bl.a. fä, varom se ovan 3.1.1), fornspråklig s-genitiv, och eftersom det rör
sig om ämnesbeteckningar är gen. pl.-förled av semantiska skäl utesluten.
Sammansättningar på blod-, bly-, bröd-, hö- och trä- kan därför inte vara
dejuxtapositiva och måste således vara stamsammansättningar med fornspråkligt enstavig förled, och det finns i de flesta fall ingen anledning att
misstänka att det är fråga om något annat än arvord eller särdialektala bildningar (se dock nedan 3.2.3 och 3.5.2).
Brud-par bR-2up-'aR (2), bRup-1AR (22)
Brud-par synes förekomma i hela Skåne parallellt med ett trestavigt brudapar. Ingendera formen är särskilt välbelagd, men att den geografiska distributionen inte är komplementär framgår ändå tydligt av karta 9. Den rimligaste tolkningen av denna bild är att det är fråga om en stamsammansättning
och en osynkoperad dejuxtapositiv sammansättning som förekommer parallellt på olika håll i landskapet. Något liknande tycks vara fallet hos brudstass : bruda-stass ’brudfölje’ och brud-säng : bruda-säng (där dock tvåstavig
förled dominerar). Synkope torde därför vara utesluten, och brud-par är således en stamsammansättning. Jfr ovan 3.1.1 om sammansättningar på by(a)(under bi-hage och bi-hus).
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Karta 9. Brud-par bR-u
2 p-A
' R, bRup-A
1 R o. likn. () och bruda-par bR-u
2 ap-A
' R, bR-2uEp-'AR o.
likn. ().

Sammansättningar på dagDag-drivare d-2AdR-'ivaRE (2), dAdR_1yaRE (5), dag-lejare ’daglönare’ d-2Al-'æjaRE (2), dal1æj_ aRE (8), dag-lön d-A
1 l_Y
' n (1), d-2Al-'øn (12), dal-1ön (51), dag-lönare d-2Al-'ønaRE (9), dal-1ønaRE (2), dag-mägning ’dagsmeja’ dAm-1eni] (22).

Hos sammansättningarna på dag- skulle man kunna tänka sig en ursprungligen tvåstavig gen. pl.-förled; jfr fsv. daghakarl ’dagakarl’, daghatime ’dagtid’, fvn. dagakaup ’Overenskomst som gjælder for enkelte Dage’, dagatal
’Dagens Tælling, Regning’. Två omständigheter talar emellertid starkt emot
detta. För det första är singular förled betydligt mer tilltalande hos samtliga
här aktuella sammansättningar. För det andra föreligger tvåstavig förled i
bl.a. daga-karl °dAa-kar ’daglönare’ (jfr fsv. daghakarl), daga-regn d-2AaR'ajn
’dagslångt regn’ och daga-tal °dAa-tAl (jfr fvn. dagatal). Att dessa tvåstaviga
förleder är ombildade efter sg. dag d-A (jfr utvecklingen i t.ex. haga-bit h-2avab-i' d ’trädgårdstäppa’, maga-håla m-2avah'o-la ’maggrop’, med främre a och gh
> v, w) hindrar inte att det rör sig om sedan fornspråklig tid bevarad tvåstavighet. Om man jämför utbredningen av förleden dag- på grundval av de i
undersökningen ingående sammansättningarna med utbredningen av det relativt välbelagda daga-regn (se karta 10) ser man att de båda förlederna inte
står i komplementär geografisk distribution. Det bör därför röra sig om parallella bildningar: dels stamsammansättningar, dels dejuxtapositiva sammansättningar med tvåstavig gen. pl.-förled. Jfr ovan om brud-par samt ovan
3.1.1 om bya-lag (under bi-hage och bi-hus).
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Karta 10. Förleden dag- () samt daga-regn ’dagslångt regn’ ().

Personbetecknande sammansättningar på gudGud-dotter g~2ud'ö-tÅR (6), god1u-tEr (21), gud-far g1u_fAR (1), g~2uf-'AR (12), gof-A
1 R (45),
gud-mo(de)r g-1om-oÅR (1), g~u
2 m'oR (17), gom-1oR (69), gud-son g-2us-'ön (5), gos-ö1 n (20).

Också hos gud-dotter, gud-far, gud-mo(de)r och gud-son, som alla står för
kristna begrepp, är singular förled det ur semantisk synpunkt utan tvekan mest
tilltalande, och de som är fornspråkligt belagda har följdriktigt enstavig förled: fsv. guþdottir, guþfaþir, guþmoþir, fvn. guðdóttir, guðfaðir. De här aktuella sammansättningarna på gud- är således tämligen säkra stamsammansättningar. Att förleden, som ofta har o-vokal, troligen i somliga fall reanalyserats som bildad till adjektivet god har härvidlag ingen roll att spela. Det
kan noteras att förleden ofta slutar på d: g-2Ådm-'oR o. likn. – Jfr nedan 3.5.2 om
gud-fruktig.
Sammansättningar på rågRåg-agn R-2u-'ajna pl. (12), Ru1ajnÅR pl. (7), råg-boss ’råghalm’ R-2ub-'ås (19), Rub-1Os
(28), råg-bröd R-2ubR-'ø (12), R~ubR-ø1 (10), råg-bulle Rub1Å-lE (3), råg-deg R-ud1æj (2), råghalm R-1uhalm (1), R-u
2 h'al- m (18), Ruh1alm (36), råg-höst(e) ’(tiden för) skörd och inbärgning av råg’ R-2uh'østE (2), Ruh1öst (16), råg-stubb ’stubbåker efter råg’ R-u
2 st'ob(23), Rust1o-b (36), råg-stycke ’rågfält’ R-1usti-KE (1), R-u
2 st'IK- E (12), Rust1i_¾cE (37), råghälmter pl. ’avfall vid rågtröskning’ R-u
2 æ
' ltÅR (3), Ru1EltÅR (16).

Till råg är i fornspråken bara stamsammansättningar belagda: fsv. roghmiøl
’rågmjöl’, roghaker ’rågåker’, roghax ’rågax’, roghbrødh ’rågbröd’, roghiordh
’jord lämplig att beså med råg’, roghlykkia ’lycka el. inhägnad besådd med
råg’, roghmiøl ’rågmjöl’, roghsædh o.s.v., fvn. rugakr ’Rugager’, rugbrauð
’Rugbrød’, rugbroti ’Braate eller afsvedet Skovland, hvori der saaes, er saaet
Rug’, rugmjǫl ’Rugmel’ o.s.v. De fornvästnordiska formerna är entydigt ur82

sprungligen enstaviga, och då fornsvenskan trots att rätt många sammansättningar är belagda helt saknar tvåstavig förled är det rimligt att anta att någon
sådan inte har existerat. Av de här aktuella sammansättningarna är råg-bröd
fornspråkligt belagt. Det förtjänar också noteras att roghiordh är belagt i Skånelagen (se Schlyter s. 515). Trots att fsv. rogher, fda. rugh, fvn. rugr har tvåstavig gen. sg.-form på -ar, som möjligen skulle ha synkoperats i Skånemålen, är det mot bakgrund av det tillsammantaget entydiga fornspråkliga materialet sannolikast att sammansättningarna på råg- är stamsammansättningar.75
Slag-bord sl-1Ab-oR (5), sl-2avb-'oR (25), sl-avb-1oR, slEb-1oR (142)
Mot bakgrund av den bevarade tvåstavigheten hos förleder som daga-, hagaoch maga- (se ovan) borde förstås inte heller ett fornspråkligt tvåstavigt
*slagha- (jfr fvn. slagasauðr ’Slagtefaar’) ha synkoperats. Skånemålens slagbord ’slagbom i vävstol; bom med utfällbar klaff’ bör därför vara en stamsammansättning.
Slä-(b)bo och stad-bo
Slä-(b)bo ’slättbo’ sl1æ-bo (2), sl2E-bo, sl-2æb-o (61), slEb-o
1 (30), stad-bo ’stadsbo’ °stábbonna pl. best. (1), st2a-bo, st-2ab~o (39) stab-1o (50).

I slä-(b)bo ’slättbo’ < *slæ̅ ttbo(i) och stad-bo ’stadsbo’ < *staðbō(i) har ttb
resp. ðb assimilerats till bb. Slätt och stad hade fornspråkligt båda tvåstaviga
genitiver på -ar (stad hade också s-genitiv). Synkope av en ursprungligen tvåstavig förled vore tänkbar bara hos det sistnämnda ordet, men denna skulle i
så fall ha ägt rum först sedan det intervokaliska ð fallit mot slutet av 1400talet (se ovan 2.2.1), och en form med sekvensen ðb, som den nuvarande
formen med bb förutsätter, skulle i så fall aldrig ha existerat. I fornsvenskan
möter dessutom, förutom stamsammansättningar, bara sammansättningar med
s-genitiv i förleden: stazbref, stadzmark o.s.v. Former med kort b torde bero
på att efterledens kvantitet har restituerats genom anslutning till formen hos
-bo i andra sammansättningar, t.ex. å-bo (2aOb-o, åb-1o o. likn.) och inbyggarbeteckningar på -bo såsom Malmö-, Ystad- och Örkelljunga-bo; i samband
med detta har bb förkortats till b och, vid förledsbetoning, förledens vokal
förlängts. Att bortfallet av tt i *slæ̅ tt- inte beror på efterledsbetoning framgår
av att bortfallet har skett också i nordost, där förledsbetoning och accent 2
råder: sl2æ$ib-'o o. likn.
Snö-flinga snifl1i_®a (2)
Substantivet snö har precis som det ovan 3.1.1 behandlade sjö fornspråkligt
tvåstavig gen. sg.-form på -a(r), och det uppvisar samma variation mellan ooch ö-vokal. Den delabialiserade sydskånska formen (sn-e, sn-i) kan dessutom
vara relativt gammal. Det kan alltså vara fråga om någon av hiatussekvenserna ōa, ø̄ a, ēa och īa, och för alla dessa är fornspråklig synkope sannolik
75

Den isolerade formen °Ruahöst i Vi: Näsum är troligen en tillfällig bildning.
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(jfr ovan 3.1.1 om bi- och 0 om le- och log-) resp. åtminstone inte utesluten.
Fornsvenskan har dock endast enstavig förled: sniobilæte ’af snö danad bild’,
sniodriva ’snödrifva’, sniofal ’snöfall’, snioflinga o.s.v. Fritzner har en enda
sammansättning med tvåstavig förled, nämligen snjófarfullr adj. ’fuld af
Sne’. I övrigt tycks fornvästnordiskan uteslutande ha enstavig förled: snjófok
’Snefog, Snedrev’, snjónauð ’saa megen Sne, at man har Ulempe deraf’,
snjóskríða ’Sneskred’ o.s.v. Då tvåstavig förled alltså är mycket sällsynt i
fornspråken är snio- i fsv. snioflinga troligen en stamförled, och det är då
rimligt att utgå ifrån att också förleden i Skånemålens snö-flinga är det.
Bildningar till oböjliga formord resp. privativt oMed-håll m1Eh'Ål- (6), m-2eh'Å-l (14), mEh-1ål (21), på-hitt p2a$Oh'i-t (2), poh1i-t (21), på-häng
’oönskat sällskap’ °pàuhaing (1), poh1æ_] (6), o-dryg ’odryg, ovaraktig’ -2odR'ö_j (11),
odR1ö_j (43), o-lik o
2- l-'ig (3), ol-1ig (11), o-nycka ’nyck; ovana’ -2on_'ygÅR pl. (2), on-ø1 £Ja
(4), o-snatte(r)lig ’osnygg, orenlig’ -2osn'a-tElI (4), -osn1a-tEl-i (26), o-trevlig °òtrevli (1),
otR-1evli (18), o-trödja ’svårframkomligt väglag; snöhinder’ -2otr'y_ga (2), otR1y£_ Ja (11),
o-tur °òtur (1), ot-u
1 R (16).

Till de säkert icke dejuxtapositiva sammansättningarna hör sådana till oböjliga ord som inte kan återföras på juxtapositioner samt sådana på privativt o-.
Det rör sig i föreliggande material om med-håll (se härom också nedan
3.2.2.2), på-hitt, på-häng och till-syn samt o-dryg, o-lik, o-nycka, osnatte(r)lig,
o-trevlig, o-trödja och o-tur. Bland sammansättningar med adverb i förleden
är det nästan uteslutande particip och, i undantagsfall, andra verbformer som
kan återföras på juxtapositioner (se nedan 3.3.3 om vid-gå). Härtill kommer i
mitt material bara med-vär ’medvind’ (varom se nedan 3.3.4). Vad gäller det
privativa o- har detta under hela den indoeuropeiska språkhistorien aldrig
förekommit som enkelt ord (Brugmann 1889 s. 22), och sammansättningar
på o- kan därför inte vara dejuxtapositiva.

3.2.2. Analogisk accent 1
Ett mindre antal sammansättningar är av allt att döma icke dejuxtapositiva
och icke synkoperade men har trots detta accent 1. Denna ordaccent kan i
samtliga fall förklaras som analogisk. Det är fråga om dels reanalys av förleden som deverbativ, dels anslutning till redan etablerade förleder som möter
i sammansättningar med accent 1.
3.2.2.1. Som deverbativ reanalyserad förled
Iögonenfallande nog är förleden hos fem av de aktuella sammansättningarna
formellt identisk med stammen (d.v.s. första stavelsen + andra stavelsens
ansats) hos tvåstaviga infinitiver av verb sammanhängande med resp. substantiv, t.ex. hugg- : hugg n., hugga inf. Det är därför tilltalande att i dessa
fall tänka sig att förleden är bildad som en stamförled men har reanalyserats
som deverbativ. Att de har accent 1 kan då bero på en tendens till generali84

sering av denna ordaccent vid enstavig deverbativ förled efter mönster av
sammansättningar med synkoperad infinitivisk förled och från västgermanska språk lånade sammansättningar med deverbativ förled (se vidare nedan
3.6.2.1).
Hugg-järn h1o_gj-æRn (25), h2õg_ j-'æRn (3), hy_gj-1æRn (1)
Sammansättningar till verbet hugga har i Skånemålen i regel tvåstavig förledsform: hugge-bänk, hugge-kniv, hugge-yxa o.s.v.; också en till det här aktuella hugg-järn parallell bildning hugge-järn påträffas. Hugg-järn och huggejärn uppvisar en i stora drag komplementär geografisk distribution: det förra
hör främst hemma i väster och det senare i öster. Se karta 11.

Karta 11. Hugg-järn () och hugge-järn ().

Förutom hugg-järn är det bara hugg-orm (hog1oRm, h2õg_ -o
' Rm o. likn.) som har
enstavig förled (jfr fsv. hugormber, nda. hugorm, fvn. hǫggormr), och sannolikt beror detta på att förleden är bildad till subst. hugg snarare än verbet
hugga.
I fornsvenskan påträffas såväl huggeiern som hugiærn (medan i fornvästnordiskan enbart enstavig förled möter: hǫggjárn, hǫggormr, hǫggstokkr
o.s.v.). Också danskan har såväl huggejærn som hugjærn. Troligen är det
fråga om parallella bildningar med fornspråkliga anor: en infinitivisk till
verbet hugga och en stamsammansättning till substantivet hugg. Förleden
hos den senare har i Skånemålen troligen reanalyserats som deverbativ sedan
andra enstaviga deverbativa förleder uppstått i språket genom hiatussynkope
resp. lån. Accent 1 är alltså analogisk efter sammansättningar med sådana
förleder, där denna ordaccent är väntad mot bakgrund av mina teser. Detta är
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mer tilltalande än att anta översättningslån av (ett västgermanskt ord motsvarande) nht. haueisen, nnl. houwijzen eller lån från standardsvenskan.
Klabb-sock Kl1a-bs'ÅK- (17)
Klabb-sock ’klåpare’ skall uppenbarligen sammanhållas med verbet klabba
’klåpa, fumla’ o. likn. och substantivet klabb ’klåperi; dåligt utfört arbete;
klåpare; stor träbit, vedträ; seg klump’ o. likn., båda av allt att döma arvord
eller dialektala bildningar i Skånemålen, samt med andra sammansättningar
på klabb-, t.ex. klabb-snickare (varom se nedan). -sock är en vanlig efterled i
sammansatta pejorativa personbeteckningar; jfr pluttre-sock ’pratmakare’,
sabbe-sock ’långsam person’, skit-sock ’oduglig person’, slofse-sock ’person
som släpar med fötterna’. Som framgår av dessa exempel är förleden ofta
men inte alltid deverbativ. Jfr särskilt det med klabb-sock likbetydande
kabbe-sock till verbet kabba ’klåpa, fumla’ (jfr det dåligt belagda kabb s.
’senfärdig person’). Accent 1 hos klabb-sock skall troligen förstås så att ordet är bildat till klabb subst. och förleden sekundärt reanalyserad som deverbativ till klabba v. Jfr det tre gånger (varav två med accentueringsuppgifter)
belagda klabb-snickare Klabsn1i_¾caRE ’klåpare till snickare’, som har den för
stamsammansättningar väntade efterledsbetoningen (jfr ovan 3.2) i ett belägg.
Skräpp-skit sKR1æ_p»-id (19)
Per Larsson menar på sin ordsedel avseende Ljunits hd att skräpp-skit ’skrytsam person’ är ett »af sKR2E_pa, skryta, och »-id, fjärt, bildadt epitet på en skrytare». I så fall måste förleden vara synkoperad. Det välbelagda skräppe-blad
sKR2E_pEbl-'A ’(blad av) gårdsskräppa, tussilago m.m.’ (66 belägg) visar emellertid med sin i hela Skåne tvåstaviga förled att så inte kan vara fallet.76 I
stället torde skräpp-skit vara bildat till skräpp n. ’skryt’ eller, kanske ännu
hellre, skräpp m. ’skrytsam person’. Förleden kan sedan ha reanalyserats
som deverbativ, varvid ordet på analogisk väg har fått accent 1.
Stöd-käpp st-ø1 ¾c'Ep_ (42), st-2ø¾cæ_p (1)
Förleden i stöd(e)-käpp uppträder dels enstavig, dels tvåstavig utan någon
tydig dialektgeografisk uppdelning (se karta 12).

76

Att förleden i ena fallet skulle vara deverbativ, i andra denominativ, är inte av någon betydelse; i förledsställning bör man inte vänta sig mindre benägenhet för synkope vid denominativ än vid deverbativ förled (se ovan 2.2.1).
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Karta 12. Stöd-käpp st-1ø¾c'E_p o. likn. () och stöde-käpp st-2øE¾c'E_p o. likn. ().

Principiellt föreligger två möjligheter vad gäller förledens bildning: den
kan vara bildad till stöd(e) n. (jfr SAOB S 14189) eller till stödja v. Vid sidan
om stöd n. st-ø förekommer alltså i Skånemålen den ovanligare ia-stamsavledningen stöde st-2øE, och verbet stödja uppträder dels enstavigt (st-ø), dels tvåstavigt (st-2øa). Både substantiven och verbet uppvisar en brokig dialektgeografisk bild. Distributionen mellan mellan en- och flerstaviga former är inte
komplementär; precis som hos stöd(e)-käpp förekommer de sida vid sida på
olika håll i landskapet. Se karta 13–14.

Karta 13–14. Vänster: stöd n. st-ø () och stöde n. st-2øE (). Höger: stödja v.  =
st-ø;  = st-2øa.

Den enda sammansättning som det skulle kunna vara aktuellt att jämföra
med är stöd(e)-nek, och detta är belagt bara åtta gånger och påträffas enbart i
N. Åsbo och V. Göinge. Det har tvåstavig förled i sex belägg, och i ett be87

lägg med enstavig förled har det accent 1 och i det andra accent 2. Den genomgående brokiga kartbilden talar för att det inte är fråga om synkope.
Enklast är att anta att stöd-käpp är bildat till stöd n. och stöde-käpp parallellt
till stöde n. Förleden i stöd-käpp har sedan reanalyserats som deverbativ,
varvid ordet har fått accent 1. Den här och där mötande tvåstaviga infinitiven
st-2øa kan vara nybildad, eventuellt med utgångspunkt i förledsformen st-2øE-.
Man kan visserligen skönja en något större koncentration åt nordost av
tvåstaviga belägg på stödja v. än hos övriga här aktuella ord. Det ser här ut
att kunna röra sig om ett område utan synkope i delar av Ö. Göinge och Villand, omgivet av ett övergångsområde med både synkoperade och osynkoperade former. Angränsande delar av Småland och Blekinge har dock enstavig
infinitiv, vilket talar för att det är fråga om sporadiska fall av nybildning till
den såsom infinitivisk reanalyserade förledsformen stöde-. Den hiatussekvens det bör vara fråga om, ø̄ e (ev. ø̆ e)77 borde mot bakgrund av strö-boss
(se ovan 3.1.3), dessutom vara synkoperad i nordöstra Skåne.
3.2.2.2. Övriga fall av analogisk accent 1
Hov-tång h-1ot'Å_] (30), h-2ot'Å_] (12), hot1A_] (39)
Hov-tång uppträder uteslutande med accent 1 i ett sydöstligt område som rätt
väl överensstämmer med utbredningsområdet för den enstaviga formen h-o(-)
o. likn. av huvud(-); se karta 15 och jfr nedan s. 100 karta 18. Det ligger därför mycket nära till hands att se accentueringen som analogisk efter sammansättningar på h-o(-) o. likn., vilka i regel har accent 1 (se nedan a.st.).
Förleden har alltså reanalyserats som innehållande h-o huvud, och ordet har
därmed fått accent 1.
Att associationen till simplex hov gått förlorad är inte märkligt då hovtång merendels betecknar vilken större tång som helst, oavsett om den används till hästskoning eller inte. Av de ord eller förleder som står till buds att
reanalysera förleden som (bl.a. ho s. ’ho, tråg’, hov- i hov-gård ’herrgård,
gods’ och ho pron. ’vem’) är kroppsdelsbeteckningen hod h-o ’huvud’ det
semantiskt mest närliggande och det med allmännast betydelse och störst
metaforpotential. Härtill kommer att sammansättningar till hod ’huvud’, till
skillnad från andra sammansättningar med härmed homofon förled, är synnerligen talrika.
Man skulle annars kunna tänka sig att det vore fråga om ett västgermanskt
lånord (jfr nht. hufzange och den närliggande termen nsv. hovslag av mlt.
hŏfslach eller nht. hufschlag; se SAOB H 1267), men den dialektgeografiska
bilden gör den ovan anförda förklaringen mer tilltalande.
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En i forndanskan påträffad form stythæ, »med analogisk j-Svind» (Brøndum-Nielsen 1928–
73 7 s. 123; fsv. har genomgående i̯ bevarat i inf. av beläggen hos Söderwall att döma) visar
att i̯ -lösa former har funnits. Genom bortfall av ð och sänkning samt förlängning av y̆ uppstår
hiatussekvensen ø̄ e, som i förleden strö- är synkoperad i hela Skåne.
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Karta 15. Hov-tång.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.

Med-håll m1Eh'Å-l (6), m-e2 h'Å-l (14), mEh-å1 l (21)
Med-håll har till större delen accent 2 eller efterledsbetoning – helt enligt
tesen; jfr ovan 3.2.1 om sammansättningar till oböjliga formord – men i sydöstra Skåne accent 1 (se karta 16). Troligen är denna accentuering här analogiskt överförd från andra sammansättningar på med-, t.ex. det nedan 3.3.4
behandlade med-vär och preteritiparticip av partikelverb på med-.

Karta 16. Med-håll.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.
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Sked-blad »-e1 bl-A
' (12), »-2ebl-'A (10)
Det relativt sparsamt belagda sked-blad ’blad på sked (även som mått)’ har
accent 1 i söder och väster men accent 2 i nordost (väsentligen i V. Göinge hd). I
synnerhet beläggen med accent 1 är dock få och glest belägna. Se karta 17.

Karta 17. Sked-blad.  = accent 1;  = accent 2.

Förleden är överallt enstavig. Det betydligt mer välbelagda sked(a)-krok
’krokformigt verktyg med vilket tråden träds på vävskeden’ uppvisar däremot tvåstavig förled överallt utom i ett mindre antal belägg i sydvästra Skåne.
Det bereder problem att anta att förleden i sked-blad skulle vara synkoperad
i ett vida större område, och detta i all synnerhet på grundval av blott 10 rätt
så utspridda belägg med enstavig förled.78 Troligare är att sked-blad är en
stamsammansättning, och att det har fått accent 1 i analogi dels med det delvis likbetydande sked-full »-1ef'o-l, dels möjligen med det närliggande knivsblad Kn-i1 vsbl-'A, även om dessa är relativt sparsamt belagda. Dessa sammansättningar har i sin tur accent 1 p.g.a. att de är dejuxtapositiva med enstavig
förled (se nedan 3.3).
U-järn -1uj-'æRn (2)
U-järn ’järnstycke format som den stora bokstaven U’ är den enda sammansättningen till en bokstavsbeteckning i materialet och den enda sammansättningen till bokstavsbeteckningen u i det skånska materialet i OSDs. Ordet är
belagt blott tre gånger, och bara i två belägg är accentueringen (accent 1)
noterad. Ordet kan jämföras med de likbetydande nht. u-eisen och nnl. u78

Synkoperad förled på ett större område har sked-vann ’skedvatten, (utspädd) salpetersyra’.
Här är förleden dock bildad till verbet skeda ’skilja’ (jfr fsv. skedhevatn). Det är således fråga
om en annan hiatussekvens: (*eðu >) ēe.
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ijzer och skulle kunna vara ett västgermanskt översättningslån (jfr nsv. ubåt
av nht. U-Boot eller neng. uboat). Liknelsen med en bokstavs form bör dock
ha kunnat ligga till grund för ordbildningar lite varstans där läskunnigheten
har varit utbredd, och det kan därför inte uteslutas att det är fråga om en på
skånsk botten bildad sammansättning. Accent 1 kan i så fall förstås som analogisk efter det västgermanska lånordet u-båt. Detta är inte belagt i Skåne i
OSDs men kan ha förekommit och förbisetts av upptecknare därför att det
inte är ett gammalt dialektord. Enligt mitt personliga intryck har u-båt tämligen konsekvent accent 1 hos skånsktalande personer i dag (så också i mitt
eget uttal).

3.2.3. Standardsvenska och danska lånord
Bi-träde ’hjälp; hjälpare, bodbiträde’ bitR-æ
1 dE (12), bly-ans ’blyertspenna’ bl-2ijans
(12), bli1ans (19), giv-mild j2iivmi-l (2), jivm1i-lÅR (6), hug-svala ’trösta’ hugsv-1Ala (2),
med-görlig m-2æj-'øRli (3), mæj-1øRli (40), o-värdig ’oerhörd, väldig; otillbörlig, ovärdig’
ov1aRdi (48), träd-gård tR-1æg-'åR, tR1æ_g'ó$OR (125), tR-2æg'a$OR (3), å-komma 2a$OK'Å-ma (3),
åK1o-ma (5).

Ett fåtal sammansättningar är formellt sett stamsammansättningar eller bildningsmässigt jämförliga men är lånade från standardspråket resp. (i ett fall)
danskan. Bi-träde är troligen bildat i svenskan till verbet biträda; i SAOB (B
2837) jämförs med ordpar sådana som avträda : avträde, inträda : inträde.
Giv-mild (fsv. giæfmilder, fvn. gjafmildr) är en stamsammansättning till fsv.
giæf, vars förled sedermera har anslutits till och ombildats efter giva v. (SAOB
G 486). Att det i Skånemålen är lånat från standardspråket framgår av att det
i ett par belägg har v i förleden. Att (det blott 2 gånger belagda) hug-svala är
ett standardspråkligt lån påpekas av Ingemar Ingers på båda ordsedlarna. Det
förefaller rimligt att det, som han skriver på den ena ordsedeln (Fs: Sövde) är
fråga om ett lån från bibelspråket. För att det är fråga om lån talar vidare att
förleden har g i bägge beläggen: h-ugsv-1Ala inf., hugsv-A
1 lad pret. ptc. Också
vad gäller med-görlig har Ingers och Gösta Areskoug noterat på ordsedlar
(Sk: Bösarp resp. In: Smedstorp) att det är fråga om standardspråkligt lån. Ovärdig och tro-värdig bör vara lånade från standardspråket då efterleden har
d. Detta borde ha fallit om det vore ett arvord i Skånemålen; jfr van-värdes
v-2Anv-'æRes ’förgäves, till ingen nytta’, våld-värdes v'a$Olv-æ
1 REs adj., adv. ’som
tar för sig på ett våldsamt sätt; som våldför sig på någon; (såsom adv.) våldsamt’ samt färdig f-2æRi, gärde j-2æRE ’gärdesgård’ o.s.v. Träd-gård har i Skånemålen till en början använts om parkerna vid slotten och de stora godsen.
Så småningom har det trängt igenom i betydelsen ’trädgårdstäppa’ och börjat
konkurrera med det gamla dialektordet hage h-a2 vE. Också det dåligt belagda
å-komma är högst troligen lånat från standardspråket (jfr en kommentar av
Ingers på ordsedeln för NÅ: Össjö). Bly-ans bl-2ijans, bli1ans ’blyertspenna’ är
ett danskt lånord (SAOB B 3505).
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3.2.4. Sammanfattning och slutsatser
I detta avsnitt har jag testat tesen att stamsammansättningar (och därmed
jämförliga bildningar, d.v.s. icke dejuxtapositiva sammansättningar till oböjliga formord och privativt o-) med osynkoperad enstavig förled och initialbibetonad efterled har accent 2 eller efterledsbetoning i Skånemålen. Materialet har visat sig korroborera denna tes. Hos de sammansättningar som avviker från detta mönster kan accent 1 i samtliga fall förklaras som analogisk.
En särskilt intressant grupp härvidlag utgör de sammansättningar där förleden är formellt identisk med stammen hos en infinitiv; förleden kan här tilltalande ses som reanalyserad som deverbativ och accent 1 som ett utslag av
en tendens till generalisering av denna ordaccent vid enstavig deverbativ
förled efter mönster av bl.a. sammansättningar med accent 1 p.g.a. synkoperad infinitivisk förled (varom se nedan 3.4.3); se vidare nedan 3.6.2.1.

3.3. Dejuxtapositiva sammansättningar
I detta avsnitt prövar jag tesen att dejuxtapositiva sammansättningar med enstavig förled har accent 1 i Skånemålen. Till de säkert dejuxtapositiva sammansättningarna med enstavig förled kan föras åtminstone dels vissa sammansättningar med s-genitivförled, dels vissa preteritiparticip av partikelverb, dels vissa sammansättningar som kan återföras på prepositionsfraser.
Sammansättningar ur flera andra formella kategorier, t.ex. sådana med adjektiv i förleden, skulle kunna tas upp här (jfr Kock 1884–85 s. 124 f.), men
dessa har jag lämnat utanför undersökningen (se ovan 1.3).
Av sammansättningar med s-genitivförled och accent 1 (se nedan 3.3.1)
har jag begränsat mig till sådana som är fornspråkligt belagda och därför
oproblematiskt torde kunna betraktas som dejuxtapositiva.79 Naturligtvis tar
jag inte de fornspråkliga beläggen till intäkt för att juxtapositionerna är fornspråkligt belagda (jfr ovan 2.1); jag menar dock att en dokumenterat hög
ålder hos en sammansättning som kan vara dejuxtapositiv höjer sannolikheten för att den verkligen är dejuxtapositiv. Dessa fornspråkligt belagda sammansättningar utgör ett minsta och säkraste möjliga urval; åtminstone torde
man oproblematiskt som dejuxtapositiva kunna betrakta också sammansättningar som inte är fornspråkligt belagda men vars s-genitivförleder är det. När
det gäller sammansättningar med s-genitivförled och accent 2 eller efterleds-

79

Jag har dock excerperat alla 66 sammansättningar jag har funnit i Färs-samlingen och som
inte visade sig vara hapax legomena (se om materialet ovan 1.5). Det må här nämnas att alla
dessa utom de fem som behandlas ovan 3.1.4 resp. nedan 3.3.5 uteslutande eller huvudsakligen har accent 1. Troligen återgår långt fler sammansättningar än de som har tagits upp här på
juxtapositioner, men i vissa fall torde det vara fråga om sentida bildningar, så t.ex. i fråga om
blårs-garn ’blaggarn’ (till blår pl. tant. ’blånor’) och dus-bror ’dubror’.
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betoning har jag tagit med alla som jag har påträffat i mitt källmaterial.
Dessa behandlas ovan 3.1.4 samt nedan 3.3.5.
Samma princip har jag tillämpat vad gäller preteritiparticipen av partikelverb: de som tas upp till behandling nedan 3.3.2 är alla belagda – som egentliga particip eller som supinumformer – i fornsvenskan att döma av de former som Söderwall anför. Däremot har jag tagit med alla med accent 2 eller
efterledsbetoning, oavsett om de är fornspråkligt belagda eller ej. Dessa behandlas ovan 3.1.4 samt nedan 3.3.5.
De enligt min bedömning säkra dejuxtapositiva sammansättningarna (där
accent 1 också säkert beror på dejuxtapositivitet) behandlas i 3.3.1–3.3.4, indelade i de formella kategorier som nämns ovan: sammansättningar med sgenitivförled (3.3.1), preteritiparticip av partikelverb (3.3.2) och sammansättningar återgående på prepositionsfraser (3.3.4). Det enda genom hela paradigmet sammansatta verb som finns i mitt material, vid-gå, tas upp för sig i
3.3.3. I 3.3.5 behandlas några sammansättningar som formellt faller in i någon av dessa typer men snarare är standardspråkliga lånord. Slutligen sammanfattas avsnittet i 3.3.6.

3.3.1. Sammansättningar med s-genitivförled
Barns-öl ’barndop(skalas); barnbörd, förlossning’ b-A
1 R(n)s-ø' l, b-A
1 (R)sEl (51), b-2ARs-'øl,
b-2AsEl (3), bAs-1øl (1), blods-dropp(e) ’fuchsia; droppe av blod’ bl-1osdR'Å_pE (22), bl-2osdR'ö_pE (4), dags-ljus d-A
1 sj-us, d-1a»us (31), °d2Asjus (1), lands-väg l1a-nsv'æ_j (157), l2ansvæ_j (2), livs-tid l-1ivst-'i (11), slags-mål sl-1avsm-'ål, sl1ö-sma$Ol (72), sl-2æismAOl (1), tis-dag
t-i1 sta (107), t-2isda (1), tors-dag t-o
1 Rsta (134), t-2oRsda (1), års-gammal -1åRsg'a-mal (22).

De sammansättningar med s-genitivförled som jag har tagit upp i materialet
är barns-öl, blods-dropp(e), dags-ljus, lands-väg, livs-tid, slags-mål, tis-dag,
tors-dag, och års-gammal (fda., fsv. bar(n)søl, fsv. blodsdrupi, fda., fsv. dagslius, fvn. dagsljós, fsv. landsvægher, fsv. lifstidh, fsv. slagsmal, fda. tisdagh,
fsv. tisdagher, fvn. týsdagr, fda. thorsdagh, fsv. þorsdagher, fvn. þórsdagr,
fsv. arsgamal). Dessa har alla uteslutande eller så gott som uteslutande accent
1. Någon dialektgeografisk variation att tala om kan inte skönjas, men de enstaka belägg med accent 2 som påträffas tenderar att vara belägna i nordöstra
Skåne. Också här är accent 2 dock helt klart begränsat till enstaka undantagsbelägg. Vissa sammansättningar skall i det följande kommenteras närmare.
Barns-öl har i många men inte alla belägg reducerad efterled: b-A
1 (R)sEl o.
likn. och har i dessa fall troligen reanalyserats som simplex. Detta torde dock
inte ha orsakat accent 1, eftersom denna ordaccent är i det närmaste allenarådande även vid oreducerad efterled: b-1AR(n)s-'øl o. likn. Dessutom möter ett
belägg med accent 2 och reducerad efterled: b-2AsEl. Jfr ovan 1.1 om lexikalisering som förment orsak till accent 1.
Också tis-dag och tors-dag har, liksom övriga veckodagsbeteckningar, reducerad efterled och böjs i Skånemålen genomgående som ōn-stammar, med
pluralformer som t-i1 stÅR och t-o
1 RstÅR. Jag har trots detta tagit med dem i under93

sökningen eftersom jag av semantiska skäl bedömer det som osannolikt att
de inte har sammanhållits med simplex dag (se om veckodagsbeteckningarna
som grupp vidare nedan 3.6.1).
Till skillnad från i fråga om övriga veckodagsbeteckningar (utom lör-dag;
jfr nedan 3.4.2) uttrycker Hellquist (s. 1190, s. 1209) ingen misstanke om att
tis-dag och tors-dag skulle vara västgermanska lånord. de Vries (s. 603) menar
dock att fvn. Týsdagr (liksom Óðinsdagr; jfr nedan 3.4.2) är bildat på nordisk botten efter feng. tīwesdæg. Om fvn. Þórsdagr skriver han (s. 618): »<
ae. [feng.] Þunresdæg oder afr. [fornfrisiskt] Thunresdei (die selbst lehnübersetzungen von dies Jovis sind) unter anlehnung an Þórr». Här uttrycker
de Vries sig alltså mindre klart, men det finns ingen anledning att anta att
tors-dag i mindre utsträckning skulle vara en inhemsk nordisk bildning än
tis-dag. Eftersom det rör sig om mycket gamla bildningar är det rimligt att
anta att beteckningarna förmedlades till och mellan de germanska språken
inte som ord, utan som juxtapositioner; i det ytterst långivande latinet var de
ju också just sådana. Man bör alltså snarast återföra tis-dag och tors-dag på
fnord. *Tȳs dagr resp. Þōrs dagr.80
Förleden i slags-mål har i ett antal belägg – semantiskt väl förståeligt –
reanalyserats som deverbativ till slåss: sl1ös- ma$Ol o. likn. Att detta inte har orsakat accent 1 är alldeles uppenbart; sl-a1 vsm-'ål o. likn. är den vanligare formen, och accent 1 är förhärskande oavsett förledens form.

3.3.2. Preteritiparticip av partikelverb
Av-bränd ’nedbrunnen (om byggnad)’ A
1 w
- bRE-nd (27), av-lagd ’bortlagd, ur bruk’ 1a$Ola$id (52), -2Aol-'at (1), av-sågad 1Aws-avad (13), av-vand 1A-wv-And (12), °au-v1Andor (1),
bort-lagd ’bortlagd, urbruk’ b1ÅRtl'æjt n. (40), in-satt 1i_]sa-t (13), in-tan ’intagen inomhus; kyrktagen; förtärd; inkasserad; anställd’ 1I_®t-'An (11), i®t-1An (1), upp-fostrad
1Å_pfostRad (26), 2åpf'ostRad (1), Åpf1ostRad (2), upp-lan (upplåten) ’öppnad’ (2), upplett, -letad 1åpl-edad (2), upp-luckt ’upplåst’ 1åplo-Kt (2), upp-rensad 1Å_pRunsad (7),
upp-ropad ’uppropad vid auktion’ Å1 pR-Obad (2), upp-satt ’uppsatt (t.ex. på vägg);
byggd, uppförd, förfärdigad; förargad, uppretad; intresserad, förtjust’ 1å_psa-t (40),
Å_ps1a-t (1), upp-skriven Å1 p_ sKR-evEn (45), ut-bränd ’utslocknad’ -1udbREnd n. (7), utgå(e)n ’utgången (t.ex. ur hus); bortlagd, ur bruk; nergången, utarmad; nervissnad,
död; förliden (om tid)’ -1udg'a$On (46), -2udgaOEn (1), -udg1a$OEn (1), ut-körd ’utkörd,
80

Med en tvåstavig variantform Þonarr, Þunarr, Þóarr räknar Lex. poet. (s. 644), de Vries (s.
618) och Ásgeir Blöndal Magnússon (1989 s. 1184). En sådan är emellertid, trots avsaknaden
av asterisker i ordböckerna, inte belagd utan blott rekonstruerad utifrån metriska omständigheter (Lindroth 1916 s. 162 ff.). Hjalmar Lindroth (a.st.) menar att dessa omständigheter inte
nödvändigtvis pekar mot en tvåstavig form av det aktuella gudanamnet. Han förklarar de tvåstaviga västgermanska formerna som beroende på vokalinskott och ansätter en urgermansk
form *Þunraz, vilken ljudlagsenligt ger fvn. Þórr. Samma form räknar Andreas Heusler (1950
s. 26) och Bjorvand & Lindeman (s. 1171) med. Man behöver således inte laborera med möjligheten att accent 1 i tors-dag skulle bero på förledssynkope. Den, såsom Lindroth (1916 s.
167) påpekar, »omöjliga» formen fvn. Þóarr är i alla händelser utesluten, och det är ju bara
denna (*þōarsdagher) som skulle förväntas synkoperas i förledsställning i Skånemålen.
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uttransporterad; utvisad, utjagad; tröttkörd’ -1ud¾c-øRd (23), -2ud¾c-'öód (1), ut-satt ’utsatt,
utflyttad; markerad; avtalad (om tidpunkt); utsatt (för något)’ u
1- ds'at- (21), ut-skriven
’utskriven (från sjukhus); utskälld i tidning; slutskriven (om bok)’ -1udsKR-'evEn
(22), -2udsKR-'evEn (1), ut-sla(ge)n ’utslagen (om blomma, växtlighet eller utslag på
kroppen m.m); utspilld (om vätska)’ -1udsl-'An (21), °-2udsl-An (1),81 åt-skild -1Åd»i-ld
(41), -2ad»'i-ld (2).

Sammansatta former av partikelverb kan oproblematiskt återföras på fornspråkliga juxtapositioner. I Skånemålen är det i regel bara participen som är
sammansatta (jfr dock nedan 3.3.3), och dessa kan återföras på fornspråkliga
nominalfraser bestående av partikel + particip (Kock 1901 s. 232, s. 234, s.
241; jfr ds. 1884–85 s. 126 f., Ljunggren 1932 s. 6).
De preteritiparticip av partikelverb med accent 1 som jag har tagit upp i
materialet är av-bränd, av-lagd, av-sågad, av-vand, bort-lagd, in-satt, in-tan,
upp-fostrad, upp-lan (upplåten), upp-lett, -letad, upp-luckt, upp-rensad, uppropad, upp-satt, upp-skriven, ut-bränd, ut-gå(e)n (utgången), ut-körd, utsatt, ut-skriven, ut-sla(ge)n och åt-skild (fsv. affbrændh, aflagdh n. pl., aff
wandher, bortlagdher, in sath n. pl., intagith n., vpfostradher, vplatit sup.,
wp leth m. ack. sg. el. sup. (?), vpluktom n. dat. pl., wprensadher, vpropat sup.,
uppsatt n., vpscriffuit n., vth brændher, wtgangin, wt kørdhir, wtsetter, vtskriwin n. pl., vtslaghin, atskildan m. ack. sg.). Till alla dessa är motsvarande
osammansatta former av partikelverb belagda i Skånemålen. Dessa stöder
tesen och behöver inte kommenteras närmare.
Något sammansatt preteritiparticip med tvåstavig förled har jag inte tagit
upp i det egentliga undersökningsmaterialet, men OSDs saknar inte sådana
exempel. Ordaccenten följer i allmänhet förledens ordaccent som simplex:
inne-bränd 2i_®Ebr'E-nd, inne-murad 2I_]Em-'uRad ’inmurad’ (jfr fsv. inne brænna
inf., inne muradhan pret. ptc. ack. sg. m.) : inne 2i_®E; unde-bruten 2o_]Ebr_'YdEn
’kullkastad, bragt till undergång’ : unde 2o_]E ’under’; över-stått 2_yEst-'åd ’överståndet’ (jfr fsv. undibryta inf. ’undertrycka, förtrycka’, ivirstaat pret. ptc.
n.) : öve y_2 E ’över’.82 Undantag gör particip på under- och över-: under-kuvad
2o_]ÅRK-'uad, över-höljd -2øvÅRh'uld. Förleden är här troligen ombildad efter partiklarnas form i standardspråket. Accent 2 kan ha sin upprinnelse antingen i
standardspråket eller i de äldre dialektala formerna (jfr ovan). Undan uppträder i Skånemålen dels med accent 2, dels och framför allt med accent 1, och

81

Belägget är upptecknat av Annette Sonesson i Fr: Äspinge. Det första tecknet är u, men
detta skall rimligen inte förstås som landsmålstecknet O, som motsvarar IPA:s [ʊ] eller [u] (jfr
Eriksson 1961 s. 139). Belägget torde snarare vara upptecknat med en blandning av landsmålsalfabet och vanliga bokstäver. Första tecknet torde alltså avse det ljud som brukar återges
med lma. u (motsvarande IPA:s [ʉ]).
82
R-lösa former av under och över möter redan fornspråkligt: fda. undæ, unde, yvi, fsv. vnde,
ivi. Dessa prepositioner-adverb bör för övrigt ursprungligen ha haft accent 2 eftersom de är
fornspråkligt tvåstaviga. Accent 1 i nutida dialekter kan bero dels på att de aktuella orden
såsom prepositioner ofta står i obetonad ställning (Kock 1878 s. 105), dels på att de såsom
partiklar föregås av upptakt (jfr a.a. s. 103).
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troligen är det mot den bakgrunden växlingen 2o_]a-n»'u-t : 1o_]a-n»'u-t (undanskött)
skall förstås.
Se nedan 3.3.5 om några preteritiparticip med accent 2 eller efterledsbetoning som är lånade från standardspråket resp. ett ord med samma accentuering som strukturellt ser ut som ett preteritiparticip av ett partikelverb men
enligt min bedömning inte är det.

3.3.3. Vid-gå v-1æg-'å (43), v-2eg-å$O (3), veg-1aO (1)
Som nämndes i föregående avsnitt är det normalt bara participen hos partikelverben som uppträder sammansatta i Skånemålen. I ett enda fall i materialet tycks ett helt paradigm vara sammansatt. Vid-gå (v-1æg-'å o. likn.) är identiskt med fsv. viþga, vilket säkerligen återgår på en juxtaposition *við(r) gā.
Adverbet har haft fri placering före eller efter verbet (jfr sidoformen fda.
gange uiþær, fsv. ganga viþer, nsv. gå vid, nda. gå ved), och när det har placerats före har juxtapositionen kunnat reanalyseras som sammansättning. Accent 1 också i infinitiven och i finita former är för övrigt det normala i många
norska varieteter, där också dessa former är sammansatta; se Riad 2013 ms.
s. 179 f. med anf. litt. Att just vid-gå har haft framförställt adverb skulle
möjligen kunna bero på en relativt hög stilvalör hos ordet.83
Det finns alltså ingen anledning att anta att accent 1 i vid-gå skulle bero
på upptakt i den vanliga verbfrasen låta vidgå la v-1æg-'å o. likn. (jfr Kock 1884–
85 s. 129 f., 1901 s. 148, Swenning 1917–37 s. 455, Riad 2013 ms. s. 138 f.).

3.3.4. Sammansättningar återgående på prepositionsfraser
Frå-mans fR-1åma-ns (16)
Ebbe Tuneld ser på en ordsedel (Ve: L. Isie 1911–19) avseende adverbet fråmans ’till höger (om dragdjur som går i par)’ detta ord som elliptiskt för
fråmans-häst, -ök ’häst som går till höger i par’ och liknande sammansättningar. Det får då förstås predikativt i verbfraser som gå frå-mans, d.v.s. ’gå
(såsom) högerhäst’, och -s- får förstås som ett foge-s tillkommet vid bildningen av fråmans-häst o.s.v. Det är emellertid enklare att återföra ordet på
en juxtaposition, närmare bestämt en prepositionsfras *frā mans. Prepositionen frå(n) har fornspråkligt styrt genitiv åtminstone av personbeteckningar
(och personnamn), så bl.a. i Skånelagen, där det heter skilias fran husbonda
sins (Fritzner 1 s. 472). Fråmans-häst, -ök o.s.v. kan då förstås som sammansättningar med detta adverb i förleden, semantiskt jämförbara med t.ex. högerhand. Något ord *frå-man (utan -s), vilket Tunelds förklaring förutsätter,
är inte belagt. – Jfr nedan om till-mans.
83

Ernst Wigforss (1913–18 s. 591) menar att infinitiver av denna typ är nybildade till preteritiparticipen. Det förefaller emellertid osannolikt i fråga om just vid-gå, vars preteritiparticip
inte torde vara vanligt.
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Med-vär m-1æv-'æR (10)
Jämte med-vär ’medvind’ påträffas med samma betydelse en juxtaposition
med vär (m-1æ v1-æR o. likn.). Detsamma är förhållandet med det likbetydande
med-vind m-1æv'I_], m-2æv'I_], mEv1i_® : med vind m-1æ v1I_] och motsatserna mot-vär
m-1odv-'æR : mot vär m-o
1 d v-1æR och mot-vind m-odv1i_®, m-2odvi], °módvinn : mot
vind m-1od v1I_].
Dessa ord resp. juxtapositioner används merendels substantiviskt (väl företrädesvis som rektion i prepositionsfraser som (l2i£Ja) fÅ-R modv1i_® ’(ligga)
för motvind’, som objekt i verbfraser som °du h-Ar m-äv-är ’du har medvind’
och predikativt i t.ex. de e m-1æv'I_] el. m-1æ v1I_] ’det är medvind’), men adverbiell
användning är belagd hos några av dem: °gaur du moddvär? ’Går du i motvind?’, p'i-sa m-1odv-'æR ’urinera i motvind’; jfr nsv. gå, segla medvind. Det är
tilltalande att tänka sig att sammansättningarna har uppstått ur juxtapositionerna genom reanalys. Det är troligt att motsatsaccentuering är och har varit
frekvent hos dessa ord resp. juxtapositioner, vilket gör att en sådan reanalys
ligger extra nära till hands (jfr ovan 2.1). Hos med-vär är accent 1 allenarådande, vilket är det väntade vid en sådan utveckling, medan accentueringen
vacklar hos övriga. Reanalysen måste ha skett efter kasussystemets upplösning då med annars borde ha styrt dativ. – Jfr annorlunda Kock 1894 s. 13
med anf. litt.
Alternativt skulle accentueringen kunna vara analogisk efter det vanliga
med-sols, som i sin tur kan återgå på en prepositionsfras (med kan i den yngre
fornsvenskan styra genitiv, även om detta är sällsynt; se Söderwall 2 s. 72)
*mæð sōls, eller efter preteritiparticip av partikelverb på med-.84 Det är dock
enklare att återföra med-vär och de andra ovan nämnda orden på de parallellt
förekommande juxtapositionerna.
Till-mans t-1ema-ns (11)
Liksom det parallella frå-mans (varom se ovan) enklast förstås som återgående på *frā mans återförs till-mans (t-1emans o. likn.) ’till vänster (om dragdjur som går i par)’ enklast på en fornspråklig prepositionsfras *til mans.
Detta är enklare än att förklara det som elliptiskt för tillmans-häst, -ök o.s.v.

3.3.5. Standardspråkliga lånord samt håg-kommen
Håg-kommen ’minnesgod’ h-1uK'å-mên (5), h-2uK'o-mEn (13), h-uK1o-mEn (53), landshövding l2an- sh-ø' vdI] (3), lans-ø1 vdI® (21), mot-satt °mòdsatt (1), mods1a-t (3), riksdal(e(r)) RiKsd-A
1 lÅR (48), RiKsd-A
2 lE (1), till-tygad tet_y1 gad (2), vårds-lös v2ÅRsl-'øs (21),
vÅRsl-1øs (12).

84

Något sådant med denna förled påträffas inte i materialet till föreliggande undersökning (se
ovan 3.3.2), men de är rätt vanliga. I Syd- och västsvensk dialektdatabas påträffas med-faren,
med-född, med-gån (medgången), med-liden och med-tan (medtagen).
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Sex sammansättningar faller formellt in i de kategorier som har behandlats
ovan i detta avsnitt men skall förstås på annat sätt. Lands-hövding, mot-satt,
riks-dal(e(r)), till-tygad och vårds-lös är standardspråkliga lånord, vilket
förklarar att de, till synes i strid med tesen, har accent 2 eller efterledsbetoning
(riks-dal(e(r)) i överensstämmelse med standardspråket uteslutande efterledsbetoning). Lands-hövding har sitt närmaste ursprung i statsadministrationens
terminologi och riks-dal(e(r)) är som bekant en beteckning för en i hela riket
gällande valuta. Mot-satt och vårds-lös är standardspråkliga lån enligt kommentarer på ordsedlar av upptecknarna Hugo Areskoug (Fs: Lövestad) och
Ingemar Ingers (Al: S:t Olof). Att slutligen till-tygad är lånat från standardspråket framgår av dess fonologiska struktur: tet_1ygad, tilt_1y£JadE pl. Tyg
heter tö_j, t_y o. likn. i Skånemålen, och g resp. den till sydskånskt ljudskick
anpassade varianten £J måste bero på lån från standardspråket. Också formen til- i det sistnämnda belägget vittnar om lån från standardspråket.
Axel Kock (1884–85 s. 118) menar att accent 2 i bl.a. lands-hövding har
sin bakgrund i tidigare efterledsbetoning:
Då nu orden jämte denna akcentuering också började låta första stafvelsen få
fortis, hade språkkänslan förgätit, att första sammansättningsleden var en genitiv. Det var därför naturligt, att vid fortis framflyttning till denna plats orden fingo akc. 2, efter som den stora mängden af komposita med fortis fakultativt på första och andra stafvelsen vid det förra uttalet få akc. 2: bàrmhertig
och barmhértig etc.

Som stöd för att ordet tidigare skulle ha haft efterledsbetoning – Kocks framställning rör, som framgår i det opaginerade förordet, »riksspråket» – åberopar sig Kock på Skyttsmålets uttal lansö́ vding. Betydligt troligare är att ordet
är lånat i Skånemålen (se ovan) och att efterledsbetoningen beror på en anpassning till dessas accentförhållanden. Så är ju fallet med bl.a. mot-satt och
vårds-lös. Att det faktum att vårds-lös har accent 2 i »skånskan» resp. efterledsbetoning i Skyttsmålet med Kock (a.a. s. 119) skulle bero på att fsv. varþløs har »meddelat sin akcentuering» till detta ord är uteslutet mot bakgrund
av att vårds-lös är lånat i sen tid i Skånemålen, och detta förklarar som redan
nämnts också accentueringen.
Här skall också håg-kommen h-2uK'o-mEn, huK1Å-mEn ’minnesgod’ nämnas.
Det finns inget som pekar mot att detta skulle vara lånat i Skånemålen. Accentueringen torde i stället bero på att det inte är fråga om ett preteritiparticip
utan en stamsammansättning till substantivet håg, bildad i anslutning till verbet komma ihåg K'om
- a ih-1u (med preteritiparticipet ihågkommen ih-1uK'o-mEn,
som också det, troligen efter håg-kommen, har kommit att användas som adjektiv i betydelsen ’minnesgod’); jfr nsv. ihågkomsen.
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3.3.6. Sammanfattning och slutsatser
Undersökningen har visat att de säkra fallen av dejuxtapositiva sammansättningar med enstavig förled i enlighet med tesen har accent 1. Detta har visats
genom att accentueringen framför allt hos sammansättningar med s-genitivförled och hos preteritiparticip av partikelverb har redovisats. Hos de sammansättningar av dessa typer som i strid med tesen har accent 2 eller efterledsbetoning kan accentueringen förklaras av särskilda omständigheter, t.ex. lån från
standardspråket. Se också ovan 3.1.4 om dags-verk(e), dags-verkare och bakflängd. Sammantaget finner jag att materialet klart stöder tesen att dejuxtapositiva sammansättningar med enstavig förled har accent 1. Detta kan jämföras
bl.a. med talrika exempel på dejuxtapositiva sammansättningar vars förleder
som simplicia har haft (och i vissa fall alltjämt har) accent 2 som enkla ord:
betes-hage b2ai$ dEsh-'avE, gåsa-vinge g-2åsav'i_]E, backa-hälla b2aK- ah'E-la ’backsluttning’, inne-bränd i2 ®Ebr'E-nd o.s.v. : fön. bḕtes, gā ̀ sa(r), bàkka, ìnne (2i_®E).
Vi finner då att ordaccenten hos dejuxtapositiva sammansättningar följer den
ordaccent som förleden har (haft) som enkel form. Se vidare nedan 3.6.

3.4. Synkoperade sammansättningar
I detta avsnitt prövar jag tesen att förledssynkope av posttoniska stavelsen i
fornspråkligt flerstaviga förleder medför övergång från accent 2 till accent 1.
De sammansättningar som tas upp har alla nuspråkligt enstavig förled (vid
förledssynkope således fornspråkligt tvåstavig förled).
Till de säkra exemplen på förledssynkope vid hiatus kan räknas sammansättningar av en rad olika typer. Hos vissa av dessa är förleden nuspråkligt
formellt identisk med motsvarande simplex, d.v.s. de är båda enstaviga. Trots
detta är det troligt att synkope har ägt rum i förledsställning. Tendensen till
hiatussynkope – och även av andra typer av fornnordisk synkope – är i nordiska dialekter i allmänhet starkare i förledsställning än i enkla tvåstaviga
substantiv (Hesselman 1948–53 s. 64 f.).85 Sammansättningar kan naturligtvis ha bildats sedan synkopen genomförts också i det enkla substantivet (eller ombildats efter den synkoperade förleden), men man bör kunna förutsätta
att det då är fråga om bildning till en sedan tidigare etablerad synkoperad
stamförled (med medföljande accent 1; se ovan 2.2) snarare än nyabstraktion
av en stamförled ur det enstaviga substantivet, varvid man i denominativa
sammansättningar skulle vänta sig accent 2 eller efterledsbetoning i enlighet
med tesen att osynkoperade fornärvda eller på skånsk botten bildade icke dejuxtapositiva sammansättningar har denna ordaccent (se ovan 3.2).

85

Jfr Widmark 1991 s. 84 f. om liknande förhållanden i senurnordisk tid.
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3.4.1. Synkoperad stamförled
Sammansättningar på hod- ’huvud-’
Hod-dyna ’huvudkudde’ h-1od_'yna (13), hod-gärd(e) ’huvudända i säng’ h-o
1 j-æ
' R (26),
hod-lag ’huvudstol till seltyg’ h-o
1 l-A
' (5), hod-puta ’huvudkudde’ h-1op-'uda (3), hodskalle ’huvudskalle, -skål’ h-1osK'a-lE (4), hod-stol ’huvudstol till seltyg; huvudsak’
h-o
1 st-o
' l (35), h-2ust-'ol (1), host-1ol (1).

Den dialektgeografiska formrikedomen hos ordet huvud i sydsvenska dialekter har två gånger tagits upp till behandling av Sven Benson. Den enstaviga
formen h-o är enligt Benson (1965–70 s. 20 karta 27; jfr ds. 1950 s. 153 ff.)
utbredd i ett sydöstligt område som förutom Ingelstad, Järrestad och Albo
omfattar hela Gärds samt delar av Villand, Frosta, Färs och Herrestad. Annars påträffas i sydväst h-o
2 Ed, i nordost huvudsakligen h-2udE (men även h-2uEd
samt någon gång den enstaviga formen h-ud) och i nordväst dels (inåt land)
huvudsakligen h-od, dels (längs kusten) ett myller av olika former, företrädesvis h-o
2 dE och h-2oEd. Också i förledsställning uppvisar ordet en stor dialektgeografisk formvariation (se karta 18), och denna överensstämmer till
stor del med den hos simplex.86

Karta 18. Olika förledsformer av ordet huvud.87  = h-o- o. likn.;  h-o
2 E(d)- o. likn.;
 = h-u
2 E(d)- o. likn.;  = h-2udE- o. likn.
86
Förledsformen fsv. hofþa-, fvn. hǫfða-, återfinns i formen h-2øvda- o. likn. i fem belägg i
nordligaste Skåne. Även här är dock former utgående från hŏvuð- vanligast (se karta 18).
87
För att undvika en alltför svårtydd kartbild och då det inte är väsentligt vilken tvåstavig
förledsform som återfinns på en viss ort har i några få fall bara en form karterats trots att två
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Förledsformen h-o- o. likn. är i stort sett allenarådande i samma område som
motsvarande simplexform, d.v.s. i Gärds, Albo, Järrestad och Ingelstad samt
delar av Villand, Frosta, Färs och Herrestad. I väster och norr är olika tvåstaviga förledsformer förhärskande.
Benson har framlagt två förslag till förklaring av uttalsformen (simplex)
h-o. I en uppsats från 1950 föreslår han (s. 156) att den »torde ha sin upprinnelse i best. f. och förutsätter en utveckling av ett trestavigt *hōuð-et över
*hoð-et till ho-ed», med accent 1 p.g.a. synkope av andra stavelsen. I Südschwedischer Sprachatlas (1965–70 s. 21) förkastar han denna förklaring,
eftersom »[g]ewisse Schwierigkeiten chronologischer Art» talar emot den.
Vilka svårigheter detta är får vi inte veta, men Benson menar här att man i
stället bör räkna med »einer jüngeren Entwicklung hōed-ed > h-o
1 -Ed». Det
långa ō beror enligt Benson (a.st.) på en utveckling *ŏƀu > *ŏwu > *ōu, alltså
ett slags ersättningsförlängning, som bör ha ägt rum före utvecklingen u > e i
obetonad stavelse. Beträffande skillnaden i geografisk utbredning av synkoperad förled mellan här aktuella sammansättningar och sådana på bror- och
mor- (som ju vid en tidpunkt kan förutsättas också ha haft ō + e), se ovan
2.2.1 och jfr nedan s. 104 ff. Båda Bensons förslag tycks alltså gå ut på synkope av andra stavelsen i en trestavig form med accent 1 som resultat (även
om det inte är självklart vad som avses med en »Entwicklung hōed-ed > h-o
1 Ed»). Den enstaviga obestämda formen skall sedan vara abstraherad ur (nybildad till) best. sg. h-o
1 -Ed. Med Bengt Hesselman (1948–53 s. 64 f.) är synkope mycket riktigt i högre grad väntad i trestavig än i tvåstavig form. Synkope bör alltså ha inträffat också i förledsställning, och simplex h-o kan sedan ha nybildats inte bara till best. sg. h-1oEd utan också till förledsformen
h-o-. Förledssynkopen bör ha skett relativt sent. Det sydostskånska h-o(-) kan
då långt fram i tiden sammanhållas med det västskånska h-o
2 E(d-).88 Den utveckling i förledsställning som jag tänker mig i sydöstra Skåne med Gärds
och östra Frosta är alltså *hŏ ̀ ƀuð- > *hŏ ̀ wuð- > *hṑuð- > *hṑe(ð)- > h-o
1 -.
Hod-stol ’huvudstol i seltyg; huvudsak’ bör kommenteras enskilt. Det är
här etymologiskt sett i själva verket fråga om två separata ord. Beteckningen
för en del av seltyget är troligen en inhemskt nordisk (dansk) bildning (jfr nda.
eller fler former är belagda på resp. ort. Prioritet har därvid givits den geografiskt mest inskränkta formen. Två belägg återfinns (i ÖG: Hästveda resp. VG: Farstorp) på enstavig förled
med u-vokal, varav ett med och ett utan finalt d. Dessa har inte karterats. I övrigt har enstavig
förled o-vokal och saknar finalt d (h-o-, h-O- o. likn.). Under »h-u
2 E(d)- o. likn.» har medräknats
former med cirkumflex (h-u
2 7u- o. likn.).
88
Adolf Noreen (1904 s. 255) menar att u̯ (< ƀ) tidigt har fallit »zwischen nebentonigem und
unbetontem u», bl.a. i förledsställning i fsv. hūzmāl ’hauptsache’, hūþstaþer ’hauptstelle’ och
hūdhklæ̅ dhe ’kopftuch’. En kontroll av dessa ord i Söderwall ger vid handen att Noreen har
utläst de synkoperade formerna ur skrivningarna hwzs- (hūzmāl, hos Söderwall hovudsmal),
huuþ- (hūþstaþer, hos Söderwall hovuþstaþer) och hwd- (hūdhklæ̅ dhe, hos Söderwall hovudhklædhe). Dessa utgör inga tillförlitliga belägg på »kontraktion» till det ū som möter i Noreens
normalisering utan kan i stället representera en sekvens uu med bortfall av intervokaliskt u̯ .
(jfr Wessén 1968 s. 51). Att det skulle vara fråga om efterledsbetoning (vilket »nebentonigem
u» implicerar) tycks för övrigt vara gripet ur luften.
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hovedstol). Det hod-stol som betyder ’huvudsak’ är däremot lånat av mlt. hovetstol. Se SAOB H 1571. Även om det senare ordet är ett västgermanskt lånord har förleden med all sannolikhet redan vid inlåningstillfället anslutits dels
till simplex hovuð, dels till förleden hovuð- (jfr nedan om sal-makare). Det har
därvid också högst troligen fått accent 2 i nordiska dialekter. Accent 1 i Skånemålen beror alltså på förledssynkopen och inte på lån från västgermanska språk.
Det kan för övrigt noteras att alla sammansättningar som påträffas i materialet utom hod-puta är belagda i fornsvenskan (se dock strax ovan om hodstol): hovuþdyna, hovudhgærdh, hovudhlagh, hovudhskalle, hovudhstol ’(ut)lånat
kapital’ (fvn. hǫfuðstóll).
Kel-fot ¾c-1elf-'od (57), ¾c-2elf-'od (6), ¾c-elf-1od (9)
Ordet kittel är enstavigt i nästan hela Skåne. I större delen av landskapet har
det e: ¾c-el men i nordost och i någon mån längst i nordväst æ: ¾c-æl. Längst i
nordost (nordöstra V. Göinge, norra Ö. Göinge och norra Villand) är ordet tvåstavigt: ¾c-2ædEl. Se karta 19. Samma dialektgeografiska variation möter i förledsställning i kittel-fot ’ställning att ställa kittel på över eld’: ¾c-1elf-'od o. likn.,
¾c-1ælf-'od o. likn., c-2ædElf-od (den sistnämnda formen föreligger dock bara i ett
enda belägg).

Karta 19. Kittel.  = ¾c-el;  = ¾c-æl;  = c-2ædEl.

Ordet återgår på fön. kætil < urn. *katilaʀ. Vokalismen i standardspråkets
kittel beror på en övergång æ > i efter palatal konsonant och före i i följande
stavelse (Kock 1906–29 1 s. 228). I större delen av Skåne har en motsvarande
palatalisering skett, men denna har bara gått till e (jfr nda. kedel). I bl.a. nordöstra Skåne och Halland norr om Nissan (Wigforss 1913–18 s. 123) har pa102

lataliseringen uteblivit. Nordvästligaste Skåne ansluter sig till södra Halland,
där både e- och ä-former förekommer (a.st.). Till följd av ställningen efter
palatal konsonant har den nordskånska sekundära diftongeringen i detta ord
uteblivit; diftongering inträder i denna ställning i Skåne endast längst i nordost, där ju hos det här aktuella ordet ä-vokal kvarstår (se Wigforss 1913–18
s. 98 ff., särskilt s. 101). (Den i ett par belägg i Bjäre påträffade formen ¾cæ$il
får väl ses som en analogibildning.)
De enstaviga formerna måste utgå från en fornspråklig form med ð < t.
Denna återfinns i fda. kiæthil (jfr fsv. kædel, kedil o.s.v.). Johs. BrøndumNielsen (1928–73 2 s. 133 f.; jfr Kock 1906–29 5 s. 107) föreslår, som det
verkar tentativt, att ð här har införts analogiskt »fra den synkoperede Form
kætlæ > kæthlæ». Detta spelar dock ingen roll för den fortsatta utvecklingen.
Sedan ð i intervokalisk ställning faller (a.a. s. 337 ff.) inträder synkope troligen såväl i förledsställning som i simplex, och kel-fot (< *kēðel-fōt) får accent 1. Synkopen kan dock ha föregått palataliseringen, som ju är sen (se ovan),
alltså *kæ̅ ̀ ðel-fōt > *kæ̅ ́ l-fōt > ¾c-1elf-1od. De relativt många men väl spridda beläggen med accent 2 eller efterledsbetoning beror troligen på att detta är den
regelmässiga accentueringen av stamsammansättningar med enstavig förled
och initialbibetonad efterled, samtidigt som sammansättningarna på kel- inte
är så många (jfr ovan om de talrika sammansättningarna på hod ’huvud-’).
Sal-makare s-1Alm-A'gaRE (35), s-2Alm-'AgaRE (16), s-Alm-1AgaRE (4)
Sal-makare ’sadelmakare’ har accent 2 i delar av Nordskåne (framför allt V.
Göinge) och i övriga Skåne accent 1. Det är dock glest belagt längst söderut,
där också enstaka belägg med accent 2 resp. efterledsbetoning påträffas; här
är sadle-makare vanligare. Se karta 20.

Karta 20. Sal-makare ’sadelmakare’.  accent 1;  accent 2;  efterledsbetoning.
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Ordet är lånat av mlt. sādelmāker (SAOB S 60). Anslutning till det fornärvda
fön. saðul tycks ha skett relativt tidigt, åtminstone i fornsvenskan att döma
av beläggen i Söderwall suppl. s. 674 (t.ex. hakon sadulmakare 1466). Belägg utan tydlig anslutning finns också, t.ex. jønis sadelmaker (1451; Söderwall 2 s. 295); märk dock väl att det inte är alldeles avgjort att förleden inte
är ansluten till simplex då sadel- kan återspegla en form med e < u. Först senare – om dock inte mycket senare – möter belägg med enstavig förled: salmakare, salmagare (1525–26; Söderwall suppl. s. 674).
Att döma av förhållandena i fornsvenskan tycks alltså mlt. sādelmāker ha
lånats in under 1400-talet och tidigt, kanske redan vid inlåningstillfället, fått
sin förled ansluten (ombildad) till det fornärvda fön. saðul. Om ordet hade
accent 1 vid inlåningstillfället bör det ha fått accent 2 i och med förledens
anslutning till simplex. Först senare (kring 1500) uppträder förleden enstavig: sal-, och detta förstås enklast som synkope i förledsställning. Axel Kock
(1906–29 s. 107) menar att också simplex har synkoperats men föreslår alternativt att formen sal kan vara nybildad till salar pl. (< sadhlar, med bortfall av ð framför l). Det är emellertid också möjligt att den är nybildad till
förledsformen sal-.
Förledssynkopen i sal-makare har medfört övergång från accent 2 till accent 1. I ett område i nordost har ordet dock accent 2. Det är anmärkningsvärt att ungefärligen samma område uppvisar accent 2 i far-far, far-mor,
mor-far och mor-mor (varom se nedan 3.4.2) och att det dessutom delvis är
fråga om samma hiatussekvens: ă + e. Orsaken till den avvikande accentueringen i nordost är dock oklar.

3.4.2. Synkoperad genitivförled
Sammansättningar på bror-, far- och morBror-son bR-1oRs-'ön (6), bR-2oRs-'ön, bR-2o$Ås-'ön (16),89 far-far f1a_fÅR, f1a-Rf-'AR (146), f2Af_ AR,
f-2af-'AR (21), få_fA
1- R (1), far-mor f1aRmÅR, f-1aRm-oR, f-1aRm-oÅR (92), f2a-moR, f-2aRm-'oR, f-a2 m-oÅR
(17), fAm1o (1), mor-far m1Å_fÅR, m-o
1 fA7R (130), m2o_f-'AR, m-2åRfAR (13), mor-mor m1ÅRmÅR,
m1om
- ÅR, m1åR- mo-wÅR (91), m2Åm
- oR, m-2åRm-oÅR (17), mom-1o7R (2), mo-ster m1ostÅR,
m-1os'u-stÅr (97), m-2oRs-'østER (7).90

Far-far, far-mor, mor-far och mor-mor har accent 1 i större delen av Skåne
men accent 2 längst i nordost, i ett område omfattande Ö. Göinge, norra Villand och delar av V. Göinge. Utbredningen av accent 2 varierar försumbart
mellan de fyra orden och kan illustreras av far-far f1a_fÅR, f-2af-'AR, som med sina
168 belägg är mest välbelagt (se karta 21).

89

$Å bör här återge ett vokaliserat r. Belägg där förleden däremot kan vara tvåstavig (t.ex. ÖG:
Loshult br-2oÅs-ön) har jag uteslutit.
90
Av mo-ster har jag endast upptagit belägg på singularformen i materialet.
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Karta 21. Far-far.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.

Bror-son är betydligt sämre belagt och påträffas i samlingarna dels i ett
nordöstligt område som ungefärligen motsvarar det område där far-far etc.
har accent 2, dels i helt få och glest belägna belägg i södra Skåne samt i
Bjäre hd i nordväst. I framför allt Sydskåne möter också formen broder-son
bR-o
2 Å-Rs-'ön. Man kan alltså inte utifrån detta material närmare uttala sig om
utbredningen av accent 2 i bror-son, men det förefaller rimligt att anta att
denna inte skulle avvika nämnvärt från den hos far-far etc. om ordet vore
bättre belagt.
Axel Kock (1884–85 s. 130 f.) vill förklara accent 1 i »riksspråket» hos
bl.a. far-far, far-mor, mor-far och mor-mor som en följd av att de ofta uppträder obetonade, nämligen omedelbart före namn (Mŏrbrŏr Gùstaf), vid tilltal (vokativiskt) utom »i början av satsen» (Gŏd dág, mŏrfăr!) och då de används i stället för du eller ni (Vill mŏrmŏr rèsa?). Stöd härför finner Kock
(a.st., med hänvisning till Kock 1878 s. 191) dels i att »sammandragningen»
av far, mor och bror kan ha orsakats av att dessa ord ofta uppträder obetonade, dels i att mormässa, brorbarn och brordotter enbart har accent 2.91
Jag menar att det ligger närmare till hands att tänka sig att förledssynkopen,
som i och för sig möjligen i någon mån kan bero på obetonad ställning i frasoch satssammanhanget, har förorsakat övergången från accent 2 till accent 1.
I svenska vikingatida runinskrifter är ackusativformerna faðurfaður, mōðurfaður, faðurbrōður, mōðurbrōður, brōðursun och nom. systursunn belagda.
91
Det är oklart varifrån Kock har uttalet med accent 2 av mormässa. Jag har inte hittat ordet i
OSDs, men i Syd- och västsvensk dialektdatabas påträffas ett belägg på mors-mässa ’morsmässa (den 8 september)’ med accent 1. Möjligen avser Kocks uppgift inte skånska uttalsvanor.
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Skånelagen har fathur fathær, fathur mothær, mothær fathær, mothær mothær,
mothær systær och dessutom mothær brothær. Tidiga belägg där syntaxen
tydligt anger att det är fråga om sammansättningar och inte juxtapositioner
av två ord, som rsv. ack. mōðurfaður sinn (U 472; se UR 2:1 s. 286 f.) och
fvn. móðurfaðir þinn (Heiðreks saga s. 38 r. 9) – om det vore fråga om
nominalfraser bestående av två ord hade man väntat sig mōður sinnaʀ faður
resp. móður þinnar faðir el. dyl. – kan tas till intäkt för att övergången från
juxtaposition till sammansättning hos dessa ord har genomförts förlitterärt.
De fornspråkliga formerna kan alltså säkert betraktas som sammansättningar
med tvåstavig genitivförled.
I de flesta fastlandsnordiska dialekter, däribland Skånemålen, är såväl förleder som motsvarande simplicia nuspråkligt enstaviga: far, mor. Detta torde
bäst förstås så att – sedan det intervokaliska ð fallit mot medeltidens slut –
hiatussynkope har inträtt i förleder och åtminstone i obetonad ställning i frasoch satssammanhanget i simplicia, men (i vissa dialekter) möjligen genomgående här också.
I Skånemålen är alla förlederna utom broder- så gott som uteslutande synkoperade. Formen broder-son bR-o
2 ÅRs-'ön är tämligen vanlig i södra Skåne. Av
simplicia bror och mor förekommer tvåstaviga variantformer, i synnerhet i
söder. Särskilt bR-2oÅR o. likn. är välbelagt; detta tycks vara lika vanligt som
bR-oR o. likn. i större delen av södra Skåne. Av både moder och broder anförs
den tvåstaviga formen ofta som den äldre, och på en ordsedel (Jä: Simris) anförs uttalet bR-oR t.o.m. som »finare», d.v.s. mer standardspråkligt. På en
annan (On: Hallaröd & Fr: Munkarp) uppges att vid tilltal endast den enstaviga formen används (jfr Kock 1878 s. 191). De en- och tvåstaviga formerna
uppträder geografiskt sett i fri variation i södra Skåne, så det är inte fråga om
synkope i en del av Sydskåne och utebliven sådan i en annan. Av far (fader)
är enstavig form (f-AR o. likn.) fullständigt dominerande, men tre gamla belägg på formen °faer hos resp. Johan Ihre (från 1766), C. Gyllenstierna (1822)
och J. E. Rietz (utan datering) talar, liksom den ännu på många håll brukliga
best. sg.-formen f-2AREn o. likn.,92 för att också av detta ord en tvåstavig parallellform länge fanns i Skånemålen.93
Den geografiskt fria variationen mellan en- och tvåstavig form hos simplicia i södra Skåne harmonierar med tanken att synkope här har inträtt i
relativt obetonad ställning i simplicia men i norra Skåne genomgående. I
hela landskapet har dessutom synkope inträtt i förledsställning, varvid sammansättningarna har övergått från accent 2 till accent 1. Formen broder-son

92

Också av mor är best. sg. m-2oREn med accent 2 vanligt. Dylika former är sannolikt utvecklade ur trestaviga eller cirkumflekterade former.
93
Nils Olséni (1887 s. 78) anför dessutom från södra Luggude cirkumflexformerna m-^oR, bR-^oR
och f-^AR. Att han härmed verkligen avser cirkumflekterade former (och inte former med skillnad mellan stavelserna i vokalkvalitet) framgår av att han uttryckligen påpekar att de är »från
tvåstafviga till enstafviga övergångna».
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stämmer inte med denna bild, men den skulle kunna vara nybildad; detta ord
torde ju inte vara på långt när lika frekvent som far-far, mor-mor o.s.v.
Efterleden har merendels kommit att reduceras till -ÅR och kompositionsfogen fördunklas genom förkortning av förledens vokal och assimilationer
som rf > ff, vilket troligen har kunnat leda till reanalys av sammansättningarna som simplicia. Att accent 1 inte beror på dessa utvecklingar och en eventuell reanalys tyder icke (resp. i mindre grad) reducerade former som f-1ARf-'AR
(S. Luggude) och m1å-Rm-oÅR, med accent 1, på.
Det välbelagda mo-ster m1o-stÅR, mo(r)-syster m-1oRs'østÅR, m-2oRs-'østER avviker från den dialektgeografiska bild som uppvisas av far-far, far-mor, morfar, mor-mor och som kan förutsättas för mor-bror. Detta ord har nämligen
accent 2 i ett mer begränsat område längs Skånes nordöstliga gräns mot
Småland och Blekinge. Samtliga belägg med accent 2 har den oreducerade
efterleden -syster. Det är därför troligt att den större utbredningen av accent
1 hos detta ord, som sammanhänger med den reducerade formen mo-ster,
beror på att ordet har förlorat sin sammansättningskaraktär. Till skillnad från
hos far-far etc. är det här fråga om en haplologiskt synkoperad efterled, vilken kan ha medfört en tidigare reanalys av ordet som simplex.
Ljor-dag j-o
1 Rda (145), j-2oRda (3)
I Skånemålen uppträder som beteckning för veckans sista dag dels ljor-dag,
som skall behandlas här, dels det standardsvenska lånordet lör-dag l1öRda.
Etymologin till ljor-dag har diskuterats livligt. Axel Kock (1904 s. 69 not 1)
menar att det är fråga om en folketymologisk ombildning till jord i (semantisk) analogi med mån-dag. Nils Hänninger (1919 s. 334 f.) förkastar denna
tolkning och återför formen på de forndanska skrivformerna liowerdagh och
liogherdagh. Johs. Brøndum-Nielsen (1928–73 1 s. 345; jfr Hesselman 1948–
53 s. 345) menar i första upplagan av Gammeldansk grammatik 1 att ljordag är etymologiskt identiskt med lör-dag och har utvecklats lø̄ ghardagh
(lø̄ ghærdagh) > lygherdagh > *lyrdagh och vidare genom brytning liordagh,
vilket slutligen givit de nutida dialektformerna. Härtill ansluter sig Lennart
Moberg (1955 s. 25 f.), som påpekar att formen lyrdagh är belagd bl.a. i
1400-talshandskrifter av Skånska kyrkolagen. Jan Paul Strid (2007 s. 73) invänder med rätta att lygherdagh måste återgå på lø̄ ghordagh, med (u >) o i
andra stavelsen. Som Moberg (1955 s. 25) noterar är även denna form belagd
i fornskånskan. Strid (2007 s. 73) anmärker också att återförandet av ljordag på lyrdagh förutsätter att den sistnämnda formen »hunnit utvecklas så
tidigt att den genom brytning i så fall uppkomna diftongen kunnat öppnas och
förlängas liksom i skjorta och kjortel», och att »initialkonsonanten l knappast gynnat brytningen på samma sätt som g och k». »Någon alternativ förklaring till ljordag kan jag dock inte ge», avslutar Strid sitt avsnitt om ordet.
Den ursprungligen av Brøndum-Nielsen (1928–73 1 s. 345) föreslagna lösningen, att förleden i ljor-dag uppvisar brytning före r + dental, får tills vidare betraktas som den sannolikaste. Förleden innehåller alltså en synkope107

rad genitivform. Övergången från juxtaposition har med all sannolikhet föregått synkopen, som vi med hjälp av formen lyrdagh kan tidsfästa till senast
1400-talet; bestämda former med tvåstavig förled, såsom fsv. løghardaghenom best. dat. sg., är ju inte ovanliga i fornspråken. Accent 1 kan alltså tillskrivas synkopen.
Ons-dag -1onsta (136), -2onsda (1)
Ons-dag torde liksom andra nordiska veckodagsbeteckningar utom lör-dag
bero på västgermanskt, enligt Hellquist (s. 732) möjligen fornfrisiskt, inflytande. de Vries (s. 416) menar, troligen med rätta, att det är fråga om en »[s]elbständige», alltså inhemskt nordisk, »bildung nach dem beispiel von ae. [feng.]
Wōdnesdæg». Huruvida den självständiga nordiska bildningen ursprungligen
var en juxtaposition eller inte är av underordnad betydelse (jfr dock ovan 3.3.1
om tis-dag och tors-dag): i vilketdera fallet lär den ursprungligen ha haft accent 2; det kan nämligen antas att gen. sg. fön. O̅ ðins, fvn. Óðins har haft
denna ordaccent. Fda. othænsdagh, fsv. oþinsdagher har alltså haft accent 2,
och accent 1 hos det nuspråkliga ons-dag kan tillskrivas förledssynkopen.
Släd-don och släd-före
Släd-don sl-1æd-on (3), släd-för(e) sl-1æf-'øRE (37), sl-2æf-'öRE (1).

Sammansättningarna till släde företer liksom de till spade resp. säd (varom
se nedan) en skarp uppdelning i ett nordligt område med tvåstavig förled
(släda- sl-2æa-) och ett sydligt med enstavig förled (släd- sl-æ
1 -).94 Se karta 22.
Beläggen är få i sydväst, men precis som hos nyssnämnda sammansättningar
möter i Sk: Håslöv ett belägg med tvåstavig förled (sl-2æE-). Det kan här möjligen röra sig om utebliven synkope p.g.a. långt fram i tiden kvarstående
intervokalisk dental; Skyttsmålet utmärker sig bl.a. genom kvarstående dental i ställningar där andra Skånemål uppvisar bortfall (Ingers 1939 s. 109).
Jfr nedan om sammansättningar på smed- resp. spad-.
Den geografiska fördelningen av tvåstavig och enstavig förledsform sammanfaller med den av tvåstavigt och enstavigt simplex (nordligt sl-2æE och
sydligt sl-æ). Den rimligaste tolkningen av denna kartbild är att både slädoch släda- återgår på en fornspråkligt tvåstavig genitivförled, som är belagd
i fsv. slædhaføre och i fvn. sleðamaðr ’Person som kjører i Slæde’ m.fl. sammansättningar. Synkope är ju framför allt väntad i förledsställning (se ovan
2.2.1) men är inte utesluten i simplex; annars kan simplex vara nybildat till
förleden (jfr ovan 3.4.1 om sammansättningar på hod- ’huvud-’). Eftersom
det är fråga om yngre hiatus, som förutsätter ett senmedeltida bortfall av
intervokaliskt ð, är det rimligt att anta att övergången från juxtaposition till
sammansättning redan hade ägt rum vid tiden för synkopen. Det kan alltså

94
Släd-parti, som p.g.a. initialobetonad efterled inte ingår i undersökningen, har dock enstavig förled överallt. Troligen är detta lånat från standardspråket.
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med relativt stor säkerhet konstateras att förledssynkopen har medfört en
övergång från accent 2 till accent 1.

Karta 22. Förledsformerna släda- sl-2æa-, sl-2æE- () och släd- sl-1æ- ().

Sammansättningar på smedSmed-bälg ’bälg i smedja’ sm-1eb-'æl (24) sm-2eb'æi$ l (2), smed-kol ’smideskol’ sm-1eK'O-l
(9), smed-lärling sm-e1 l-æ
' RlI® (3), smed-påg ’son till smed; smedlärling eller yngre
smedgesäll’ sm-1ep-åg (9), smed-räkning sm-1eRE-KnI® (5).

Sammansättningar till smed- har enstavig förled och huvudsakligen eller uteslutande accent 1 i större delen av Skåne, men tvåstavig förled möter dels
längst i sydväst, dels sporadiskt i norr. Se karta 23, vari alla sammansättningar
på smed(a)- som är belagda i OSDs har medtagits.
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Karta 23. Förledsformerna sm-e- (), sm-e2 a- () och sm2I-dE- () ’smed-’.

Medan de nordskånska formerna är svårbedömda – de kan dels, åtminstone
västerut, där de är mer konsekvent förekommande, bero på sedan fornspråklig tid bevarad tvåstavighet, dels vara ombildade i analogi med andra sammansättningar med fogevokalen a – är det mycket tilltalande att se den tvåstaviga förledsformen sm2I-dE- i Skyttsmålet (där obetonat a har gått över till e
(E); se Ingers 1939 s. 196 ff.) som beroende på till följd av bevarad intervokalisk dental utebliven synkope (jfr Hesselman 1948–53 s. 64).95 Formen
sm2I-dE- kan inte återföras på något annat än en fornspråkligt tvåstavig genitivform (jfr fsv. smidha-); en till substantivet smedja bildad förled skulle här
lyda sm2IdjE- (t.ex. smedje-kol sm2IdjEK'Ol~ ). Att bara just Skyttsmålet, som har
bevarad intervokalisk dental, dessutom skulle vara det enda Skånemål där
sammansättningar till smed har fornspråkligt tvåstavig genitivförled vore ett
synnerligen iögonenfallande sammanträffande. Den enda rimliga tolkningen
av situationen är att smed- sm-e- o. likn. och sm2I-dE- återgår på en och samma
fornspråkliga form, nämligen en tvåstavig genitivförled.96 Synkopen förutsätter senfornspråkligt bortfall av intervokaliskt ð och måste därför ha genomförts sent. Det är därför troligt att övergången från juxtaposition till sammansättning då redan hade genomförts och att förledssynkopen har medfört övergång från accent 2 till accent 1.

95
Utbredningen av den d-lösa formen av smed i södra Skåne är avsevärt större än den som
påträffas hos andra ord med sekvensen fön. ĭð i rotstavelsen och har varit föremål för diskussion i litteraturen. Se Wigforss 1918 s. 45, Ingers 1939 s. 107 ff. och Areskoug 1957 s. 336 ff.
96
Att denna form fornspråkligt skulle ha brett ut sig i sammansättningsbeståndet på bekostnad
dels av en till smed m. bildad stamförled, dels av en till smedja f. bildad förled (se ODS 20 sp.
812 under smede-) har härvidlag ingen roll att spela.
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Spad-mål sp-1Am-'ål (18), sp~Am-1ål (1)
Den geografiska fördelningen av förledsformerna spad- och spada- är densamma som den av släd- och släda- (se ovan) samt av säd- och säda- (se
nedan): den tvåstaviga formen hör hemma i norra Skåne och den enstaviga i
södra; fördelningen sammanfaller med den av enstavig resp. flerstavig form
hos simplex (nordligt sp-2AE, sydligt sp-A). Karta 24 visar distributionen av enoch tvåstavig förledsform i spad(a)-mål. I norr råder sp-2Aam'a$Ol o. likn. och i
söder sp-1Am-'ål o. likn. Eftersom ordet är obelagt i sydväst har materialet i kartan
kompletterats med samtliga belägg på det likbetydande spad(a)-stick(e), som
alltså är begränsat till det område som saknar spad(a)-mål. Detta har enstavig förled (sp-1Asti_¾c) utom i ett belägg i Skytts hd (sp-2AEst'I_¾c). Motsvarande
former möter av spada-blad, -skaft och -tag. Dessa kan möjligen bero på
relativt långt fram i tiden bevarad intervokalisk dental (jfr ovan om sammansättningar på släd(a)- resp. smed-).

Karta 24. Spada-mål ’spadmått, -tag; ett spadtags djup’ (), spad-mål ’ds.’ (),
spada-stick ’ds.’ () och spad-stick(e) ’ds.’ ().

Precis som i fråga om sammansättningarna på släd- (varom se ovan) är den
rimligaste tolkningen av denna kartbild att en fornspråkligt tvåstavig genitivförled (*spaða-) har synkoperats i söder men förblivit tvåstavig i norr. Även
simplex kan ha synkoperats, men det är också möjligt att detta har nybildats
till den synkoperade förleden. Eftersom synkopen förutsätter senfornspråkligt bortfall av intervokaliskt ð bör den ha inträffat så sent att övergången
från juxtaposition till sammansättning redan hade genomförts. Förledssynkopen bör alltså ha medfört övergång från accent 2 till accent 1.
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Sammansättningar på sädSäd-bing(e) ’förvaringsrum för säd’ s-2æbI_] (2), sæb1i®_ (10), säd-drös(k)(e) ’hög av
tröskad säd’ °s-ä̀ dröss (1), sædR1ü-sEn best. (33), säd-havre ’utsädeshavre’ s-1æh-'avRE
(2), säd-häs ’större halmstack’ sæh-e1 s (8), säd-korg ’korg för utsäde vid såning,
såskäppa’ s-æ
1 K'ÅR- (36), s-2æK'ÅR (1), s~æK1Å-R (2), säd-löp(e) ’såskäppa’ s-1æl-øb, s-1æl-'u (23),
s-2æl-øb, s-æ
2 l-u
' (2), sæl_1üb, sæl-1uE (2), säd-nek s-2æn-'ej (1), sæn-1e£J (4), säd-vång ’(större)
fält med vårsäd’ sæv1Å]
_ (7), säd-åker s-2æ-'AgÅR (3), sæ-1AgÅR (13).

I materialet påträffas 9 sammansättningar på säd-. Av dessa har 6 (säd-drös(k)(e)
’hög av tröskad säd’, säd-häs ’större halmstack’, säd-nek, säd-vång ’sädesfält’,
säd-bing(e) ’förvaringsrum för säd’ och säd-åker) accent 2 eller efterledsbetoning och 3 (säd-havre ’utsädeshavre’, säd-korg ’korg för utsäde vid såning’
och säd-löp(e) ’såkorg, såskäppa’) accent 1. Samtidigt möter i norra Skåne
parallellformer med tvåstavig förled (säda- s-æ
2 a-) till alla dessa 9 sammansättningar. Karta 25 visar utbredningen av en- resp. tvåstavig förledsform
hos de här aktuella sammansättningarna.

Karta 25. Förledsformerna säd- () och säda- ().

Denna kartbild tolkas troligen bäst så att det ursprungligen har funnits
dels dejuxtapositiva sammansättningar på *sæ̅ ða(r)- (jfr fsv. sædhatime ’tid
då säden inbergas, skördetid’, fvn. sáðahaugr97 ’Dynge, Hob hvori Avnerne
samle sig, naar Afgrøden kastes efter Tærskningen’, sáðahleifr ’Βrød (hleifr)
som er bagt af Saader eller dermed opblandet Mel’), dels stamsammansättningar på *sæ̅ ð- (jfr fsv. sædhiordh, fvn. sáðjǫrð ’Agerland, Jord som tilsaaes, kan tilsaaes’). De dejuxtapositiva sammansättningarna har sedan syn97

Fornvästnordiskan har generaliserat en icke omljudd stam sáð-.
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koperats i södra Skåne, varvid har uppstått en motsättning med avseende på
ordaccenten mellan exempelvis säd-åker sæ-1AgÅR och säd-löp(e) s-1æl-øb. I norra
Skåne har den tvåstaviga förleden, säda- s-2æa- generaliserats.
Principiellt kan det förstås inte uteslutas att säd- också i sammansättningarna med accent 2 eller efterledsbetoning återgår på en fornspråkligt tvåstavig form och att således också här synkope har inträtt. Dessa sammansättningar skulle i så fall direkt motsäga tesen. De kan dock inte ses i isolering
utan måste betraktas i sammanhang med det övriga materialet.
Ved-kast v-e1 K-'Ast (29), v-2eK'Åst (5), veK1As- t (3)
Till ved ’bränsle’98 påträffas tre relativt välbelagda skånska sammansättningar i OSDs, och alla tre uppträder dels med enstavig, dels med tvåstavig
förled: ved(a)-kast ’vedupplag, vedbacke’, ved(a)-back(e) ’ds.’ samt ved(a)yxe ’slags yxa’. Med enstavig förled har ved-kast huvudsakligen accent 1 medan ved-back(e) och ved-yxe nästan uteslutande har accent 2 eller efterledsbetoning. Diskussionen här gäller ved-kast, men jag drar in de andra två
sammansättningarna som jämförelsematerial.
Ved-kast är belagt i nordöstra Skåne inklusive Frosta och västra N. Åsbo.
Precis utanför detta område är veda-kast belagt i enstaka belägg från Bjäre i
nordväst till Albo i sydost (ett belägg med tvåstavig förled i ÖG: Hästveda är
kanske ombildat efter veda-backe och veda-yxe, som delvis har tvåstavig
förled i Ö. Göinge; se nedan). Även om beläggen på den senare formen är få
och ingalunda bildar en överallt sammanhängande kedja ser det alltså här ut
som om ett fön. vı̆ ̀ðar-kaster (fsv. viþakaster, fvn. viðarkǫstr) har haft sitt
utbredningsområde i ett relativt stort nordöstligt område och att förleden
överallt utom i ytterkanten av detta synkoperats sedan ð fallit. Se karta 26.
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Som simplex är detta ord belagt bara i norra Skåne, tätast längst i nordost (längre söderut
används i stället bränne) och med en lakun omfattande ungefär N. Åsbo. Den åtminstone i
singularis homofona avledningen ved ’hjullöt’ är däremot relativt tätt belagd i hela norra
Skåne och i öster ner till och med Albo. Tre från varandra långt belägna belägg i den sydligaste delen av landskapet vittnar om bevarad dental (se vidare nedan).
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Karta 26. Ved-kast v-e1 K-A
' st o. likn. () och veda-kast v-2eaK-'Ast o. likn. ().

Förledsformen v-e2 a- är i Albo kanske en kontaminationsform mellan nordligare v-1e- och sydligare v-2Ida- o. likn. i andra sammansättningar (se nedan om
veda-yxe och jfr Areskoug 1957 s. 343).
I fornskånskan är enbart enstavig förled belagd: weþcast, uiþkast (Schlyter SkL. s. 172; jfr DGL 1:1 s. 155).99 Då fornsvenskan har viþakaster är det
inte alls otänkbart att fornskånskan har haft bägge formerna, liksom fornvästnordiskan har både viðkǫstr och viðarkǫstr. Man skulle då vänta sig att
den trestaviga formen skulle ha sin huvudsakliga utbredning i nordöstra
Skåne, som ju uppvisar störst överensstämmelse med egentliga sydsvenska
dialekter. Detta är också den utbredning som uppvisas av ved-kast, och jag
menar att det är rimligt att återföra såväl detta som veda-kast på fön. vı̆ ̀ðarkaster. Den tvåstaviga formen har fått accent 1 i samband med synkopen.
Ved(a)-backe är med sina 17 belägg relativt dåligt belagt men förekommer främst i norra Skåne. Det har västerut nästan uteslutande tvåstavig förled (men i ett belägg i Bj: Hjärnarp enstavig) och österut dels enstavig, dels
tvåstavig utan någon tydlig dialektgeografisk uppdelning (de två belägg som
påträffas i södra Skåne, i Fr: Ö. Sallerup och Fs: Sövde, har enstavig förled).
Med enstavig förled har ordet uteslutande accent 2 eller efterledsbetoning.
Den dialektgeografiska bilden är alltså svårtolkad. Varken ved-backe eller
veda-backe är belagt i fornspråken.

99
Den i ODS anförda formen withæcast (med hänvisning till DGL 1:1 s. 155) är tydligen bara
en konstruktion; handskrifterna har enligt Schlyter blott uiþkast och weþcast.
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Ved(a)-yxe är belagt i ett sammanhängande område omfattande delar av
norra Skåne (särskilt tätt i N. Åsbo och V. Göinge) och sydöstra Skåne inklusive Frosta (belägg saknas i Gärds och Villand, i sydväst och i sydvästra
delen av den nordvästra fjärdedelen av landskapet). Tvåstavig förled är förhärskande dels i sydost, dels i N. Åsbo medan enstavig förled förhärskar i V.
Göinge men dessutom påträffas i relativt talrika ströbelägg dels i nordväst,
dels i sydost inklusive Frosta. Se karta 27.

Karta 27. Ved-yxe () och veda-yxe ().

Ved(a)-yxe företer alltså (liksom ved(a)-back(e), i den mån något härom kan
sägas) en dialektgeografiskt mer blandad distribution mellan en- och flerstavig förled än ved(a)-kast; det kan i stort sett inte dras någon tydlig linje mellan olika områden med resp. förledsform. Också inom det sydöstliga område
som uppvisar bevarad dental förekommer dels veda- v-2Ida- o. likn., dels vedvId- o. likn.100 Om den enstaviga förleden vore utvecklad ur den tvåstaviga ge100

Att döma av ved ’hjullöt’ (jfr ovan not 98), som söderöver tyvärr är mycket dåligt belagt,
bör dentalen har varit bevarad hos simplex ved ’bränsle’ i ett område omfattande hela södra
Skåne upp till åtminstone någonstans i Bara hd i sydväst (belägget, som i OSDs är excerperat
ur Wigforss 1913–18 s. 509, är inte ortsfäst inom häradet) och upp till In: Smedstorp i sydost
(däremellan påträffas blott ett belägg i Ljunits, som i OSDs dels föreligger en kopia av en
ordsedel av Per Larsson, dels med annan notation excerperat ur Wigforss 1918 s. 38; det rör
sig med all sannolikhet i bägge fallen om ett och samma av Larsson upptecknade belägg).
Förutom de nyssnämnda sydliga beläggen saknas belägg helt i sydväst inklusive södra Frosta.
Norra Skåne och Albo har d-lös form. Området med bevarad dental är alltså betydligt större
än det hos smed (och förledsformen smeda-). Detta är känt, men orsaken härtill är inte helt
klarlagd (se ovan not 95).
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nom synkope skulle man vänta sig att förekomsten av bevarad dental på vissa
håll här hade förhindrat synkopen. Så är nu inte fallet, och vi möter såväl vId1u-sE och v-e1us- E som v-2Ida'u-sE och v-e2 a'us- E. I Skånemålen tycks alltså föreligga
dels en dejuxtapositiv sammansättning med ännu tvåstavig förled svarande
mot fvn. viðarǫx, dels en mot fsv. vidhøxe svarande stamsammansättning.
Området med tvåstavig förled hos veda-yxe inkräktar alltså i nordväst något på området med enstavig förled hos ved-kast (annars påträffas bara ett
par ströbelägg med tvåstavig förled inom detta område). Jag vill ändå mena
att den enstaviga förleden hos det senare ordet bäst förklaras som synkoperad; man kan inte kräva att en ljudutvecklings utbredning – eller rättare: utbredningen av verkningarna av en ljudutveckling – sammanfaller fullständigt
mellan olika ord.
Dialektgeografin talar alltså för att ved-kast och veda-kast återgår på en
och samma fornspråkligt trestaviga form *vı̆ ̀ðar-kaster medan ved-backe och
veda-backe resp. ved-yxe och veda-yxe representerar olika bildningar: dels
dejuxtapositiva sammansättningar med tvåstavig genitivförled, dels stamsammansättningar. I samband med förledssynkopen i *vı̆ ̀ðar-kaster har ordet
övergått från accent 2 till accent 1.

3.4.3. Synkoperad infinitivisk förled
Det sannolikt sedan fornspråklig tid utan jämförelse mest produktiva sättet
att bilda deverbativa förleder i Skånemålen består i bildning direkt till verbets infinitiv efter mönster av fornspråkliga förleder till infinitividentiska ōnstammar (se ovan 2.2.2). Enstaviga deverbativa förleder med fornspråklig
(äldre eller yngre) hiatus kan därför ofta återföras på fornspråkligt tvåstaviga
former. Till detta avsnitt har jag bara fört sammansättningar vars enstaviga
deverbativa förled motsvaras av en i Skånemålen alltjämt tvåstavig infinitiv;
vid enstavig infinitiv är risken överhängande att förleden är bildad till en
redan synkoperad förled (se vidare ovan 3.1.3).
Räd-bobbe, -a R-1æb'Å-bE (11)
Förleden i räd-bobbe, -a ’fågelskrämma; tölp’ (jfr bobbe ’tölp, löjlig typ;
fågelskrämma), som påträffas bara i rätt få belägg i sydost, bör vara bildad
till inf. räda R-2æa ’skrämma’ och ursprungligen ha varit tvåstavig: *ræ̅ ðu-.
Verbet räda påträffas i aktivum bara i tre belägg i nordöstra Skåne (ÖG:
Örkened och Vi: Nosaby). I passivum är det däremot belagt i så gott som hela
Skåne. Ofta anförs på ordsedlarna bara presensformen (R-æs, Ræ-s o. likn.),
men när infinitiven anförs är denna tvåstavig (°räas). Synkope har alltså inträtt i förledsställning men inte i den enkla infinitiven.
Smyg-krog sm_1yKR-'u (23), sm_2yKR-'u (11), smyKR-u
1 (1)
Sammansättningen smyg-krog ’lönnkrog’ är belagd framför allt i nordost
(väsentligen V. Göinge) och i sydväst. I nordost har ordet accent 2, men denna
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övergår redan i sydvästra V. Göinge till accent 1, vilken är allenarådande i
sydväst. I sydväst samt i ännu högre grad mellan de båda områdena är ordet
glest belagt. Se karta 28.

Karta 28. Smyg-krog ’lönnkrog’.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.

Parallellformen smyge-krog är belagd blott fem gånger på skilda håll (Bj:
Barkåkra, In: Smedstorp, NÅ: Munka-Ljungby, SÅ: Ausås och VG: Önnestad) och är förmodligen nybildad efter den tvåstaviga infinitiven.
Inf. smyga (fsv. smyugha, smygha, fvn. smjúga) är i Skånemålen än tvåstavigt (sm_2ya), än enstavigt (sm_y). Tvåstavig form är allenarådande i ett stort
nordöstligt område samt längst i nordväst (Bjäre) och i stort sett allenarådande i övriga delar av nordvästra Skåne. I södra halvan av landskapet synes
enstavig form vara förhärskande, men beläggtätheten är riktigt tillfredsställande bara i sydväst. Området med enstavig form sträcker sig i väster norrut
och omfattar Rönneberg och Onsjö. Sporadiskt påträffas belägg på tvåstavig
form söderöver, framför allt i sydost, där beläggtätheten också är lägre. Se
karta 29.
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Karta 29. Smyga inf.  = sm_y2 a;  = sm_y.

Synkopen av inf. smyga i södra Skåne är påfallande mot bakgrund av att det
fonologiskt parallella flyga (< fli̯ ūgha) är tvåstavigt i hela landskapet (fl_2ya o.
likn.; se nedan 3.4.4.1). Iögonenfallande är också att enstavig infinitiv tämligen väl korrelerar med svag böjning (sm_y – sm2u-dE – smu-t o. likn. mot sm_2ya
– sm-ø – sm-2øEd o. likn. i norr),101 något som inte förekommer hos verbet flyga,
som alltså genomgående är starkt i Skånemålen. Detta tyder på att det inte är
fråga om synkope i egentlig mening utan om en efter böjda former – preteritum, perfekt och participformer – (och i analogi med exempelvis temat t_y –
t2y-dE – ty-t av ty ’orka, förmå’) ombildad infinitiv.
Eftersom förleden är enstavig också längst i norr, där infinitiven är tvåstavig, måste det här vara fråga om förledssynkope.102 Det är då rimligt att anta
att förleden är synkoperad i hela landskapet; om så inte vore fallet skulle det
vara fråga om två självständigt bildade men likbetydande infinitiviska sammansättningar i ett – om än nätt och jämnt – sammanhängande område. I
samband med förledssynkopen har en övergång från accent 2 till accent 1 ägt
rum i större delen av ordets utbredningsområde, men inte längst mot nordost.
101

Jag har kontrollerat böjningen hos alla belägg som excerperats för förfärdigandet av karta
29, d.v.s. alla belägg som kan knytas till en enskild socken eller motsvarande. För 28 beläggsorter saknas uppgift om böjningen. Av 66 orter med tvåstavig infinitiv har 46 stark böjning
(43 enbart stark böjning), 7 svag böjning (4 enbart svag böjning) och 1 ett suppletivt tema. 15
orter saknar uppgift om böjning. Av 36 orter med enstavig infinitiv har 16 svag böjning (14
enbart svag böjning), 8 stark böjning (6 enbart stark böjning) och 1 ett suppletivt tema. 13
orter saknar uppgift om böjning.
102
Deverbativ bildning förefaller betydligt mer sannolik än denominativ (till det väl blott i
förbindelsen i smyg samt i gärdsmyg mötande substantivet smyg).
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Vrid-lag vR-1il-'av (33), vR-2il-öv (1)103
Vrid-lag ’vändbank på vagn’ har företrädesvis enstavig förled i sydligaste
Skåne och i det närmaste allenarådande tvåstavig förled i övrigt (utom i
Bjäre, där ett par belägg med enstavig förled möter).104 Se karta 30 (jfr Welander 1939 s. 101, a.a. s. 116 karta 1). Jfr nedan 3.4.4.3 om vrid-krans.

Karta 30. Vride-lag () och vrid-lag (). På det senare har endast belägg med
accentueringsuppgifter medtagits.

Viktor Welander (1939 s. 101) uttrycker sig i en dialektgeografisk studie av
vrid(e)-lag en smula oklart om relationen mellan en- och flerstavig förled: å
ena sidan återför han ordet på »*vridhlagh eller *vridhelagh», å andra sidan
tycks han, med hänvisning till förledsformen rid- R-1i- (se dock nedan 3.5.1
om sammansättningar med denna förled) mena att den förra kan ha utvecklats ur den senare: »Hiatuskomplexet --iE- kontraheras lätt och blir enstavigt,
varvid accentueringen blir den enstaviga verbalförledens, nämligen akut.»
Accentueringen beror enligt Welander dock inte på synkopen (’kontraktionen’) utan tycks enligt hans mening vara analogiskt överförd från sammansättningar där »förleden är ett enstavigt verb», alltså, av hans exempel att

103

Stor formvariation föreligger hos efterleden i vrid(e)-lag: -l-av, -l-ø, -l-øb, -l-øv o.s.v. Formerna återgår alla på *-lagh (Welander 1939 s. 101).
104
En oklar förledsform på -a- (det är svårt att utifrån upptecknaren Ture Agrups handstil
avgöra om rotvokalen är e eller i) påträffas i ett belägg (VG: Vinslöv & Nävlinge vR-2ial-øb eller
vR-2eal-øb).
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döma, sådana där förleden svarar mot (är formellt identisk med) en i Skånemålen enstavig infinitiv, t.ex. s_y-, dR-1A-.
Enligt min mening bör såväl vrid-lag som vride-lag återföras på ett trestavigt fön. *vrīðu-lagh (> *vrīðe-lagh) med tvåstavig infinitivisk förled, som
efter dentalens bortfall i sydligaste Skåne har synkoperats.105 Distributionen
av en- och tvåstavig förled huvudsakligen i söder resp. i norr ansluter sig
tämligen väl till den hos flera andra förleder (se t.ex. ovan 3.4.2 om sammansättningar på säd-). Inf. vrida tycks däremot vara tvåstavigt i hela Skåne.
Enstavig infinitiv förekommer enligt Gustaf Billing (1890 s. 13), som anför
vR-2i(a), och Welander (1939 s. 101). Vid stickprovskontroller med geografiskt
tämligen jämna mellanrum av de många beläggen på detta ord i OSDs har
jag dock inte funnit ett enda belägg på enstavig infinitiv, inte heller under
uppslagsord som vrida av o. likn.

3.4.4. Enstavig men icke synkoperad deverbativ förled
Det finns i materialet ett antal sammansättningar med enstavig deverbativ
förled resp. enstavig denominativ förled svarande mot tvåstavigt enkelt substantiv där synkope av olika skäl är utesluten. Förledens enstavighet beror
här alltså på andra omständigheter, t.ex. på lån eller på att den är bildad till en
enstavig infinitiv. Trots detta har många av dessa sammansättningar accent
1, vilken enligt min mening bör ses som analogisk. Se vidare nedan 3.6.2.1;
se också ovan 3.2.2.1.
3.4.4.1. Sammansättningar (om)bildade till enstaviga infinitiver
Sammansättningar till fornspråkligt enstaviga verb
Slå-kula ’häst eller ko som sparkas’ sl-1åK-'ula (73), sl2aoK'u-la (1), slå-slabba ’pratsam
eller skvallerbenägen kvinna’ sl-1åsla-ba (5), stå-krage st-1åKR-avE (3), så-korg s-1åK'Å-R (27),
s2AOK-åR (2), så-säd ’utsäde’ s-1ås-'æ (22).

En liten grupp verb hade enstavig infinitiv redan fornspråkligt. Till dessa hör
slå, så och stå. De två förstnämnda uppträder enstaviga såväl i fornvästnordiskan (slá, sá) som i fornöstnordiskan (slā, sā) och är fornspråkligt synkoperade106 medan stå (fda., fsv. stā) i fornvästnordiskan motsvaras av standa
(fsv. standa). Etymologin till stå och denna forms förhållande till den tvåstaviga är oklara (se SAOB S 13590 f., Seebold 1970 s. 465 och LIV s. 590)
men av underordnad betydelse här. Infinitiven är enstavig redan fornspråkligt och kan därmed behandlas som slå och så i detta sammanhang.

105

Verbet uppträder i Skånemålen bl.a. med betydelsen ’svänga (av på annan väg)’. Härtill
påträffas ett infinitividentiskt substantiv vrida (vr-i2 a) ’vägkrök’. Mest sannolikt förefaller
emellertid att förleden i vrid-lag är bildad till verbet, och då i dess primära betydelse ’vrida(s)
(i allmänhet)’ (jfr Welander 1939 s. 101).
106
Skrivformer som fda. fsv. slaa, saa är förstås strängt taget tvetydiga, men fvn. slá, sá talar
entydigt för att det är fråga om enstaviga former.
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Sammansättningar på slå-, stå- och så- torde vara bildade under fornnordisk tid eller senare. Bildningen är rimligen att förstå som infinitivisk och
sekundär till bildningen av tvåstaviga infinitiviska ōn-stamsförleder. Förlederna har härvid inte ombildats till tvåstavig form för att bättre passa in i
mönstret, vilket inte heller vore att vänta, och rimligen har förlederna heller
inte uppfattats som – och bör heller inte betraktas som – ōn-stammar (jfr
dock fornspråkligt enstaviga ōn-stammar som blē och frū; se Noreen 1904 s.
323). Någon synkope har alltså aldrig inträffat i dessa förleder.
Sammansättningar på dragDrag-bind(e/a), -bänd(e/a) ’åkervinda’ dR-A
1 b'i]
_ E (41), dR-2Abi®E (1), drag-has ’senfärdig person; uppförsbacke’ dR-1Ah~'As (13), dR-2Ah-'As (1), drag-häst dR-1AhEst (2), draglär ’dragläder i sele’ dR-1Al-'æR (13), drag-spel ’dragspel; slags ihopfällbar säng’ dR-A
1 sp-I' l (65), dR-A
2 sp-e' l (1).

Liksom i många andra nordiska dialekter är verbet dra i Skånemålen synkoperat: dR-A, dR-AR o.s.v. Som Johs. Brøndum-Nielsen (1928–73 2 s. 347 f.) skriver är synkopen här att betrakta som en »særlig Infortisudvikling». Frikativt g
övergår i denna ställning i Skånemålen normaliter till v: gn-2ava gnaga, Kl-2ava
klaga, l-2ava laga o.s.v. Den väntade fortsättningen av en eventuell tvåstavig
infinitivisk förled *drăghu- > *drā ̆ ghe- vore alltså *dR-2avE-, liksom den väntade fortsättningen av inf. dragha i betonad ställning vore *dR-2ava. Förleden
drag- återgår alltså i Skånemålen inte på en tvåstavig form, utan är nybildad
(infinitiviskt) till verbet dra alternativt, om en tvåstavig form *draghu- el.
likn. har förelegat,107 ombildat efter detta. Accent 1 är analogisk efter andra
sammansättningar med enstavig deverbativ förled. Jfr nedan s. 122 och s.
123 om giv- resp. ha-.
Ett par sammansättningar behöver kommenteras närmare. Drag-spel är för
det första lånat, troligen från standardsvenskan, väl under 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Dragspelet uppfanns 1822 (NE 5 s. 118), och SAOB (D 2061)
anför ett första belägg från 1874.
Theodor Hjelmqvist (1913 s. 154) ser i drag-has en imperativisk bildning.
Detta är ett möjligt synsätt eftersom efterleden syntaktiskt kan analyseras som
objekt till verbet. Det är dock i lika mån möjligt att det rör sig om en bahuvrihisammansättning med betydelsen ung. ’som har en has eller hasor som dras
eller som karaktäriseras av dragande’. I så fall är förleden infinitivisk. Säkert
imperativiska sammansättningar finns i Skånemålen, t.ex. smyg-gård sm_1yg-'åR
’gärdsmyg; kungsfågel’ (se vidare ovan 2.2.2.3), men detta är inte en av dem.
Jag menar att det minst kontroversiella måste vara att se drag-has som en
bahuvrihisammansättning med enstavig infinitivisk förled av samma slag
som hos övriga här aktuella sammansättningar på drag-.
107

Entydiga belägg på en sådan förled saknas. Förleden i fsv. dragaplaaster skulle emellertid
kunna vara infinitivisk (< *draghoplāster) med en övergång o > a i obetonad andra stavelse
av en sammansättningsförled och efter a i första stavelsen (se Kock 1920 s. 159).
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Flyg-rönn och flyg-sand
Flyg-rönn ’rönn som växer på ett tak eller i ett annat träd’ fl_1yro-n (22), flyR1ø-n (1),
flyg-sand fl_1ys-'ån (25), fl_y2 s'aO$ n- , fl_2ys'a-n (6), flys1Ån- (1).

Flyga inf. är tvåstavigt i hela Skåne. Förleden i flyg-rönn ’rönn som växer på
ett tak eller i ett annat träd’ och flyg-sand kan vara infinitivisk och ursprungligen tvåstavig: *fli̯ ūghu- > *flȳe- > fl_1y-, i vilket fall synkope skulle ha skett i
förleden *flȳe- men inte i inf. flȳa. Infinitivformerna flȳa och flȳe är belagda
i den sena forndanskan (Brøndum-Nielsen 1928–73 2 s. 156). 108
Fornspråken tycks emellertid helt sakna sammansättningar med till inf.
flyga bildad, tvåstavig förled (jfr dock fljúgskjótr med enstavig, deverbativ
förled hos Falk 1897 s. 204). I stället används fön. flugh-, fvn. flug-, till fsv.
flugh, fvn. flug n., flugr m. ’flykt’ (jfr ä. nda. flug och nsv. flog): fsv. flughdraki, flughgnista, fvn. flugdreki, flugormr o.s.v. I nysvenskan föreligger såväl flogrönn som flogsand (varav det senare kan men inte måste vara lånat
av nht. flugsand; jfr SAOB F 840), och i äldre danska påträffas flugsand. Det
är sannolikt att dessa, sedan simplex flog dialektalt fallit ur bruk, genom
anslutning till verbet flyga ombildats till flyg-rönn och flyg-sand. Förleden är
alltså inte synkoperad.
Giv-svin ’gödsvin’ j-1isv-'in (32)
Verbet ge är liksom i standardspråket i Skånemålen genomgående synkoperat: j-i inf. Detta beror säkerligen på frekvent förekomst i obetonad ställning
(Wigforss 1913–18 s. 450); den normala utvecklingen i Skånemålen i intervokalisk ställning efter betonat ī (i detta fall < ĭ efter palatal konsonant; se
Kock 1886 s. 553 f., Wigforss 1913–18 s. 15) är annars kvarstående v (på
vissa håll w): dR-2iva driva, R-2ivEp'i_] rivepinn ’tand i räfsa’ (se också Wigforss
1913–18 s. 450). Bortfall av v kan alltså inte ha ägt rum i en eventuell tvåstavig infinitivisk förled *givu-. Om en sådan har funnits (jfr fsv. giwelamb
’dilamm?’) har den alltså ombildats efter simplex sedan v-bortfallet genomförts här. Giv-svin j-1isv-'in kan förstås också vara en helt ung bildning till ett
enstavigt j-i. Förleden är hur som helst infinitivisk och ansluter sig till typen
slå-, stå-, så- (varom se ovan). Enstavigheten beror inte på synkope. Jfr nedan om ha-galen.
Anledningen till att ett ord med betydelsen ’gödsvin’ har bildats till verbet
ge är att detta, som nämnts à propos sammansättningen göd-kalv ovan 3.1.3,
används i förbindelsen ge på (j-1i p-å o. likn.) ’göda’ (jfr fvn. gefa á ’helde,
udgyde over noget’).
108

Enligt en uppgift från en sagesman anförd av Ingemar Ingers på Erik Bruhns ordsedel
avseende NÅ: Fagerhult heter infinitiven »hos yngre» fl__y. En 3. pl. pres.-form fl__y påträffas
dessutom enligt Ingers »troligen» i ett språkprov från VG: V. Torup & Röke upptecknat av
Hugo Areskoug: d-e ~ [d.v.s. fl__y] Å fl2æ_]a ÅmKR1i_]. Dessa båda former tycks emellertid stå
isolerade i inf. resp. 3. pl. pres., som båda annars heter fl__2ya i dialekter med numerus- (och
person)böjning. Endast 2. sg. imperat. heter genomgående fl_y_ . Troligen misstar sig således
Ingers då han vill föra pres. fl_y_ till fly i stället för (som Areskoug) flyga.
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Ha-galen ’girig, glupsk’ h-1Ag-'alEn (79), h-2Ag-'alEn (9), hAg-1alEn (2)
Ha-galen har accent 1 i hela Skåne, men i många socknar i V. Göinge uppträder accent 2 parallellt.
Verbet ha är liksom i standardspråket i Skånemålen genomgående synkoperat. Detta beror säkerligen på verbets synnerligen frekventa förekomst i
obetonad ställning (Wigforss 1913–18 s. 450), inte minst i egenskap av tempusbildande hjälpverb; den normala utvecklingen i Skånemålen av äldre v i
intervokalisk ställning efter betonat ă är annars kvarstående v (på vissa håll
w): tR-2avE ’trave’ s-2avE ’sav’ (se också a.st.). Bortfall av v kan alltså inte ha
ägt rum i en eventuell tvåstavig infinitivisk förled *havu-. Om en sådan har
funnits har den alltså ombildats efter simplex sedan v-bortfallet genomförts
här. Ha-galen ’girig; glupsk’ kan förstås också vara en helt ung bildning till
ett enstavigt h-A. Förleden är hur som helst infinitivisk och ansluter sig till
typen slå-, stå-, så- (varom se ovan). Enstavigheten beror inte på synkope.
Jfr ovan om giv-svin.
3.4.4.2. Danska lånord?
Skott-rock ’större spinnrock som man drar för hand’ sK1ot- R'ÅK- (15), spar-sam(me)lig
’sparsam’ sp-2Ars'å-ml-i (1), spARs1Åm
- Eli (3).

Säkra danska lånord saknas i materialet, men möjligen är skott-rock ’större
spinnrock som man drar för hand’ lånat av nda. skotrok (jfr SAOB S 4713).
Härför talar i någon mån den uteslutande sydvästliga utbredningen: ordet
påträffas bara i Bara, Oxie, Vemmenhög och Harjager. Förleden kan ha anslutits till skotta f. sK2o-ta ’vävskyttel’, men av semantiska skäl mindre sannolikt till verbet skotta ’skotta (om snö)’.
Ett annat möjligt danskt lånord är spar-sammelig. Den trestaviga efterleden visar att ordet är närmast samhörigt med nda. sparsommelig (väl ombildat av nht. sparsamlich) snarare än med nsv. sparsamlig.
Även om det är något ovisst huruvida det är fråga om danska lånord får
det betraktas som klart att skott-rock och spar-sam(me)lig inte är bildade på
skånsk botten och deras förleder därmed inte har synkoperats.
3.4.4.3. Standardspråkliga lånord med accent 1
Grim-skaft ’länk i hästgrimma’ gR1-imsK-'aft (48), gR-2imsK'aft (6), gRimsK1a-t (2)
Grim-skaft motsvaras i fsv. av grimuskapt. Denna form (grimme-skaft) föreligger också i få belägg i nordligaste Skåne och i angränsande landskap. Synkope är dock inte väntad, eftersom förleden aldrig har haft hiatus. Det är
därför troligen fråga om ett standardspråkligt eller möjligen danskt lånord.109
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I Ømålsordbogen (6 s. 95) anförs ordet utan uttal. Troligen döljer sig bakom normaliseringen grime- en fonologiskt tvåstavig men fonetiskt enstavig förled; för grimepenge ’penge
(en daler) som karlen der trak hesten på marked skulle have af køberen’ anförs för förleden
uttalet ˈgrî̇jm·-.
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Håll-plats och håll-stall
Håll-plats h1Å-lpla-s (36), h2Å-lpl'a-sÅR pl. (1), håll-stall ’färdstall för resande vid gästgivaregård’ h1ål- st'öl- (24).

Håll-plats och håll-stall är båda troligen standardsvenska lånord, förmedlade
genom det sedan medeltiden (men i Skåne först under svenska tiden) från statligt håll reglerade skjutsväsendet (se härom Garnert 1978 eller översiktligt NE
16 s. 541). På skånsk botten bildade sammansättningar till hålla har tvåstavig
förled: hålle-bänk ’handstol som används av träsko- och toffelmakare’, hålledamm ’kvarndamm (damm ovanför kvarnen där vattnet hålls kvar)’. Förledens enstavighet i håll-plats och håll-stall beror alltså inte på synkope.
Pip-skägg p-1ip»'E_£J, °pi´bsjaigg (7)
Pip-skägg torde vara lånat från standardspråket (jfr Per Larssons kommentar
på ordsedeln avseende Ljunits: »Troligen ej äkta allmogeord»). Det i förleden förefintliga substantivet pip är lånat av lt. piep, men det tycks inte finnas
någon motsvarande sammansättning belagd i medel- eller nylågtyskan.
Det är ovisst varför ordet har accent 1. Om förleden har anslutits till skånskt
ordmaterial (den bibehåller delvis standardspråkligt förledsfinalt p) torde
pipa f. ligga närmast till hands, och förleden bör alltså inte ha uppfattats som
deverbativ (jfr ovan 3.2.2.1). En möjlighet kunde vara att accent 1 är betingad
av efterleden och analogiskt överförd från bock-skägg. Det finns dock en rad
sammansättningar på -skägg som har accent 2 eller efterledsbetoning, t.ex.
fot-skägg ’hovskägg’, hov-skägg och tak-skägg, varför en sådan analogisk
accentuering är osannolik. Axel Kock (1884–85 s. 97, s. 123) förefaller vilja
förklara accent 1 hos pip-skägg genom att anta att efterledens initiala s- har
reanalyserats som foge-s.110 En sådan reanalys måste i så fall dock ha skett
före övergången sk > » framför främre vokal, vilket med tanke på ordets
rimligen mycket låga ålder i Skånemålen är uteslutet.
Spring-båge spr1i_®b-ågE, spR1I_®b-'uE (29), spR2I_]b-'ågE (4)
Spring-båge är beteckningen för en tvärslå (vanligen av trä) fäst framtill på
vagnar och åkdon vari draglinorna fästs. Hugo Areskoug anmärker på en ordsedel (Fs: Lövestad) att det är ett nyare ord. Också Gösta Sjöstedt misstänker
tydligen att ordet är relativt nytt i dialekten då han noterar »nytt ord?» på en
ordsedel (Fr: Hörby).111 På en annan (Gs: Skepparslöv) noterar Sjöstedt att
2 E E på En l-i2 E [’b-2uE är på
»flera använde formen -b-2ågE [sic!112] men sade b-u
en lie’]».

110

Pip-skägg nämns inte senast a.st., men en hänvisning vid detta ord i registret leder hit,
vilket tyder på att Kock åtminstone avsåg att behandla ordet här (tillsammans med bock-skägg).
111
Det äldre ordet i Skånemålen för samma eller väsentligen samma föremål torde vara
svängel sv2æ_]El (jfr också hammel h2a-mEl och stång-båge st2A]
_ b-'uE).
112
Rimligen avses -b-'ågE eller -b-ågE. Förmodligen utgör denna Sjöstedts skriftform en kontamination av simplexform och efterledsform.
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Det är anmärkningsvärt att Ingemar Ingers till skillnad från Areskoug och
Sjöstedt inte har kommenterat ordet såsom yngre eller nyare i Skånemålen,
något han annars ofta gör när så är fallet. Däremot har han noterat den påfallande ofta förekommande standardspråkliga formen hos efterleden. I inte
mindre än 19 av 33 belägg möter denna i stället för det väntade -b-u
' E, -b-'oE o.
likn. (jfr t.ex. aln-båge alb-u
1 E o. likn. ’armbåge’ och simplex båge b-2uE, b-o
2 E).
Samtidigt uppvisar förleden i de äldre sydskånska beläggen en klart äldre
dialektal form med palatalt n: spr1i_®b-ågE o. likn. Förleden har alltså här (genom anslutning till verbet springa och/eller av rent fonotaktiska skäl) antagit
dialektal form under det att efterleden inte har anslutits och anpassats till
dialektens b-2uE (fonemsekvensen båge bryter ju inte heller mot Skånemålens
fonotax). Att också de allra äldsta beläggen på ordet har efterledsformen
-b-ågE talar tydligt för att det är fråga om ett standardsvenskt lån snarare än
en senare anpassning av efterleden (i ett dialektalt ord) till standardspråklig
fonotax. En sådan anpassning vore för övrigt fullständigt oväntad (jfr genomgående -b-uE, -b-oE o. likn. i exempelvis aln-båge). Den enstaviga förleden i spring-båge beror alltså på lån från standardspråket och inte på synkope.
Sprätt-hök spR1E-th-'ø£J (10)
Även om verbet sprätta förekommer i Skånemålen med betydelser som
’kläda sig elegant eller nymodigt’, ’vara fin eller högfärdig’ och ’energiskt
kurtisera’ måste det blott 10 gånger belagda sprätt-hök ’sprätt, snobb, viktigpetter’ vara ett standardsvenskt lånord då synkopen i förleden är oväntad i
Skånemålen (jfr sprätte-kniv). Ordet förekom väl framför allt i teaterstycken
– bl.a. Carl Gyllenborgs välkända komedi Svenska sprätthöken – och småtryck under 1700-talet (se Karlsson 2007 s. 60 ff.). Kanske fann det via ett
sådant småtryck sin väg in i Skånemålen.
Stäm-järn st1E-mj-'æRn (18)
I sen tid har stäm-järn kommit att användas i betydelsen ’huggjärn’ i Skånemålen. Att ordet är yngre (för ett äldre hugge-järn, hugg-järn, varom se ovan
3.2.2.1) anmärks på flera ordsedlar; på ordsedeln avseende Ba: Tottarp
kommer denna uppgift från sagesmannen. Beläggen samlar sig dessutom i
stort sett runt städerna Helsingborg, Landskrona, Malmö, Kristianstad och
Simrishamn medan Skånes inland är blankt (se karta 31). Det rör sig alltså
med all sannolikhet om ett sent lån från standardsvenskan. Förledens enstavighet beror alltså inte på synkope.
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Karta 31. Stäm-järn. Ordet är enbart belagt med accent 1.

Stug-dörr st-u
1 d-öR (2)
Stug-dörr är med sina två geografiskt väl åtskilda belägg (i Bj: Grevie och
Fs: Fränninge) en mycket ovanlig parallellform till det vanligare stuge-dörr.
Inga andra sammansättningar på stug- påträffas från Skåne i OSDs, däremot
åtskilliga på stuge-, t.ex. stuge-fönster, -gavel, -golv och -länga. Troligen rör
det sig antingen om lån eller påverkan från standardspråket; förledens enstavighet torde ej bero på synkope.
Torr-kle t1ÅRKlE (71), t2ÅRKlê (44)
Torr-kle ’huvudduk, schalett’ uppvisar en märklig dialektgeografisk konfiguration: det har accent 2 i norra Skåne, särskilt nordöstra, samt i den sydvästligaste delen av landskapet. Det är svårt att se att förleden i skulle kunna
vara bildad till torr adj. Betydligt troligare av semantiska skäl är att den är
bildad till torra v. t2Å-Ra ’torka’. Emellertid är förledssynkope inte väntad eftersom förleden inte har haft hiatus. Jfr också andra sammansättningar till torra,
som har tvåstavig förled, t.ex. torre-lase t2Å-REl-'AsE ’handduk’, torre-knäck t2Å-REKn'æ-K ’skada på växtlighet förorsakad av torka’ och torre-vär t2Å-REv-'æR ’torrt
väder’. Den enda möjliga förklaring som jag kan se är att torr-kle är lånat
från standardspråket i för detta regelmässigt synkoperad form (nsv. torkkläde). Förleden har då, p.g.a. att det förledsfinala k inte har skilts från det
efterledsinitiala dito, uppfattats som torr- och alltså förståtts som bildad till
verbet torra.
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Karta 32. Torr-kle.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.

Vrid-krans vR-1iKR-'Ans (17)
Liksom vrid-lag (varom se ovan 3.4.3) har vrid-krans ’vändskiva på vagn;
vändskiva på väderkvarn’ en parallellform med tvåstavig förled i norra
Skåne. Formen med enstavig förled går här dock längre norrut än hos vrid(e)lag och påträffas t.o.m. norr om de belägg med tvåstavig förled som möter.
Se karta 33 och jfr ovan s. 119 karta 30.
Att formen med tvåstavig förled är så dåligt belagd och omges av belägg
med enstavig förled talar för att den är en ombildning av formen med enstavig förled. Som framgår av kartan är vrid(e)-krans dessutom över huvud
taget sämre belagt än vrid(e)-lag. Medan det sistnämnda saknas i SAOS är
vrid-krans här belagt, och av språkproven framgår tydligt en fackterminologisk anstrykning; det rör sig bl.a. om excerpter ur fackhandelskataloger. Det
är därför troligt att vrid-krans i Skånemålen är ett lån från standardsvenskan.
Detta förklarar alltså den större utbredningen av enstavig förled. Den dåligt
belagda formen med tvåstavig förled är troligen ombildad efter (bl.a.) det
välbelagda vride-lag.
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Karta 33. Vrid-krans () och vride-krans () ’vändbank på vagn; vändbank på
väderkvarn’.

3.4.4.4. Standardspråkliga lånord med accent 2 eller efterledsbetoning
Ask-onsdag ’onsdagen före påsk’ -2AsK-'onsta (4), asK1onsta (4), bond-aktig ’bondsk’
bo-n1a-Kti, b-on-1ajt-i (15), bras-panna bR-A
2 sp'an- a (3), bR~Asp1a-na (1), fick-lampa fiKl1Åmpa
(4), hjärn-blödning jaRnbl-1ødnI] (15), hjärt-kippad ’ivrig, angelägen; ängslig, orolig’
j-2æR¾c'i_pad (1), jæR¾c1ip_ ad (17), krydd-peper ’kryddpeppar’ KR1y-dp-ebÅR (5),113 KR2y-dp-'ebÅR (4), KRüdp-1IbÅR (23), krydd-sill KR2yd- s'il- (2), KR9yds1il- (3), kärn-hel ’med god
aptit; icke kräsen’ ¾c2aRnh'Elt n. (7), ¾cæRnh-e1 l (24), näs-borr(e/a) ’näsborre’ n-æ
2 sb-å' Ra
(6), n~esb1Å-RE (40), näs-duk ’näsduk; schalett’ n-2æsd-ug (46), næsd-1ug (65), nöj-sam
nöjs1a-m (5), orn-galen ’brunstig (om sugga)’ -2orng-alEn (1), o-rng-1alEn (3), orn-vild
’ds.’ 2oRnv'i-l (4), oRnv1i-l (21), orr-höna 2Å-Rh-'ønE (6), o~Rh1u-na (4), orr-tocke ’orrtupp’ å-Rt'å-KE (3), o-Rt1å-KE (6), prat-stund pR-a2 tst'un- (5), pR~Atst1ond (1), pig-kammare piK1a-maRE
(4), sen-olja ’slags liniment’ sIn1ol- ja (3), skriv-bord sKR-i1 b-o
' R (1), sKR-2ivb-'oR (5),
sKRivb-1oR (9), stek-ugn ’ugn för stekning i köksspis’ st-2eg-'on (28), steg-o
1 n (23), strupsjuka ’en halsåkomma’ stR-2iv»-uga (3), stR-iv»-1uga (1), tran-bär tR-Anb-æ
1 R (4), tras-hank
’illa klädd person’ tRAsh1Å]K (8), tro-värdig tR-2ov'a~Rdi (2), tRov-1æRdi (27), tunn-land
t2o-nl'a-n (18), ty_®l1a-n (15), ång-kvarn å]Kv-a1 Rn (9), ös-regn ø2- sR'æj_ n (25), øsR1æ_jn (2).

I föregående avsnitt anfördes en rad standardspråkliga lånord som har accent
1 i Skånemålen i enskilda ordartiklar. I det följande tar jag mer kortfattat upp
ett antal från standardspråket lånade sammansättningar – de flesta denominativa men några deverbativa – som har accent 2 eller efterledsbetoning i Skånemålen. Precis som ovan åberopar jag mig i min bedömning av dessa ord
113

Två av beläggen med accent 1 uppträder i uppräkningar: stark-peper och krydd-peper resp.
vit-peper och krydd-peper. Accent 1 kan här bero på motsatsaccentuering utgående från ett
normalt uttal med efterledsbetoning (jfr ovan 3.1.1 om råd-lös).
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som standardspråkliga lån i huvudsak på den oväntat enstaviga förleden,
men i fråga om några av dem finns det ytterligare omständigheter som talar
för lån från standardspråket. Dessa skall här kort behandlas.
Bond-aktig ’bondsk’ tar förmodligen sin utgångspunkt i ett annat perspektiv än allmogens och är troligen lånat från adelns, borgerskapets eller prästerskapets språk. Från kyrkospråket kan ask-onsdag komma (jfr det mycket
vanligare aske-onsdag ävensom nda. askeonsdag). Till medicinsk (resp. farmaceutisk) terminologi hör hjärn-blödning jaRnbl-1ødning (med d) och sen-olja
’slags liniment’. Sammanhängande med sentida teknologiska landvinningar
är fick-lampa, stek-ugn och ång-kvarn. Ordet stek-ugn ’särskild ugn för stekning i järnspis’ kom in med järnspisens intåg i slutet av 1800-talet, vilket
påtalas på flera ordsedlar av Ingemar Ingers (t.ex. Ba: Burlöv m.fl. 1927, Fr:
Skarhult 1929 och Gs: Vittskövle 1959). Innan dess »stekte man i den öppna
skorstenen eller i bakugnen», återigen enligt Ingers på nämnda ordsedel från
Fr: Skarhult. Jfr för övrigt steke-os med bevarad andra stavelse i förleden.
Orn-galen och orn-vild ’brunstig (om so)’ kan vara lånade från veterinärterminologi; jfr parallellformerna orna-galen och orna-vild. Att prat-stund är
lånat framgår bl.a. av efterledens nd i ett belägg (Fs: Lövestad pR~Atst1ond); jfr
simplex stund sto_]. Det gamla ordet för ’trasa’ är i Skånemålen lase; trashank är alltså med all sannolikhet liksom det efter lase ombildade trase ett
standardspråkligt lånord. Det äldre dialektordet för ’tunnland’ är tunne-land
tY®El1a-n. För att tunn-land är lånat från standardspråket talar den »finare»
uttalsvarianten t2o-nl'a-n (som uppträder jämte t2u-nl'a-n). Att tro-värdig är lånat
framgår tydligt av efterledens d; jfr van-värdes v-2Anv-'æRes ’förgäves, till ingen
nytta’, våld-värdes v'aO$ lv-1æREs adj., adv. ’som tar för sig på ett våldsamt sätt;
som våldför sig på någon; (såsom adv.) våldsamt’ samt färdig f-2æRi, gärde j-2æRE
’gärdesgård’ o.s.v. Beträffande ös-regn jfr öse-fat och öse-kar utan synkope.
3.4.4.5. Övriga fall
Spörj-veten sp2ÅRv-'IdEn (1), spÅRv-1IdEn (42)
Utbrett i ungefär södra halvan av Skåne är adjektivet spörj-veten ’frågvis,
nyfiken’. Eftersom förleden aldrig har haft hiatus bör enstavigheten inte bero
på synkope; jfr för övrigt den tvåstaviga förleden i andra sammansättningar
till spörja, t.ex. spörje-mat sp2ö-REm-Ad ’mat som man ber om; mat som värden frågar om man vill ha’.
I sydvästra Skåne möter substantivet spor-dag spÅRd-1A ’efterfrågan’ (jfr
fsv. spurdagher, spurdaghi, fvn. spurdagi). Man skulle kunna spekulera i om
det är fråga om samma förled i spor-dag och i spörj-veten, vilket i så fall
borde normaliseras spor-veten. Något *spurvitin el. dyl. är dock inte belagt i
de nordiska fornspråken. Sannolikare tycks det att ett ursprungligt *spörjeveten har ombildats efter de många andra sammansatta adjektiven på -veten
med enstavig förled: en-veten, yr-veten ’tankspridd’ och framför allt det nästan
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likbetydande för-veten fÅRv-1IdEn o. likn. ’nyfiken’, alternativt har nybildats
direkt i anslutning till dessa.

3.4.5. Sammanfattning och slutsatser
Undersökningen har visat att sammansättningar vars förleder säkert är fornspråkligt synkoperade till följd av hiatus har accent 1. Detta gäller oavsett bildningstyp: materialet fördelar sig på stamsammansättningar, dejuxtapositiva
sammansättningar med genitivförled och deverbativa sammansättningar med
infinitivisk förled.
Ett ganska stort antal sammansättningar har bedömts inte höra hit, p.g.a.
deverbativ bildning till enstaviga infinitiver resp. lån från standardspråket (se
också ovan 3.2.2.1). Trots att ingen synkope här har ägt rum har många av
dessa accent 1. Det stora flertalet av dem som har accent 1 har deverbativ
förled, och jag menar att det finns skäl att tala om en tendens till generaliserad accent 1 i Skånemålen vid enstavig deverbativ förled. En historisk källa
till accent 1 här är just, menar jag, sammansättningar med fornspråkligt tvåstavig infinitivisk förled, som till följd av hiatusssynkope har fått accent 1.
Se vidare nedan 3.6.2.1.

3.5. Från västgermanska språk lånade
sammansättningar
I detta avsnitt prövar jag tesen att sammansättningar med enstavig förled
som är lånade från västgermanska språk har accent 1 i Skånemålen. De enligt
min bedömning säkra västgermanska lånord som har denna ordaccent redovisas i 3.5.1. Sannolikt resp. säkert standardspråkligt förmedlade västgermanska lånord behandlas i 3.5.2. Slutligen anförs i 3.5.3 några västgermanska
lånord som har accent 2 eller efterledsbetoning, där inga särskilda omständigheter talar för standardspråklig förmedling.

3.5.1. Sammansättningar med accent 1
Brygg-hus bR1y_gh-'us (84), bR2ö_gh-u
' s (3)
Ordet brygg-hus ’bryggstuga; tvättstuga’ (jfr nda. bryghus ’bryggers; bryggeri’) anses av Axel Kock (1884–85 s. 136) tilltalande vara lånat av mlt. bruwhûs. Om detta stämmer har förleden uppenbarligen anslutits till verbet brygga,
men med bibehållen enstavighet. Det är också möjligt att ett trestavigt skånskt
arvord motsvarande fsv. bryggiohus har ombildats i anslutning till mlt. bruwhûs (samt möjligen till substantivet brygg ’bryggning, brygd’).
Att ett (västgermanskt) ord med enstavig förled verkligen på något vis
ligger till grund för brygg-hus görs troligt av att de flesta andra samman130

sättningar till verbet brygga (det är av semantiska skäl att föredra att föra
dem till verbet snarare än till nyssnämnda substantiv brygg) har tvåstavig
förled i Skånemålen: brygge-balj, -kar, -kel ’bryggkittel’ (jfr nda. bryggekar,
bryggekedel), -pack ’underlag för bryggkar’ (däremot brygg-halm °bryggjhalm). Ett (äldre) likbetydande ord i det danska språkområdet är bryggers (i
Skånemålen br1y_£JErs o. likn.) < fön. bryggiarahūs.
Drej-stol dR1æ_jst-'ol (6)
Som beteckning för väderkvarnens vindspel, varmed kvarnhuset resp. på
holländska väderkvarnar hättan vrids runt, används enligt Roger Wadström
(1952–84 2 s. 105 f.) i Skåne sammansättningar dels på drej-: drej-stol, drejställning, drej-spel, drej-hjul, dels på vrid-: vrid-stol, vrid-don (jfr också drejpåle ’kryss, vilket ställes som stöd under väderkvarnens vridstångs yttersta
del’; a.a. s. 105). Att »[v]rida väderkvarnen, eller dess rörliga överdel, så att
vingarna fångar vind» (a.a. s. 107) kallas att dreja.
Wadström diskuterar inte etymologin till substantiven. Med några av sammansättningarna på drej- identiska ord påträffas i nynederländskan, dock med
andra betydelser: draaistoel (jfr nht. drehstuhl) ’slags svarv för fint arbete’,114
draaispiel ’ankarspel; viss del av svarv’, draaiwiel (»blijkbar», d.v.s. ’tydligen’) ’drivhjul’ (WNT 3:2 sp. 3206 f.).
Då det verb som används för begagnandet av vindspelet, dreja, är lånat från
västgermanska språk ligger det nära till hands att anta att också (åtminstone
någon av) sammansättningarna är västgermanska lån. I fråga om väderkvarnstermer torde det i första hand vara nederländska och lågtyska dialekter
som kommer i fråga (Wadström a.a. 2 s. 186), och just (en äldre form av)
nnl. draaistoel eller en obelagd lågtysk motsvarighet kan alltså ligga till grund
för drej-stol.
Att draaistoel etc. inte är belagt i ordböckerna i den betydelse det har
inom den traditionella kvarnterminologin är inte ägnat att förvåna; den traditionella kvarnnäringen och dess terminologi har ju varit på utdöende under
1900-talet (Wadström a.a. 1 s. vii). Inte heller de med kron-hjul (varom se
nedan) samhöriga nnl. kroonwiel anförs i WNT (8:1 sp. 356) såsom just
kvarnterm, utan i en allmännare betydelse ’kugghjul med kuggarna ställda
vinkelrätt i förhållande till själva hjulet’.115
Kapp-rock K1a_pRå-K (23), K2a_pr'åK' (2),
Kapp-rock har sin direkta motsvarighet i nht. kapprock (DW 11 sp. 201) och
är sannolikt lånat av (ett västgermanskt ord motsvarande) detta ord (jfr Kock
1884–85 s. 134).
114

I SAOB (D 2092) anförs ett drejstol med betydelsen ’svarfstol’; jfr dreje-lag dR2æ_jEl-'av
’svarv’ i Skånemålen.
115
Detsamma är förhållandet beträffande det till kvarntermen häck-verk h1E-KvaRK ’spjälnätverk
på väderkvarnsvinge’ till grund liggande nnl. hekwerk ’uppsättning av stavar, tvärstavar etc.
som utgör ett staket’ (WNT 6 sp. 497).
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Klo-såg Kl-1os-'av (14), Kl-2os-'av (2), Klos-1av (1)
Sammansättningen klo-såg ’klyvsåg’ (jfr nda. klovsav) är inte fornspråkligt
belagd. Troligen är det fråga om ett lån av lt. kloofsaag med anslutning av
efterleden till Skånemålens såg s-av (jfr SAOB K 1352).
Kron-drev och kron-hjul
Kron-drev ’drevhjul (litet kugghjul) i väderkvarn’ KR-o
1 ndR-e' v (3), kron-hjul ’stora
kugghjulet på samma axel som vingarna i väderkvarn’ KR-o
1 nj-u
' l (23).

Kvarntermen kron-hjul är enligt Roger Wadström (1952–84 1 s. 255) lånat
från lågtyskan. Han hänvisar (a.a. 2 s. 92, s. 186) till det av Friedrich Drube
(1936 s. 97) omtalade schleswig-holsteinska dialektordet kroonengedrief.116
Ordet är dock snarare lånat av (ett ord motsvarande) nnl. kroonwiel ’kugghjul med kuggarna ställda vinkelrätt i förhållande till själva hjulet’ (WNT
8:1 sp. 356; jfr a.st. kroonrad ’ds.’) – just så ser kvarnens kronhjul ut (Wadström a.a. 1 s. 59 f., s. 255) – under det att (ett västgermanskt ord motsvarande) det av Wadström åberopade kroonengedrief ligger till grund för krondrev ’lilla kugghjulet, drevhjulet i väderkvarn’ (d.v.s. det kugghjul som drivs
av och är placerat under och i rätvinkligt förhållande till kronhjulet).
Mån-dag m1Ånda (126), m2aondE (2)
Liksom flera andra veckodagsbeteckningar i de germanska språken är måndag ytterst ett översättningslån från latinet, i detta fall av dies Lunæ (Hellquist s. 676). Ordets äldsta historia är liksom dess ålder i de nordiska språken
höljd i dunkel. Det föreligger i fornspråken två huvudformer, en med förled
på -a: fsv. mānadagher, fvn. mánadagr (a.st.) och en med förled på -u: fsv.
mānodagher, fvn. mánudagr, nisl. mánudagur). Den senare torde utgöra ett
västgermanskt lån (de Vries s. 378) medan den förra i förleden innehåller
gen. sg. māna av māni måne och kan vara bildad på nordisk botten (troligen
dock efter västgermansk förebild).
Bengt Hesselman (1948–53 s. 73) menar att de till synes synkoperade
veckodagsbeteckningarna utgör ett av få exempel på förledssynkope i Skånemålen. Att synkope har inträffat här beror enligt Hesselman på reduktion
av efterleden. Jag menar att det är mer tilltalande att anta medeltida lån av
mlt. mândach (se Schiller & Lübben 3 s. 21; jfr fsv. mandach hos Söderwall
2 s. 16). Accent 1 beror alltså snarast på lån.
Press-bom pR1Es- b'om
- (8)
Press-bom ’del av bromsinrättning i väderkvarn’ är som många andra kvarntermer ett västgermanskt lånord (jfr ovan om kron-drev och kron-hjul). Det
föreligger i Skånemålen främst i formen press-bom pR1Es- b'om
- , men en metatetiserad form pärs-bom p-1æRsb'o-m möter också i ett belägg. Båda dessa former är lånade från västgermanska språk (jfr den schleswig-holsteinska for116

Wadström hänvisar också till Mensing 1927–35, men där saknas ordet.
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men passboom hos Wadström 1952–84 2 s. 108), eventuellt förmedlade av
danska dialekter (jfr a.st.). Också av simplex press, pärs ’broms i kvarn’ påträffas både former med och sådana utan metates i Skånemålen: pRæ-s, pä-Rs
(a.st.). Jfr nsv. press, pressa : pärs, pärsa, där åtminstone de senare formerna
är medellågtyska lån (SAOB P 3111).
Red-garn R-1eg-'ARn, R-1igARn (6)
Enligt SAOB (R 576) är red-garn ’finare ullgarn, kamgarn’ ett lån från »ett
icke anträffat (m)lt. rīg(e)garn, rēg(e)garn». Förleden skall vara bildad till
ett mlt. verb rīgen ’rada, upprada’. I nylågtyska dialekter påträffas rijen ’sy
med långa stygn, tråckla’. Detta föreligger inlånat i danskans ri ’tråckla’,
vartill påträffas sammansättningen rigarn ’tråckelgarn’.
Nsv. redgarn (med olika uttal) och nda. rigarn hålls alltså i SAOB (a.st.)
isär etymologiskt, väl i huvudsak mot bakgrund av äldre nysvenska skriftformer med tvåstavig förled (rige-) och av att något verb motsvarande nda. ri
inte finns i svenskan (och för övrigt inte heller i Skånemålen). För Skånemålens del ligger det nära till hands att vad beträffar uttalet R-1igARn o. likn. anta
lån från danskan medan formen R-1eg-'ARn troligen med SAOB (a.st.) är ett
västgermanskt lån. En dialektgeografisk variation mellan -i och -e föreligger
visserligen hos ordet ek, som heter -ig (-i£J) i ett bälte tvärs över mitten av
Skåne (i Harjager, Onsjö, Frosta och Gärds) samt mitten av norra Skåne
(väsentligen i V. Göinge) och e- g (-e£J, e- j, E
- j) i övriga Skåne (Benson 1965–
70 2 s. 14 karta 24). Denna stämmer dock inte med motsvarande variation
mellan R-i1 gARn och R-1eg-'ARn, och den senare förklaras därför hellre som beroende på lån från danskan resp. medellågtyskan (jfr dock Billing 1890 s. 16,
där R-i1 g-ARn tycks anföras som belägg på en ljudlagsenlig utveckling). De
ortsfästa beläggen med -i återfinns i Al: Fågeltofta och NÅ: Perstorp, och iform anges också av Gustaf Billing (a.st.) för Åsbomålet.
Vad beträffar formen med e har denna sannolikt haft enstavig förled redan
vid inlåningstillfället. Synkope -ēghi- (> -ēghe-) > -e föreligger visserligen i
egen ’proprius’ -en o. likn., men bara i södra Skåne (Swenning 1909–10 s. 33,
Ingers 1939 s. 136), och R-1eg-'ARn påträffas så långt norrut som i ÖG: Glimåkra. Det bör alltså vara fråga om ett mlt. *rēggarn, som vid inlåning i Skånemålen har reanalyserats som re-garn. I de delar av Skåne där verbet reda
’kamma; karda (om ull); tillaga (om mat)’ uttalas R-e, R-2ea kan förleden sedermera förstås ha reanalyserats som deverbativ till detta.117 Jag har inte karterat detta verb, men vid en översiktlig genombläddring i OSDs har jag funnit att R-e, R-2ea i huvudsak har en västlig utbredning medan diftongform (r2æj_ a,
R2åi$ a o. likn.) råder i öster (jfr Lech 1925 s. 132). Då red-garn överallt har
117

Utöver detta verb finns i Skånemålen ett reda ’bygga el. ordna till bo’. Detta tycks till
större delen vara formellt åtskilt från det reda som är aktuellt här: i söder möter R2i-da, R_Y
2 da
och i norr R-2ea. Detta pekar mot ett fda *rĭtha, medan det här aktuella reda återgår på fda.
rēthæ (fvn. greiða). Härtill kommer det från standardsvenskan lånade reda R-2eda ’klara av, ro i
hamn’.
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accent 1 bör det alltså bero på lån från västgermanska resp. danska dialekter
snarare än förledssynkope eller analogi med sammansättningar med enstavig
deverbativ förled.
Att den från danskan lånade formen R-i1 gARn har accent 1 vittnar inte nödvändigtvis om att detta är den regelmässiga accentueringen hos danska lånord (jfr att det danska lånordet bly-ans ’blyertspenna’, varom se ovan 3.2.3,
har accent 2 eller efterledsbetoning). Accent 1 kan nämligen vara överförd
från den från medellågtyskan lånade formen R-1eg-'ARn.
Sammansättningar på ridRid-bana R-1ib-'Ana (3), rid-bjälke ’bjälke anbragt över eller under annan bjälke för att
stödja den’ R-1ibjEl¾cE (22), rid-gjord R-1ij-'oR (4), rid-häst R-1ih'Est (29), rid-träns R-1itR'Ens (2).

Förleden rid- kan vara infinitivisk och återgå på ett fornspråkligt tvåstavigt
*rīðu- (jfr y. fsv. riidhæ-, av Söderwall dock normaliserat ridha-; jfr också
Welander 1939 s. 101 f.). Med rid- bör emellertid jämföras det fonetiskt
parallella vrid- (med sidoformen vride-).118 Medan det enstaviga rid- är i stort
sett allenarådande i hela Skåne råder variation mellan nordligt vride- och
sydligt vrid- (se ovan s. 119 karta 30). Åtminstone utbredningen i norr av
formen rid- måste därför förklaras på annat sätt än som resultatet av synkope.
Det ligger nära till hands att i fråga om många ord på rid- anta lån resp.
översättningslån från västgermanska dialekter. Det främst om militära förhållanden använda rid-bana har sin direkta motsvarighet i nht. reitbahn och
nnl. rijbaan. Rid-gjord kan vara ett översättningslån av nht. reitgurt liksom
rid-träns av nht. Reittrense (se Auerbach & al. 1932 s. 1922) och rid-häst av
(en icke påträffad tvåstavig biform till) mlt. ridehinxt (Schiller & Lübben 3
s. 477; jfr mnl. rijt- (-henxt) i Verwijs & Verdam 1885–1941 6 sp. 1 345).119
Också den byggnadstekniska termen rid-bjälke ’(vågrät) bjälke anbragt under eller över en annan bjälke för att stödja den; tvärbjälke i taket’ skulle
kunna vara ett översättningslån av (ett lågtyskt ord motsvarande) det (i stort
sett) likbetydande nnl. rijbalk ’tung vågrät balk använd som underdel i takoch murkonstruktioner’.
Det förtjänar noteras att en tvåstavig förledsform ride- faktiskt påträffas i
ride-gjord (ett belägg i Lu: Viken) och ride-tyg ’något att rida på’ (ett belägg
i Gs: Huaröd; ett par belägg på rid-tyg med enstavig förled påträffas också i
On & Fr: Hallaröd & Munkarp och Fr: N. Rörum). Åtminstone i fråga om
ride-tyg rör det sig sannolikt om en nybildning till verbet rida utan anslutning till befintliga äldre (inlånade) sammansättningar på rid-.120 Betydelsen
hos ordet är allmännare än den hos rid-gjord, rid-träns o.s.v., och ordet har
118

Fallen är parallella också så till vida att rida och vrida böjs på samma sätt.
Jämte rid-häst påträffas ett rid-ök, som enligt uppgift på en ordsedel (SÅ: Kvidinge) skall
vara det äldre ordet. Det påträffas dock i sammanlagt blott 5 belägg.
120
Belägget återfinns i berättelsen Käringen som red till Blåkulla, upptecknad av G. Karlin i
Huaröds sn i Gärds hd (SvLm 2:9 s. 78).
119
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ingen anknytning till hästridning (jfr fsv. ridhtygh ’ridtyg’, alltså ’utrustning
för ridhäst’; SAOB R 1745).
I södra Skåne kan väl åtminstone rid-häst dock vara fornärvt med infinitivisk, synkoperad förled, men detta är osäkert. Det enda som kan betraktas
som säkert är att sammansättningarna på rid- i norra Skåne är västgermanska
lånord. Åtminstone rid-bana och rid-träns är förstås med all sannolikhet lånade också i södra Skåne.
Ru-bank R-o
1 b'Å]K (44), R-o
2 b'Å]K (2), Rob1Å]K (2)
Ru-bank ’stor hyvel’ är lånat av (ett västgermanskt ord motsvarande) lt. rubank (SAOB R 2714; jfr Hellquist s. 848).
Raj-gräs R-1ægR-'æs, R1a_jgR-'es (12)
Raj-gräs är ett ytterst engelskt lånord (av neng. raygrass, i engelskan sedermera ombildat till ryegrass i anslutning till rye ’råg’) som påträffas bl.a. i
olika germanska språk: nnl. raaigras, nht. raigras o.s.v. Det är således oklart
huruvida ordet har kommit in i de nordiska språken direkt från engelskan
eller via kontinentalgermansk förmedling. Ett västgermanskt lånord är det
hur som helst. Uttalsformen R-1ægR-'æs (Fs: Lövestad) är kanske en hyperkorrekt sydskånsk form bildad som reaktion på uttalet R1a_j-, som kan ha uppfattats som nordskånskt.
Spring-vann spR1i_]v'a-n (25)
Nsv. spring-vatten (i Skånemålen spring-vann) ställs av Axel Kock (1884–
85 s. 133; jfr SAOB S 10119) till nht. Springwasser (jfr annorlunda ODS 21
sp. 517, där ordet anses vara inhemskt danskt). Ett av Kock förmodligen okänt
mlt. sprincwāter ’Quelle, Quellwasser, Sprudel’ (Lasch & Borchling 3 sp. 402;
jfr Diefenbach & Wülcker 1885 sp. 860, DW 10:2:1 sp. 121) möter också,
och ordet kan lika gärna vara lånat av detta.
Sky-lär »_1yl-'æR (26)
Sky-lär ’skygglapp’ torde vara lånat av (ett västgermanskt ord motsvarande)
nht. scheuleder.
Släpp-sko sl1æ_psK-'o (12)
Släpp-sko ’utan strumpor’ (använt i konstruktionen gå (i) ~) torde vara lånat
av ett västgermanskt ord motsvarande nht. schlappschuh ’pantoffel, niedergetretener, alter schuh’, neng. slapshoe ’løs, slubrende sko’ (se ODS 20 sp.
373). Förleden har i Skånemålen av vokalismen att döma anslutits till verbet
släppa. Parallellformen släppe-sko är troligen ombildad efter mönster av andra
sammansättningar på släppe-, t.ex. släppe-väg ’lång väg’. Den ursprungliga
betydelsen hos ordet är troligen ’dåligt passande sko’, varur såväl ’sliten sko’
som (i uttrycket gå (i) släpp-sko) ’utan strumpor’ kan ha utvecklats.
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Sön-dag s1önda (237), °s2önde (3)
Sön-dag anses, liksom flera andra veckodagsbeteckningar, allmänt vara ett
tidigt västgermanskt (översättnings)lån i de nordiska språken (se Hellquist s.
1153, de Vries s. 562, SAOB S 16568 f. och Bjorvand & Lindeman s. 1110).
Vid inlåningstillfället har förleden troligen anslutits till det ord som föreligger i fvn. sunna ’Sol’. Synkope av förledens andra stavelse är väntad i flertalet nordiska dialekter, men inte i Skånemålen, där ordet i stället troligen är
ett senare lån av mlt. söndach eller möjligen sündach.
Den palatala vokalen i förleden har varit föremål för omfattande diskussion av flera forskare (se Hellquist a.st. med anf. litt., Wigforss 1913–18 s. 71
med anf. litt.). Bl.a. Axel Kock (1906–29 2 s. 206; jfr dock ds. 1899 s. 210)
ansätter en ljudlagsenlig utveckling u > y (> ö) mellan s, t eller þ och nn
medan Didrik Arup Seip (1919 s. 32) menar att nda. söndag, fda. syndagh,
nsv. söndag, fsv. synnodagh, no. syndag, söndag, fno. synnodagh är relativt
sena (d.v.s. senare än i-omljudets genomförande i de långivande dialekterna)
västgermanska lån, närmare bestämt lågtyska (nordlågsaxiska) eller nederländska sådana. Ernst Wigforss (1913–18 s. 72) anser att en utveckling u > y
är den enklaste förklaringen, men reserverar sig p.g.a. »olikformighet vid behandlingen». För att åskådliggöra denna olikformighet anger han formerna
för några av de relevanta orden i Skånemålen. Det framgår av Wigforss översikt att sön-dag skiljer sig från övriga ord i det att det överallt har ö-vokal
(oftast ö); i övriga ord möter i stället på de flesta håll y- eller u-vokal. I Gärds
hd heter det t.ex. s1u-nEr ’söder’, t2y_]a ’tunna’, ty_] ’tunn’ men s1önda ’söndag’.
Denna särskilda behandling av just sön-dag kan tyda på att detta är ett lånord. Även om frågan om palatal vokal svarande mot äldre ŭ mellan t och nn
behöver utredas ytterligare ansluter jag mig alltså närmast till Seip (1919 s.
32) och ser helst sön-dag som ett lånord. Jag menar dock att det ligger närmast till hands att anta lån av mlt. söndach (jfr SAOB S 16568).

3.5.2. Standardspråkligt förmedlade västgermanska lånord
Av-verka ’avverka (om t.ex. skog)’ av-æ
1 RKa (2), blod-hund ’blodhund; s:t bernardshund; stor hund; brutal, hård eller girig människa’ bl-2o(d)h'o]
_ (14), blo(d)h1o]
_ (6),
blod-spatt ’åkomma på insidan av hästs has’ bl-2osp'a-t (2), blosp1a-t (4), blod-störtning
bl-2ost'yRtnI] (2), blost1uRtnI] (11), fru-kost fR-1oKÅst, fR1oK- Åst (176), gud-fruktig g-2u(d)fR'oKti (2), gu(d)fR1oKti (12), herr-skap h2a-RsK-'àb (18), hæRsK-1Ab (89), köp-stad ¾c2übsta (2),
lär-junge ’lärjunge hos Kristus; skolelev, student’ l~æRj1o_]E (2), nöd-vändig nødv1E-nd-i,
nøv1E-ndi (37), skol-lärare sK-2ol-'æRaRE (1), sKol-1æRaRE (29), spar-bank sp-1ARbA]K (4),
sp-2ARb'A]K (19), spARb1A]K (41), vill-kor v2e-lK-'oR (5), vilK-1oR (46), ör-fil -2øRf-'il (5), øRf-1il (14).

Ett mindre antal sammansättningar är ytterst av västgermanskt ursprung men
har troligen förmedlats via standardspråket: av-verka (nht. abwirken), blodhund (mlt. blothunt, nht. bluthund, neng. bloodhound), blod-spatt (nht. blutspat), blod-störtning (nht. blutstürzung), fru-kost (mlt. vrôkost; jfr äldre davre
d-2avRE, morgon-mat m-2AREnm-'Ad), gud-fruktig (mlt. godevruchtech, nht. gott136

fürchtig), köp-stad (mlt. kōpstat), lär-junge (mlt. lērjunge, nht. lehrjunge),
nöd-vändig (nht. notwendig), skol-lärare (nht. schullehrer), spar-bank (nht.
sparbank), vill-kor (mlt. willekor(e)) och ör-fil (mlt., mht. ôrvîge).
Att (det blott 2 gånger belagda) av-verka är ett sent standardspråkligt lån
påtalas av Hugo Areskoug på en ordsedel (Fs: Lövestad). Uppenbarligen sammanhängande med adlig, borgerlig eller mer eller mindre urban kultur är herrskap, köp-stad och spar-bank. Skol-lärare beror på den allmänna folkskolans
införande. Att blod-hund är ett standardspråkligt lånord framgår av att förleden i vissa belägg har d. Blod-störtning kan ha förmedlats av medicinsk terminologi och blod-spatt ’åkomma på insida av hästs has’ av veterinärmedicinsk. Gud-fruktig (med d i förleden) och lär-junge har med all sannolikhet
förmedlats av kyrkans språk. Nöd-vändig och vill-kor är tämligen utpräglade
skriftspråksord. Relativt många belägg (10/37) på det förra har dessutom d i
förleden: n-ødv1E-nd-i o. likn., vilket tydligt visar på lån från standardspråket.
Ör-fil har synkoperad förled; jfr örna- i t.ex. örna-ljud ’tystnad, så att det
som säges kan höras’.

3.5.3. Övriga västgermanska lånord med accent 2 eller
efterledsbetoning
Slag-lod ’slaglod i klocka’ sl1a$Olo (1), sl-2avl-'o, sl-2Al-'o (12), sl-avl-1o, slagl-1o, slal-1o (10), sparsam sp-2ARs'a~m (12), sp~ARs1a-m (13), stig-byg(e)l(e) ’stigbygel’ st-2ib'ö_jEl (9), stIb1öjl (63).

För slag-lod (mlt. slagelōt, nht. schlaglot), spar-sam (nht. sparsam) och stigbyg(e)l(e) (nht. steigbügel) kan, till skillnad från vad som är fallet för de i
föregående avsnitt behandlade västgermanska lånen, inga särskilda omständigheter anföras som tyder på förmedling via standardspråket. Accent 2 resp.
efterledsbetoning i strid med tesen om att sammansättningar som är lånade
från varieteter utan ordaccentkontrast har accent 1 kan hos slag-lod möjligen
bero på anslutning till andra sammansättningar med samma förled, t.ex. slagbord sl-2avb-'oR, sl-avb-1oR. Vad gäller spar-sam och stig-byg(e)l(e) kan det naturligtvis inte uteslutas att dessa är lånade via standardspråket, men det finns å
andra sidan inga särskilda omständigheter som tyder på detta.
Det kan för övrigt noteras att merparten av de västgermanska lånord som
behandlas i detta och föregående avsnitt är av nyhögtyskt ursprung. Generellt sett är det väl troligt att nyhögtyska lånord – liksom franska sådana – i
större utsträckning än exempelvis medellågtyska har förmedlats till allmogedialekterna via varieteter med högre prestige.

3.5.4. Sammanfattning och slutsatser
Undersökningen har frambragt ett antal enligt min bedömning säkra exempel
på att sammansättningar som är lånade från västgermanska språk har accent
1 i Skånemålen. Bildningsmässigt är det fråga om dels stamsammansättning137

ar (t.ex. klo-såg, mlt. kloofsaag), dels deverbativa sammansättningar (t.ex.
drej-stol; jfr nnl. draaistoel), dels sammansättningar till n-stammar (t.ex. kronhjul; jfr nnl. kroonwiel).
I materialet återfinns också ett antal ytterst västgermanska ord med accent
2 eller efterledsbetoning. Alla dessa utom slag-lod, spar-sam och stig-byg(e)l(e)
’stigbygel’ har dock säkerligen kommit in i Skånemålen via standardspråket.
Inte heller för de tre nyssnämnda orden är detta alldeles uteslutet.

3.6. Diskussion
Det har visat sig att materialet stöder de tre teser kring ordaccentdistributionen hos sammansatta ord i Skånemålen som presenterades ovan 1.3. Tre orsaker till accent 1 hos sammansättningar med enstavig förled är alltså 1) direkt
eller indirekt ursprung i en juxtaposition, 2) fornspråklig synkope av den posttoniska stavelsen i en tvåstavig förled och slutligen 3) lån från västgermanska
språk. Mot bakgrund av dessa resultat är det rimligt att anta att dessa faktorer
i tillämpliga fall också ligger bakom accent 1 hos de ovan 3.1 såsom mångtydiga eller oklara behandlade sammansättningarna. Så kan man anta att sammansättningar till substantivet å åtminstone delvis är dejuxtapositiva (med
genitivförleden ār-) medan hos sammansättningar på t.ex. log- accent 1 kan
bero på antingen dejuxtapositivitet eller förledssynkope (*lṑa dyr > *lṑadyr >
*lṓdyr eller *lṑa dyr > *lṓ dyr > *lṓdyr). Sammansättningar med deverbativ
– möjligen ursprungligen tvåstavig – förled, t.ex. göd-kalv och strö-boss, är
mer svårbedömda eftersom det tycks föreligga tendenser till en generalisering
av accent 1 vid enstavig deverbativ förled (varom se vidare nedan 3.6.2.1).

3.6.1. Diakrona generaliseringar
Mot bakgrund av undersökningen kan tre diakrona generaliseringar göras kring
ordaccentdistributionen hos sammansättningar i Skånemålen. Den första är
att ordaccenten hos dejuxtapositiva sammansättningar stämmer överens med
den ordaccent som förleden har haft som simplex. I undersökningen har enbart sammansättningar med enstavig förled behandlats, men som nämndes
ovan 1.3 kan det anses klart att dejuxtapositiva sammansättningar med flerstavig förled har accent 2 om förleden har eller har haft denna ordaccent som
simplex, och av allt att döma på motsvarande sätt accent 1 om detta är den
ordaccent förleden har eller har haft som simplex, även om de säkra exemplen på det senare synes få. Situationen är ungefär densamma hos icke dejuxtapositiva sammansättningar. Sådana är vanligt förekommande både med
förled som har accent 1 som simplex och med förled som har accent 2 som
simplex, och i båda fallen följer ordaccenten hos sammansättningen den som
förleden har som simplex. Vid flerstavig förled är ordaccenten alltså densamma som förledens som simplex. Hos dejuxtapositiva sammansättningar
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gäller detta också vid enstavig förled. Endast hos icke dejuxtapositiva (och
icke synkoperade!; se nedan) sammansättningar med enstavig förled och hos
vissa med trokaisk förled på -el, -en eller -er bryts detta mönster. Sådana har
accent 2 eller efterledsbetoning, oavsett förledens ordaccent som simplex. Se
tabell 1.121
Tabell 1. Översikt över ordaccentdistributionen hos sammansättningar beroende på
bildningssätt (dejuxtapositivt resp. icke dejuxtapositivt) och en- eller flerstavig förled. Formerna i andra kolumnen från vänster är fornöstnordiska och de i fjärde kolumnen nuspråkliga Skånemålsformer. Tabellen innehåller dels sammansättningar
som har behandlats i undersökningen ovan, dels ytterligare material som har excerperats bl.a. ur OSDs och anförs för diskussionens skull.

Förled med acc. 2

Förled med acc. 1

Enstavig förled

Dejuxtapositiva sammansättningar
lands-väg l1a-nsv'æj
blods-dropp(e) bl-1osdR'Å_p

Icke dejuxtapositiva sammansättningar

: gen. lánds land-vägen best. la~nv1-æjEn
: gen. blṓðs blod-dropp(e) bl-o
2 dRö_p, bl-odR1åp
: gen. ā ́ r
trä-bit tR-2æb-'id, tREb-1id

: l1a-n
: bl-o

med-vär m-æ
1 v-æ
' R ’medvind’

: mǽð

med-håll m-2eh'Å-l, mEh1Å-l

: m-æ, mE

av-bränd 1A-wbRE-nd

: áf

på-häng °pàuhaing, poh1æ_]
’oönskat sällskap’

: pa$O, po

kivika-sill ¾c-1ivi¾cas'i-l ’sill från
Kivik’
rytters-ök r1u-tÅ-rs-'øg ’militärs
tjänstehäst’

: gen.
*Kı̄ ́vīkar
: gen.
*rýtters

soda-vann s-1odav'a-n ’sodavatten’
söndag-kväll s1ö-ndaKv'El

: s-1oda

dunder-karl d1o-nÅRK-'aR
’mycket duglig karl’
fotogen-lampa fotE»-1el-'Ampa

: d1o-nÅR

å-kant -1åKÅnt

gimmer-lamm j1i-mÅRl'å-m,
j2i-mÅRlå-m, ji-mÅ-rl1å-m
’tacklamm’
klöver-stycke Kl-2övERst'i_¾cE
Kl~övÅRst1i_¾cE
lärefts-garn l-æ
2 REsg-ARn
’lärftsgarn’
alna-bred -2AlnatR'a$O ’alnslång
tråd’
backa-hälla b2a-Kah'æ-la ’sluttning’
ögna-lock _2ynal-'Og ’ögonlock’
inne-bränd 2i_®EbR'E-nd

: tR-æ, tR-e

: s1ö-nda

: fotE»-1e
: j1i-mÅR

: gen.
morgon-mat m-2AREnm-'Ad
: m-A
2 REn
læ̅ ̀ repts
’frukost’
- aR
: gen. àlnar sommar-fågl s2Å-mARf-'ul ’fjäril’ : s2Åm
: gen. bàkka ollon-svin 2Å-lEnsv-'in ’svin som : 2Å-lEn
gått på ollonbete’
: gen. pl.
hammel-drag h2a-mEldR-'av
: h2a-mEl
ø̄ ̀ ghna
’hammel och fästa svänglar’
: ìnne
mellom-bit m2æ-lÅmb-'id ’mel- : m2æ-lÅm
lanmål’

Den andra generaliseringen är att fornspråklig hiatussynkope av andra stavelsen i en tvåstavig förled medför övergång från accent 2 till accent 1. Detta
gäller oavsett bildningssätt. Såväl stamförleder som genitivförleder och dess121

Se också nedan 4.2.1 om accentueringen vid trokaisk förled på -el, -en eller -er.
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sutom infinitiviska förleder påträffas i materialet: hod-gärd(e) h-1oj-'æR ’huvudkudde’ < fda. hòwethgærdh, ons-dag -1onsta < fda. ṑthænsdagh, far-far
f1a_fÅR < fda. fàthurfathær, smed-bälg sm-1eb-'æl < *smìðarbælgher, vrid-lag vR-i1 l-'av ’vändbank på vagn’ < *vrı̄ ̀ðulagh.
Den tredje generaliseringen är att sammansättningar med enstavig förled
som lånas från västgermanska språk får accent 1 i Skånemålen. Också här
har undersökningen inskränkts till sammansättningar med enstavig förled (av
orsaker som framgår ovan 1.3). Bland de behandlade orden möter förleder av
bildningsmässigt olika slag, såväl deverbativa (t.ex. brygg-hus, drej-stol)
som denominativa till starka (t.ex. klo-såg, raj-gräs) och svaga substantiv
(t.ex. kron-hjul, sön-dag). Rätt så många av förlederna är deverbativa och
har troligen anslutits till enkla verb som finns i Skånemålen: brygg-hus till
brygga, drej-stol till dreja, press-bom till pressa o.s.v., även om sammansättningarna är lånade i sin helhet från västgermanska språk. Eftersom en
tendens till generalisering av accent 1 vid enstavig deverbativ förled kan skönjas (se nedan 3.6.2) är detta problematiskt, eftersom det därför inte går att helt
säkert säga om accent 1 beror på lån från västgermanska språk eller på förledens beskaffenhet.122 Det är dock tilltalande att i lån av det aktuella slaget se
en av de typer av mönsterformer som tendensen till generalisering av accent
1 vid enstavig deverbativ förled utgår från. Ordklasstillhörighet och stavelseantal hos förleden är rimliga utgångspunkter för analogimönster; däremot
förstår man inte hur dessa faktorer skulle ha kunnat direkt orsaka en viss
ordaccent. I fortsatta undersökningar kring västgermanska lånords accentuering i dialekterna bör man emellertid ge akt på tendensen till generalisering
av accent 1 vid enstavig deverbativ förled och därför särskilt beakta icke
deverbativa sammansättningar. Sådana anförs för övrigt i stor mängd av
Axel Kock (1884–85 s. 132 ff.). Många av de ord som Kock räknar upp påträffas också i mitt källmaterial: bux-bom b-1Osb'o-m, fän-kål f1æjnK-'ål, kuskbock K1usKb'Å-K, lust-hus l1usth-u
' s ’trädgårdsberså’, skälm-stycke »1E-lmsti_¾cE och
verk-stad v1aRKst-'A, av resp. mlt. bussbom (SAOB B 4623), mlt. venkol (a.a. F
2119), nht. Kutschbock (Kock 1884–85 s. 133), nlt. lusthuus (a.st.), mlt. schelmstücke (SAOB S 5804) och mlt. werkstede (Hellquist s. 1331). Mot bakgrund
härav kan det anses säkert att det vid enstavig förled föreligger ett kausalsamband mellan lån från västgermanska språk och accent 1. Säkra exempel
på accent 1 p.g.a. lån från västgermanska språk saknas ju inte heller i undersökningsmaterialet: klo-såg, ru-bank.
Dessa generaliseringar skär igenom den formella indelning i sammansättningstyper som är legio i litteraturen (sammansättningar med foge-s, med
förled på vokal, veckodagsbeteckningar, släktskapsord som mor-mor o.s.v.;
se nedan) och visar tydligt att denna åtminstone delvis är ofruktbar. Det
historiska ursprunget till accent 1 hos sammansättningar med foge-s och
122

Någon motsvarande tendens vid enstavig denominativ förled svarande mot ett i Skånemålen förefintligt tvåstavigt simplex har jag däremot inte funnit övertygande belägg för.
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preteritiparticip av partikelverb är typernas ursprung i (fornspråkliga) juxtapositioner, närmare bestämt nominalfraser bestående av genitivattribut +
huvudord (*lánds vægher) resp. adverbialattribut + huvudord (*áf brænder).
Accent 1 hos vissa sammansättningar med enstavig förled på vokal har
inget med förledens segmentellt fonologiska struktur att skaffa, vilket Axel
Kock (1884–85 s. 148 ff.) tentativt föreslår. Själva korrelationen mellan accent
1 och enstavig förled på vokal är svag. Trots att sammansättningarna med
accent 1 är oproportionerligt många i föreliggande material (se ovan 1.5) framgår det tydligt att accent 1 möter enbart vid vissa förleder. Ser man enbart till
de säkert substantiviska förlederna möter accent 1 vid hod- ’huvud-’, ko-, le(i le-katt), le- ’lie-’, log-, släd-, smed-, so-, spad-, säd-, ved- och å-123 medan
sammansättningar på bi-, blod-, bly-, bod-, brud-, bröd-, dag-, fä-, gud-, hö-,
knä-, krog-, rå-, råd-, råg-, slag-, slä- ’slätt-’, sjö-, sko-,124 snö- och trä- i
stället i regel har accent 2 eller efterledsbetoning.
Att sammansättningar med enstavig förled på vokal har accent 1 är alltså
inte på långt när någon hållbar generalisering. Detta framgår ju redan av
försiktigt hållna formuleringar i litteraturen som »[n]ågra sammansättningar
med substantivisk förled, slutande på vokal» (Wigforss 1913–18 s. 591) och
»vissa tvåstaviga sammansättningar med förled på slutljudande lång vokal»
(Delsing & Holm 1988 s. 31). Jfr liknande om förhållandena i andra svenska
dialekter hos Karl Hilmer Lindberg (1906 s. 145) och Samuel Landtmanson
(1947 s. 91); jfr också Levander 1925 s. 52.
Bakgrunden till ordaccentdistributionen skall i dessa fall i stället sökas i
etymologin. De förleder som räknas upp ovan kan i enlighet med analyserna
i detta kapitel delas in i 1) säkra stamförleder, 2) säkra genitivförleder och 3)
tvetydiga förleder, d.v.s. förleder som är antingen stam- eller genitivförleder.
Ordaccenterna fördelar sig på dessa kategorier på det viset att sammansättningar med säkra stamförleder har accent 2 eller efterledsbetoning och sådana med säkra genitivförleder accent 1 medan bland dem med tvetydiga förleder vissa har accent 2 eller efterledsbetoning, andra åter accent 1. Detta är
precis den distribution som mina teser förutsäger. Orsaken till accent 1 hos
sammansättningarna med genitivförleder är dels möjligen (vid ursprungligen
enstavig genitivförled) dejuxtapositivitet, dels och framför allt synkope vid
hiatus i förleden. Att sammansättningar med enstavig förled på vokal i litteraturen utpekas som en grupp där accent 1 är särskilt vanligt förekommande
har alltså sin bakgrund framför allt i att just sådana förleder är vad man får
sedan en ursprungligen tvåstavig genitivförled med hiatus (ursprunglig eller
beroende på bortfall av fornspråklig intervokalisk konsonant) har synkoperats: *slæ̀ ða- > sl-1æ-, *smìða(r)- > sm-1e- o.s.v. Härtill kommer sådana från västgermanska språk lånade sammansättningar vars förleder slutar på vokal: i

123
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I ett område i nordöstra Skåne har sammansättningarna på å- dock accent 2 (se ovan 3.1.1).
I ett litet område i sydöstligaste Skåne har sko-sul(a) dock accent 1 (se ovan 3.1.1).

141

föreliggande material ru-bank, klo-såg, raj-gräs (d.v.s. uttalsformen R-1ægR-'æs)
och sky-lär ’skygglapp’.
Övergången från accent 2 till accent 1 vid förledssynkope förklarar också
accent 1 vid vissa förleder som helt saknar särskilda formella karaktäristika
och där denna ordaccent ur ett nuspråkligt formellt perspektiv framstår som
fullständigt oregelbunden. Det är fråga om ursprungligen tvåstaviga stamresp. genitivförleder som slutar på konsonant (jfr stamförleden hod- h-1o- ’huvud-’, som slutar på vokal). I föreliggande material rör det sig om stamförlederna kel- ¾c-1el- ’kittel-’ och sal- s-1Al- ’sadel-’ (*kæ̀ ðil-, *sàðul-) och genitivförlederna bror-, far- och mor- (brṑður-, fàður-, mṑður-).
Förledssynkope vid hiatus är enligt min mening också en av två faktorer
som utgör den historiska källan till accent 1 i sammansättningar med enstavig deverbativ förled. Denna drabbar ju bl.a. ursprungligen tvåstaviga infinitiviska förleder: *vrı̄ ̀ðu- > vR-i1 - (se ovan; se också nedan 3.6.2.1).
Verkningarna av de diakrona förlopp som jag har argumenterat för i denna
undersökning syns bl.a. i veckodagsbeteckningarna. Accent 1 kan hos dessa
förstås som orsakad av dejuxtapositivitet (*Tı̄ ́s dagher > tis-dag t-1ista, *Þṓrs
dagher > tors-dag t-1oRsta), förledssynkope (fda. ōthensdagh > ons-dag -1onsta,
lø̄ ghordagh > ljor-dag j-o
1 Rda) och lån från västgermanska språk (mlt. mândach → mån-dag m1Ånda, mlt. söndach → sön-dag s1önda). Den behöver således inte sättas i samband med upptaktsfraser som på måndag (jfr Swenning
1917–37 s. 454 f.).
I den centrala standardsvenskan, som annars har generell accent 2 i sammansättningar, påträffas ett antal mer eller mindre väl avgränsade grupper av
sammansatta ord med accent 1. Dessa sammanhålls av gemensamma efterleder. Förutom nyssnämnda veckodagsbeteckningar rör det sig om vissa appellativ på -bär, -man och -gård. Tomas Riad (2013 ms. s. 201 ff.) anför blåbär, vin-bär, krus-bär, styr-man, rors-man, jung-man, läns-man, båts-man,
måls-man, la-gård, träd-gård, gärds-gård, skärgård och herr-gård.125 Det är
slående att också hos dessa accent 1 i de flesta fall kan förklaras av endera
dejuxtapositivitet, förledssynkope eller lån från västgermanska språk: blåbär, rors-man, läns-man, båts-man, måls-man < *blā ́ bær pl. (jfr Kock 1884–
85 s. 125), *rṓþers maþer (< *rṓðrs maðr), *læ̅ ́ ns maþer, *bā ́ ts maþer, *mā ́ ls
maþer; styr-man, la-gård, träd-gård, gärds-gård, skär-gård, herr-gård < fsv.
stȳrimaþer, ladhugardher, trēagardher (jfr Kock 1909 s. 149), gærdhisgardher, skæriagardher, hærragardher; krus-bär, jung-man ← mlt. krussbere (Hellquist s. 515), jungmann (a.a. s. 424 f.; jfr Kock 1884–85 s. 133).
Att analogisk spridning resp. bevarande av accent 1 via gemensamma efterleder också har spelat en roll är dock tydligt; så bör förmodligen accent 1 i
125

Enligt Johan Er. Rydqvist (1868 s. 216) har »nästan allestädes (utom här och der i Upland)» bl.a. gudson, gudfar, lifstid, stadshus, statsman, landsman (»(men aldrig landtman)»),
båtsman, ungkarl och fältskär »stark ljudvigt och hög ton på första stafvelsen (emot regeln)»,
d.v.s. accent 1.
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vin-bär (fsv. vīnbær) förstås, och mot júng-man står jùng-fru. Riad (2013 ms.
s. 201 ff.) menar att accent 1 i dessa grupper av sammansättningar sammanhänger med att det är fråga om semantiskt väl avgränsade grupper och att
orden fonologiskt beter sig som namn; jfr Gun-Britt, Torleif, Jansson, Bergman, Knivsta o.s.v. med accent 1. Detta – att det är en semantiskt väl sammanhållen och avgränsad grupp av ord, möjligen med viss namnkaraktär – är
enligt min mening troligen skälet till att accent 1 har bibehållits i den centrala standardsvenskan, men det förefaller tilltalande att söka accentueringens yttersta upprinnelse i dejuxtapositivitet, förledssynkope och lån från
västgermanska språk. Också de dialekter som den centrala standardsvenskan
utgår från har i så fall tidigare haft stor förekomst av accent 1 i sammansättningar, precis som Skånemålen, och av samma orsaker som här (se vidare
nedan 5.1).126
Ett diakront perspektiv tillåter således bredare generaliseringar och möjliggör i grund och botten ett enklare, direktare och mer träffsäkert sätt att göra
reda för ordaccentdistributionen hos sammansättningar. Figur 2 föreställer ett
schema över några i litteraturen identifierade nuspråkligt (synkront) formella
sammansättningstyper (jfr nedan 5.1.2) och visar vilken av de tre diakrona
typer som jag har opererat med i denna undersökning resp. typ i regel hänför
sig till. Det rör sig här förstås uteslutande om sammansättningar med (nuspråkligt) enstavig förled.
Foge-s

Pret. ptc. av
partikelverb

Veckodagsbeteckningar

Dejuxtapositiva sammansättningar

Förled på
vokal

Synkoperad förled

Far-far, mormor o.s.v.

Deverbativ
förled

Västgermanska lånord

Figur 2. Några nuspråkligt formella sammansättningstyper som identifieras i litteraturen och de diakrona typer de hänför sig till.

3.6.2. Synkrona mönster
Att ordaccentdistributionen korrelerar med (diakront sett betingas av) historiska faktorer innebär naturligtvis inte att etymologiska data och liknande
bör ta plats i den synkrona fonologin. Den som lär sig språket har inte till126

En pikant skillnad är dock att förledssynkopen i dessa dialekter inte har varit begränsad till
förleder med hiatus, vilket innebär att fallen med accent 1 här kan ha varit fler än i Skånemålen: mot centralsvenskt gä́ rdsgård står exempelvis Skånemålens gärdes-gård j-æ
2 REsg-å' R, gärdes-hål °järeshol ’öppning i gärdsgård’ och gärdes-ren j-2æResR-'en ’åkerren längs gärdsgård’.
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gång till sådana data utan måste utgå från overta mönster i det språk de möter (jfr Riad 2013 ms. s. 19, s. 29 f.).
3.6.2.1. Accent 1 vid enstavig deverbativ förled
Att accent 1 tycks förknippas med formellt overta mönster finns det flera exempel på i det material som har behandlats i denna undersökning. Redan ovan
3.6.1 nämndes en tendens till generalisering av accent 1 vid enstavig deverbativ förled (jfr för övrigt Welander 1939 s. 101 f.). Som också nämndes är
den historiska förklaringen till detta sannolikt dels förledssynkope vid ursprungligen tvåstavig infinitivisk förled, dels lån från västgermanska språk.
Tendensen till generalisering av accent 1 visar sig i det material som har
behandlats i denna undersökning dels i standardspråkliga lånord med enstavig deverbativ förled, t.ex. håll-plats h1Å-lpla-s och sprätt-hök spR1E-th-'ø£J,
dels i på skånsk botten bildade stamsammansättningar där förleden är denominativ men formellt identisk med en verbstam, t.ex. klabb-sock Kl1a-bs'Å-K
’klåpare’, skräpp-skit sKR1æ_p»-id ’skrytsam person’, vars förleder är bildade
till substantiven klabb ’klåperi, dåligt utfört arbete o. likn.’ och skräpp n.
’skryt’ eller skräpp m. ’skrytsam person’ men har anslutits till klabba ’klåpa,
fumla’ resp. skräppa ’skryta’ och därmed reanalyserats som deverbativa.
Tendensen visar sig också i mer standardspråksnära varieteter. Gösta Bruce
(1973 s. 18) nämner rídhus (jfr ovan 3.5.1 om andra sammansättningar på rid-)
och síttplats, Lars-Olof Delsing & Lisa Holm (1988 s. 31) li´ggvagn och
ru´llstol (och dessutom spri´ngbrunn, varom jfr Kock 1884–85 s. 133 samt
ovan 3.5.1 om spring-vann ’springvatten’).
Såväl i äldre dialekt som i standarspråksnärmare varieteter finner vi emellertid också sammansättningar med enstavig deverbativ förled som har accent 2 (i äldre dialekt i variation med efterledsbetoning). Ovan 3.4.4.4 har ett
antal från standardspråket lånade sådana anförts, bl.a. skriv-bord sKR-2ivb-'oR,
sKRivb-1oR, stek-ugn st-2eg-'on, steg-1on ’ugn för stekning i köksspis’ och ös-regn
-2øsR'æ_jn, øsR1ajn. Skriv-bord och ös-regn är giltiga som exempel också vad gäller standardspråksnära skånska varieteter.127 Det är alltså inte fråga om en
fullständigt genomförd generalisering.
Rimligheten i att anta en sådan här analogiskt betingad accent 1 hos standardspråkliga lånord demonstreras av förhållandena i de standardspråksnära
varieteterna. Det av Bruce (1973 s. 18) och Delsing & Holm (1988 s. 31)
nämnda síttplats är ett utmärkt exempel på ett ungt standardspråkligt lånord i
skånska varieteter. I Skånemålen heter det sitte-plats s2i-dEpl'a-s; förleden är
aldrig synkoperad och ordet har alltid accent 2. Accent 1 i síttplats kan alltså

127

Jag känner dock inte till att någon har omtalat att dessa har accent 2 i skånska varieteter i
litteraturen. Här anför jag dem som exempel på denna accentuering vid enstavig deverbativ
förled i standardspråksnära skånska varieteter med stöd enbart i det uttal som är mitt eget och
som vad accentueringen beträffar enligt min uppfattning är legio hos skånsktalande personer.
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inte förskriva sig vare sig från det närmast motsvarande ordet i Skånemålen
eller det centrala standardspråket, som ju har accent 2.
På ett par håll i litteraturen är förledens beskaffenhet ytterligare specificerad. Ingemar Ingers (1970 s. 82) skriver att sammansättningar »där första leden är ett enstavigt verb [t.ex. sýmasjin] eller ett starkt verb», t.ex. spri´ngvatten, har accent 1, och Delsing & Holm (1988 s. 31) talar om »intransitivt
verb i förleden». Dessa generaliseringar är giltiga för de helt få exempel
resp. författare anför, men i mitt material har jag inte sett att accent 1 skulle
vara inskränkt till deverbativa förleder av dessa typer. Accent 1 möter vid enstavig deverbativ förled oavsett om motsvarande verb är transitivt eller intransitivt resp. svagt eller starkt: press-bom pR1E-sb'o-m : pressa (svagt, här troligen intransitivt), stå-krage st-1åKR-avE: stå (starkt, intransitivt), brygg-hus bR1y_gh-u
' s: brygga (svagt, transitivt), vrid-lag vR-1il-'av: vrida (starkt, transitivt). Av
dessa exempel framgår också att det motsvarande verbet kan vara såväl tvåsom enstavigt.
3.6.2.2. Accent 1 hos sammansatta preteritiparticip med enstavig förled
Ett annat formellt overt mönster som accent 1 uppenbarligen har kunnat associeras med utgörs av sammansatta preteritiparticip med enstavig förled. Förleden utgörs här alltså av en enstavig verbpartikel. De sammansättningar som
anförs ovan 3.3.2 är alla fornspråkligt belagda och återgår tämligen sannolikt
på fornspråkliga juxtapositioner. Gösta Bruce (1974 s. 65 ff.) har visat att sammansatta preteritiparticip med enstavig förled som typ får accent 1 i Malmö
och Kristianstad genom en synkron regel.128 Genom att låta sina informanter
läsa upp konstruerade nonsenssammansättningar där vardera leden motsvaras
av ett etablerat simplex men som i sig själva inte är etablerade (och av semantiska skäl är mer eller mindre osannolika bildningar) kommer Bruce här åt »de
produktiva accentreglerna» (a.a. s. 63). Det visar sig att inkläckt, tillsprängd,
nedvävd, pånitad, uppyxad, bortsnöad, avbjuden, åtsprungen och omriven
mycket konsekvent har accent 1 i Malmö och till övervägande del i Kristianstad.
Bruce jämför inte med andra sammansättningar med adverb eller prepositioner i förleden, men ovan 3.2.1 har framgått att sådana i Skånemålen har
accent 2 eller efterledsbetoning: med-håll, m-2eh'Å-l, mEh-1ål, på-hitt p2a$Oh'i-t, poh1i-t, på-häng, °pàuhaing, poh1æ]
_ ’oönskat sällskap’. Talrika och delvis tämligen välbelagda är i Skånemålen sammansättningar på av- (även om några sådana inte ingår i mitt material, förutom det standardspråkliga lånordet avverka): av-gud ’vildbasare’, av-villna ’tvehågsen, rådvill’, av-vurding ’vildbasare, vanartig gosse’ o.s.v., och också dessa har huvudsakligen eller uteslutande accent 2 eller efterledsbetoning.
128

Bruces informanter är »födda och uppvuxna i Malmö, Halmstad och Kristianstad» och
»[s]amtliga […] högskolestuderande i Lund och i 20–30-årsåldern». En informant från Kristianstad var dock »avsevärt äldre än de övriga». Bruce uppger att »hela skalan från genuint
stadsmål till sydsvenskt standardspråk» fanns representerad inom varje grupp.
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Det är alltså tydligt att accent 1 här inte hänger ihop med förleden utan
med själva strukturen adverb eller preposition + particip eller med den grammatiska kategorin preteritiparticip (inom ramen för de sammansatta ordens
ordaccentdistribution).
3.6.2.3. Accent 1 vid enstavig förled och foge-s
Ovan 3.3.1 har framgått att dejuxtapositiva sammansättningar med enstavig
s-genitivförled har accent 1 i Skånemålen. Liksom i fråga om preteritiparticipen (se ovan 3.6.2.2) är det här fråga om fornspråkligt belagda sammansättningar som kan antas återgå på fornspråkliga juxtapositioner.
Också sammansättningar med enstavig förled och foge-s undersöks av
Bruce (1974 s. 65 ff.). Nybildningar sådana som skogshals, rumskrön, kökspräst, bordshagel, dagskloster, havskompis, livskruka, krigslampa, statsbalja
och landsöga har nästan genomgående accent 1 i både Kristianstad och
Malmö. Det är emellertid tveksamt i vad mån accent 1 här hänger ihop med
själva foge-s:et resp. strukturen enstavig förled + foge-s. På olika håll i litteraturen noteras (beträffande östnorska förhållanden) att foge-s:et snarast är
att betrakta som neutralt i ordaccenthänseende (se Kristoffersen 1992 s. 51,
Wetterlin 2010 s. 114); det som i stället tycks avgöra ordaccenten är förledens ordaccent som simplex. Det är förstås principiellt tänkbart att strukturen
enstavig förled + foge-s skulle kunna associeras med accent 1. Strukturen är
jämförbar med dem som har diskuterats ovan 3.6.2.1 och 3.6.2.2, alltså enstavig deverbativ förled resp. sammansatta preteritiparticip med enstavig förled. Det finns dock ett allvarligt problem med Bruces metod. Sammansättningarna är visserligen nybildade, men förlederna är (inklusive foge-s:et!),
som Bruce (1974 s. 64) själv skriver, etablerade. I fornspråken möter talrika
sammansättningar till många av dem: fsv. skogsapald, skogsdiur, bordsfoter,
bordsænde, dagsfærdh, dagslius, hafsbutn, hafsdiup, lifsbiærghan, lifsdagher,
landsbygdh, landsvægher o.s.v. o.s.v. Det är därför troligt att accent 1 snarare (analogiskt, efter andra etablerade sammansättningar med samma förled) hänger ihop med förleden än med foge-s:et (jfr ovan 2.1).

3.6.3. Fonologisk representation
Tomas Riad (2013 ms. s. 130 f.) menar att ord som består av två eller fler
s.k. prosodiska ord,129 d.v.s. sammansättningar och avledningar med betonade affix, generellt får postlexikal accent 2 i centralsvenskan. Aditi Lahiri
& al. (2005 s. 85 f.) menar detsamma för östnorskans del. Frågan är hur man
med utgångspunkt i detta antagande skall förstå att vissa sammansättningar
ändå har accent 1. I den analys som Lahiri & al. (2005) och Allison Wetterlin (2010 s. 108 ff.) argumenterar för antas de i sammansättningar med accent 1 ingående förlederna vara specificerade för accent 1. Detta är dock pro129

Se om begreppet prosodiskt ord Riad 2013 ms. s. 11 f., 2014 s. 117 ff.
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blematiskt av flera skäl, inte minst eftersom det förutsätter att accent 1, som
inte innehåller någon tonal information utan är identisk med frasintonation,
är den fonologiskt aktiva parten i ordaccentoppositionen (Riad 2013 ms. s.
120; jfr a.a. s. 116).
3.6.3.1. Dejuxtapositiva kontra icke dejuxtapositiva sammansättningar
En bit på väg mot ett svar på frågan kan man enligt min mening komma om
man skiljer mellan dejuxtapositiva och icke dejuxtapositiva sammansättningar. Till att börja med kan det då konstateras att icke dejuxtapositiva sammansättningar med enstavig förled och initialbibetonad efterled beter sig
alldeles som i centralsvenskan: här råder generell postlexikal accent 2.130 Det
är värt att notera att detta är fallet blott vid enstavig förled och initialbibetonad efterled; vid flerstavig förled är ordaccenten densamma som förleden har
som simplex (se Strandberg 2011 s. 281 f.; jfr Bruce 1973 s. 14 ff., 1974 s.
65 ff.): soda-vann s-o
1 dav'a-n ’sodavatten’, söndag-kväll s1ö-ndaKv'El, fotogenlampa fotE»-1el-'Ampa. Är förleden enstavig och efterleden flerstavig och initialobetonad får sammansättningen accent 1 (se Strandberg 2011 s. 283). Postlexikal accent 2 tilldelas alltså enbart vid betoningskrock (jfr Riad 2013 ms.
s. 180), och detta är också den prosodiska konfiguration som enligt Tomas
Riad (1998a s. 66 ff.) är det historiska ursprunget till accent 2. Vid upptakt
uteblir accent 2, trots betoningskrock, vilket framgår av fotogen-lampa ovan
(jfr Riad 2013 ms. s. 138 f.).131
Dejuxtapositiva sammansättningar har däremot genomgående den ordaccent som förleden har eller kan förutsättas ha haft som simplex. Betoningskrock leder inte till postlexikal accent 2. Om förleden inte är specificerad för
accent 2 (vilket kräver flerstavighet hos förleden) får sammansättningen
accent 1: lands-väg l1a-nsvæ_j, av-bränd -1AwbRE-nd, frå-mans fR-1åma-ns ’till vänster (om dragdjur som går i par).132 Om accent 2 tilldelas är denna således
lexikal. Ordaccenttilldelningen fungerar alltså på olika sätt hos dejuxtapositiva resp. icke dejuxtapositiva sammansättningar.

130

Eftersom jag anser att efterledsbetoningen är utvecklad ur accent 2 (se nedan 5.2.3.2), och
därför att det blir enklare så, använder jag här termen accent 2 sammanfattande om accent 2
och efterledsbetoning.
131
Här kan man jämföra med sammansättningar med sammansatt förled (dekomposita), där
vid »efterledsbetoning» betoningen hamnar på förledens efterled. Åtminstone ur ett synkront
perspektiv är det oklart om accent 1 i fähus-dörr fæh-1usd-'åR beror på finalbetonad flerstavig
förled eller på betoningsförskjutning en stavelse mot ordets slut (jfr nedan 5.2.2).
132
Ord sådana som aktions-man aK»-1onsma-n ’auktionsförrättare’ bör inte betraktas som dejuxtapositiva; det har foge-s, men det lär knappast ha funnits någon fornspråklig juxtaposition
med ordet auktion i genitiv som förled. Ordet är alltså inte bildat till en etablerad förled som
emanerar ur fornspråkliga juxtapositioner. Rytters-ök ’militärs tjänstehäst’ kan däremot vara
dejuxtapositivt, även om det är osäkert.

147

3.6.3.2. Sammansättningar med förledssynkope
Utgångspunkten för en numera förledssynkoperad sammansättning av den
typ som har behandlats i denna undersökning (se ovan 3.4) är ju en fornspråklig sammansättning med tvåstavig förled och lexikal accent 2 emanerande ur förledens lexikala specifikation. Det som är lexikalt specificerat i
förleden är i de flesta fall närmare bestämt dess suffix eller böjningsändelse
(jfr Riad 2013 ms. s. 145 f.). Det är ju ofta fråga om en genitivändelse, t.ex.
fön. gen. sg. -a (an-stammar), -a(r) (u- och ō-stammar), gen. pl. -a, (hos nstammar stundom -na), -u (ōn-stammar). Det är tilltalande att tänka sig att det
som föranleder övergången till accent 1 är att specificeringen för accent 2 försvinner i samband med att den stavelse som innehåller den synkoperas bort.
Men även då den lexikala specifikationen inte hänför sig till ett synkront
suffix eller en synkront böjningsändelse, utan uppbärs av (den synkrona) roten
hos ordet i förleden, som i fön. hòvuð- ’huvud-’, kan man vänta sig att ett bortfall av andra stavelsen medför övergång till accent 1 (vilket ju också är fallet; se ovan 3.4.1). Avledning med (synkron) synkope till ett ord med rotspecifikation för accent 2, t.ex. sommar, leder i centralsvenskan nämligen till accent 1 om suffixet är ordaccentneutralt: sómr-is (jfr Riad 2013 ms. s. 146, s. 159).
3.6.3.3. Från västgermanska språk lånade sammansättningar
Allison Wetterlin & al. (2007 s. 360 ff.) noterar dels att en del sammansättningar med accent 1 i östnorska och centralsvenska är lånord,133 dels att förleden i sammansättningar med accent 1 ofta men inte alltid är ett lånord. Det
historiska ursprunget till accent 1 hos dessa ord anser de också vara just lån.
Det som orsakar accent 1 hos dessa ord i den synkrona fonologin är enligt
Wetterlin & al., liksom i sammansättningar med enstavig förled överlag,
dock att sammansättningen resp. förleden är specificerad för accent 1.
Som jag ser det är det mer tilltalande att räkna dels med frånvaro av specifikation för accent 2 i inlånade strukturer, dels med att lånord inte berörs av
den postlexikala ordaccenttilldelningen trots att de innehåller fler än ett prosodiskt ord. De skulle med det sättet att se saken bete sig precis som dejuxtapositiva sammansättningar, som ju saknar postlexikal ordaccenttilldelning
(se ovan 3.6.3.1).
3.6.3.4. Slutsatser
Postlexikal accent 2 tillkommer i Skånemålen endast stamsammansättningar
och jämförbara bildningar med enstavig förled; i övrigt råder lexikal ordaccenttilldelning, d.v.s. en lexikal specificering för accent 2 i förleden slår igenom i sammansättningen medan avsaknad av en sådan leder till accent 1 per
default. Ordaccenttilldelningen hos sammansättningar i Skånemålen kan alltså
sammanfattas i följande punkter:
133

De menar dock (s. 361) att samtliga nordiska veckodagsbeteckningar är »inherited reduced
compounds», vilket inte är riktigt (se ovan 3.6.1).
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1. Icke dejuxtapositiva sammansättningar med enstavig förled och betoningskrock får postlexikal accent 2.
2. Dejuxtapositiva sammansättningar med enstavig förled berörs inte av
postlexikal accent 2 och får därför accent 1 per default.
3. Lexikal accent 2 tilldelas sammansättningar av alla typer vid förled
med lexikalt specificerad accent 2. Sådana förleder är med nödvändighet flerstaviga.
4. Sammansättningar med lexikal accent 2 förlorar denna om den posttoniska stavelsen i förleden synkoperas bort. De kommer då att realiseras med accent 1 per default.
5. Från västgermanska språk lånade sammansättningar (troligen sammansättningar lånade från vilket utomnordiskt språk som helst) saknar lexikal accent 2 och berörs inte av postlexikal accent 2. De får
därför accent 1 per default.
Att varken dejuxtapositiva eller lånade sammansättningar berörs av postlexikal accent 2 är i ett diakront perspektiv inte förvånande. Historiskt sett
skiljer de sig fundamentalt från fornärvda resp. i dialekten bildade icke dejuxtapositiva sammansättningar (stamsammansättningar och jämförliga bildningar). De har det gemensamt att de (ursprungligen) inte är bildade som
sammansättningar. Postlexikal accent 2 kan alltså i Skånemålen sägas tillkomma de egentliga (historiska) sammansättningarna.
En fråga för den fortsatta forskningen kan vara hur denna uppenbarligen
fundamentala, diakront betingade skillnad vidmakthålls synkront. Några synkrona mönster hos vissa typer av dejuxtapositiva sammansättningar har omtalats ovan 3.6.2, men dessa har inte bäring på alla dejuxtapositiva sammansättningar. Likaså är det svårt att se att dejuxtapositiva sammansättningar
skulle sammanhållas av en för dessa typisk semantisk relation mellan lederna. Jag har ovan 2.1, 2.2 nämnt att det är rimligt att räkna med att accent 1
förmedlas på analogisk väg vid nybildning av sammansättningar till redan
etablerade förleder, och det gäller både förleder som emanerar ur juxtapositioner och förleder som har synkoperats. Mot bakgrund av att det av goda
skäl anses vara accent 2 som är den markerade, fonologiskt aktiva parten i
ordaccentkontrasten och därmed den som kan vara lexikalt specificerad (se
Riad 2013 ms. s. 118 ff.) blir frågan så hur fortplantandet av accent 1 via
enskilda förleder, som förefaller vara ett faktum, skall förstås fonologiskt.
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4. Efterledsbetoningens dialektgeografi

Detta kapitel handlar om efterledsbetoningen i Skånemålen. Undersökningen
tar upp till behandling dels sammansättningar med enstavig förled och initialbetonad efterled (4.1), dels sammansättningar med trokaisk förled på -el,
-en eller -er (4.2). Det är i huvudsak hos dessa typer som efterledsbetoning
veterligen förekommer i Skånemålen.134 Det är vidare nästan uteslutande
fråga om sammansättningar som inte har accent 1 (även om det finns några
som uppvisar variation mellan å ena sidan accent 1, å andra sidan accent 2
eller efterledsbetoning). Det rör sig alltså om på skånsk botten bildade icke
dejuxtapositiva, osynkoperade sammansättningar (jfr ovan 3.2).
Avsikten är att precisera och nyansera den dialektgeografiska bild som tidigare forskning har frambragt, enligt vilken efterledsbetoningen i huvudsak
är ett syd- och nordvästskånskt fenomen (se vidare ovan 1.2).135 Denna bild
kommer i stort sett att bekräftas, men det kommer också – liksom i tidigare
undersökningar (se t.ex. Kock 1884–85 s. 240, s. 243 ff., Wigforss 1913–18
s. 566 ff.) – att framgå att inte alla sammansättningar följer detta mönster.
Sammansättningar med enstavig förled och initialbibetonad efterled behandlas i 4.1. De flesta sammansättningar uppvisar ungefärligen den dialektgeografiska konfiguration som nämndes ovan, alltså efterledsbetoning i södra
och i varierande utsträckning i nordvästra Skåne (se 4.1.1). De sammansättningar som avviker från denna konfiguration tas upp i separata avsnitt beroende på om de uppvisar större utbredning av accent 2 (4.1.2) eller efterledsbetoning (4.1.3). Jag försöker här finna förklaringar till att just dessa ord
avviker.
När det gäller sammansättningar med trokaisk förled på -el, -en eller -er
(4.2) kan en normalkonfiguration inte urskiljas på samma sätt. Jag skiljer här
endast mellan sammansättningar som i någon utsträckning har efterledsbetoning (se 4.2.1) och sådana som i stället genomgående eller så gott som genomgående har accent 2 i hela Skåne (4.2.2). Också här söker jag förklaringar till den avvikande accentueringen.
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Se helt få fall av efterledsbetoning vid tvåstavig förled med accent 2 som simplex hos
Wigforss 1913–18 s. 563 och Hansson 1969 s. 21. – Det finns också sammansättningar på
privativt o- med initialobetonade efterleder som har efterledsbetoning. Efterleden börjar hos
de flesta dessa på be- eller för-: obestä́ nndi, ofårstónn o.s.v. (Kock 1884–85 s. 242). Några
sådana har emellertid inte tagits upp i materialet till denna undersökning.
135
Efterledsbetoningens ålder och ursprung behandlas för sig nedan 5.2.
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Uppdelningen av materialet i olika urskiljbara dialektgeografiska konfigurationer grundar sig på en noggrann dialektgeografisk bedömning, dels av
varje ord, dels av helheten. Samtliga sammansättningar har härvid karterats,
även om långt ifrån alla kartor har kommit med i avhandlingen.
Till skillnad från undersökningen i kap. 3 är denna undersökning inte tesdriven, och materialet lämnar stundom långtifrån tillfredsställande besked.
Det är min förhoppning att de tendenser som ändå antyds skall stimulera till
vidare forskning.

4.1. Enstavig förled
4.1.1. Efterledsbetoning i södra (och nordvästra) Skåne
Bord-skrave ’underrede till bord’ b-2oRsKR-'avE (15), boRsKR-1avE (30), bröd-skorpa br-ø2 sKå-rpa (14), brøsK1årpa (26), dag-lön d-A
1 l_Y
' n (1), d-2Al-'øn (12), dal-1ön (51), dags-verk(e)
d-1asv'aRKE (11), d-2ajsv'a~RKE (55), da$isv1æR¾cE (130), i1 l- tÅ_] (1), 2i-lt'A_] (25), ilt1Å]
_ (25), fyrkant s. f1i78iRKAnt (1) f-2iRKA~nt (26), fyRK-1Ant (49), grå-hårad ’gråhårig’ gR-2a$Oh'a$ORad (15),
gR~åh-1åRad (32), gud-mo(de)r g-1om-oÅR (1), g~2um'oR (17), gom-o
1 R (69), halv-bro(de)r
h-2albR-'oR (28), halbR-1oR, halbr1o-wEr (29), hand-tag h2Å-nt-'ag (31), hÅnt-1ag (101), herrskap h2a-RsK-'àb (18), hæRsK-1Ab (89), hjul-ved ’hjullöt’ j-2ulv-'e (26), j-ulv-1e (43), hornuv(e/a) ’hornuv; ugglehane’ h-2oRn-'uE (35), hoRn-1uE (41), hov-tång ’slags stor tång’
h-1ot'Å_] (30), h-o
2 t'Å]
_ (12), hot1A_] (39), hög-tida v. ’fira; krusa, truga’ h2öj_ t-i' a (15), h-öjt-i1 a
(26), hö-hjälle ’höskulle, höloft’ h-ø2 j'El- E (14), høj1El- E (39), kvarn-sten °kwä́ rnstAin
(1), Kv-a2 Rnst'æjn (21), KvaRnst1æi$ n (32), ler-grav ’håla där lera upptas eller har upptagits’ l2A$iRgR-'av (18), leRgR-1av (27), ler-tallrik l2A$iRt'a-lRIK (20) l~eRt1alRi¾c (21), lång-benad
’långbent’ l2A_]b'A$inad (15), lÅ]b-1enad (27), lång-toad ’långhårig’ l2A_]t-'oad (17),
lÅ_]t-1oad (25), man-folk m2a~nf'ö~lK (21), manf1ÅlK (59), näs-duk ’näsduk; schalett’
n-2æsd-ug (46), næsd-1ug (65), rad-faren ’bekväm, behändig, praktisk’ R-2Af-'aREn (18),
RAf-1aREn (36), RAf-2aRna pl. (2),136 råg-boss ’råghalm’ R-2ub-'ås (19), Rub-1Os (28), råghalm R-1uhalm (1), R-2uh'a-lm (18), Ruh1alm (36), råg-stubb ’stubbåker efter råg’ R-u
2 st'ob(23), Rust1o-b (36), råg-stycke ’rågfält’ °rústikke (1), R-u
2 st'i-KE (12), Rust1i_¾cE (37), rågång R2a$og'Å_] (35), Råg1Å]
_ (18), rätt-vis R2æt- v-'is (20), rE-tv-i1 s (51), röd-broket ’rödbrokig’ R-2øbR-ogEd (19), røbr-o
1 gEd (37), skog-snuva ’kvinnligt skogsrå’ sK-1övsn-ua (4),
sK-2osn-ua (49), sKAwsn-1ua (123), slag-föttes ’skafföttes’ sl-A
2 f-ø' dEs (10), slaf-1ødEs (39),137
slag-bord ’slagbom i vävstol; bord med utfällbar klaff’ sl-1Ab-oR (5), sl-2avb-'oR (25),
sl-avb-1oR, slEb-1oR (142), små-glyttar pl. ’småbarn’ sm2a$Ogl'ø-ta (21), smÅgl1ü-ta (23), smörmat ’smörgås’ sm-1øRm-'Ad (3), sm-2øRm-'Ad (43), smøRm-1Ad (93), spar-bank sp-1ARbA]K (4),
sp-2ARb'A]K (19), spARb1A]K (41), stek-ugn ’ugn för stekning i köksspis’ st-e2 g-o
' n (28),
steg-1on (23), stor-skola ’folkskola’ st-2oRsK-'ola (15), stoRsK-1ola (29), sur-deg s-1uRd'æ$i (1),
s-2uRd'æ_j (7) suRd1æj_ (44), tre-fötting ’pall med tre ben; trebent ställning att ställa kittel
på över eld’ tR-e1 f'yti] (1), tR2Ai$ f'øt- i] (12), tREf1ø-tI® (59), trä-bit tR-2æb-'id (21), tREb-1id (56),
trä-bål(a) ’del av harv; grovt liggtimmer eller planka i vägg; planka’ tR-2æb-'ålÅR pl.
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Se om efterledsbetoning i kombination med accent 2 nedan 4.1.3.
Ursprungligen bildat till skack adj. och möjligen ombildat genom anslutning till slag s.
(SAOB S 3329).
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(12), tREb-O1 l (34), trä-harv(e/a) ’harv av trä’ tR-2æh-'aRE (22), tR~Eh1aRva (52), trä-plog
’plog av trä’ tR-2æpl-'o (17), tRæpl1A-w (48), ung-ök 1o_]-'öj (1), 2o_]-'øg (20), o]-1ø£J (29).
Ofullständig kartbild:138 All-män 2a-lm'E-n (10), alm1E-n (50), ben-brott(e) ’benbrott’
b2a$inbR-'ød (19), b~enbR_1üd (24), bod-hållare b-2oh-'a$olaRE (2), boh1Ål- aRE, bEh1Ål- aRE (47),
brunn-jung(e) ’brunnsvängel’ bR2ö-nj'o_] (16), bRö-nj1o_] (94), brunn-krok ’krok på
brunnstake’ bR2Å-nKR-'og (7), bRö-nKR-1og (42), bröd-kniv bR-2øKn-'iv (7), bRøKn-1iv (7), fyrkant adj. ’fyrkantig’ f-2iRK'Ant (33), fiRK-1Ant (9), fyr-kantig f-2iRK'ãnti (6), fiRK-A
1 nti (64),
fäll-ände ’överbliven del av varp sedan vävräckan är avklippt’ f2æ-l'æ-nE (7), fE-lE
1 n- E
(36), gud-far g1u_fAR (1), g~2uf-'AR (12), gof-1AR (45), horn-bagge ’del av ok’ h-2oRnb'a_gE (21),
hornb1ag_ E (19), hål-störta ’hålighet i vägbana’ h-O2 lst'öRta (7), hOlst1yRta (43), korn-ax
K-2oRn-'as (24) KoRn1ajs (22), kvick-sand Kv1I-Ks-ån (3), Kv-2egs'a$O-n (31), KvEs-1ån (18), lårfo(de)r ’kalsonger, underbyxor’ l-1åRf~oR (1), l2a$ORf~'oÅR (10), lÅRf-1oR (36), maj-stång
m1a_jst'Å_] (14), m-2ajst'A_] (21), ma_jst1Å_] (27), mid-afton ’mellanmål på eftermiddagen’
m-1ia-tan (197), m-2ia-tan (10), mi1a-tan (45), mun-tål ’förmåga eller benägenhet att inte
jämra sig över t.ex. smärta’ m2å~nt-'ål (21), mo]t-1öl (31), näs-borr(e/a) ’näsborre’
n-2æsb-'åRa (6), n~esb1Å-RE (40), röd-beta R-1øb-'eda (10), R-2øb-eda (3), rYb-1eda (77), skog-man
’manligt skogsrå’ sK1a-om'a-nEn (sic!) best. (1), sK2A-wm'a-n (5), sKAwm1an- (38), skogskrabba ’skogsäpple, vildäpple’ °skáuskrabba (1), sK-2ÅvsKR'a-ba (4), sKA-wsKR1a-ba (36),
spörj-veten ’frågvis, nyfiken’ sp2ÅRv-'IdEn (1), spÅRv-1IdEn (42), sätt-ugn s1æ-t-'on (1),
s2E-t-'on (38), sE-t1-on (53), tor-dön(a) ’tordön, åska’ t-1oRd-øn (1), t-2oRd-'øn (38), toRd_1Yna
(31), tve-stert(a) ’tvestjärt’ tv-æ
2 st-æ
' Rt (2) tvEst-æ
1 Rta (49), ugn-bänk ’bänk invid ugnen
i dagligstugan’ 1-onbæ]K (1), -2onb'æ]K (30), -onb1æ]K (23), ugn-kvast ’kvast att sopa
botten i bakugn med’ -1onK-'åst (1), -2onKa$Ost (36), -onK-1åst (21), vill-kor v2e-lK-'oR (5),
vilK-1oR (46).

Insikten om att den skånska efterledsbetoningen i huvudsak är ett sydskånskt
och i någon mån nordvästskånskt fenomen kan skönjas redan i den tidiga
litteraturen: hos Olséni (1887 s. 83), Kock (1904–08 s. 20 f.) och Wigforss
(1915 s. 197); se ovan 1.2. Förhållandet berörs av Åke Hansson (1969 s. 20
f.) och illustreras (s. 24) av en karta över ordet halmtak. Här framgår att efterledsbetoningen är så gott som allenarådande i södra halvan av Skåne och
att den i norr förekommer sida vid sida med accent 2 västerut, på ett område
omfattande ungefär nordvästra fjärdedelen av landskapet. I nordost, väsentligen Göinge-häraderna och norra Villand, är accent 2 allenarådande.
Denna bild är en variant av den dialektgeografiska konfiguration som – att
döma av det material som ligger till grund för denna studie – de allra flesta
sammansättningar med enstavig förled och initialbibetonad efterled som inte
har accent 1 uppvisar. Det visar sig vid en genomgång av materialet att utbredningen av accent 2 västerut varierar, så att den hos vissa sammansättningar är begränsad till ungefär Ö. Göinge, västra delarna av V. Göinge och
norra Villand och hos andra sträcker sig långt in i nordvästra Skåne. Hos ett
par ord, kvick-sand och stek-ugn, är accent 2 närmast allenarådande i hela
norra Skåne. Se karta 34 över stek-ugn.
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Här har jag inte tagit upp stryk-spån, strök-spån etc., eftersom det är oklart hur många
olika bildningar det rör sig om. Se ovan 3.1.4.
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Karta 34. Stek-ugn.  = accent 2;  = efterledsbetoning.

Hos andra, t.ex. dags-verk(e), rad-faren, råg-boss, råg-halm, råg-stubb, rågång, skog-snuva, tor-dön(a), trä-bit, trä-bål, trä-plog och ugn-bänk, breder
området med accent 2 ut sig över en större eller mindre del av Åsbo-häraderna
men når – vad man kan se av beläggsunderlaget – inte hela vägen till västkusten. Se karta 35 över dags-verk(e).

Karta 35. Dags-verk(e).  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.
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Hos hög-tida, rad-faren och slag-bord gör området med accent 2 halt redan i
V. Göinge. Se karta 36 över slag-bord.

Karta 36. Slag-bord.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.

För de allra flesta sammansättningarna i materialet kan efterledsbetoningens
utbredning västerut i norra Skåne p.g.a. bristande beläggsunderlag inte närmare fastställas. Ofta möter betydande lakuner i nordväst, och ibland saknas
belägg härifrån helt (vilket naturligtvis ibland kan bero på att ordet inte finns
i dialekterna här).139 Mot detta står ofta ett välinventerat nordöstra Skåne.
Detta gäller särskilt V. Göinge, som är centrum för Gösta Sjöstedts omfattande uppteckningsverksamhet. Exempel på sådana fall är bord-skrave, brödskorpa, dag-lön, grå-hårad, gud-mo(de)r, ler-grav, ler-tallrik, maj-stång,
röd-broket, sla-föttes, små-glytt, spar-bank, stor-skola, sätt-ugn, tre-fötting,
ugn-kvast och ung-ök. I den mån gränsen mellan accent 2 och efterledsbetoning inte faller inom V. Göinge får man här nöja sig med att konstatera att
området med accent 2 sträcker sig åtminstone fram till detta härads västgräns. Se karta 37 över gud-mo(de)r för ett exempel på ett sådant fall.
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Man kan fundera på i vad mån detta kan bero på materialurvalet. De i materialet ingående
sammansättningarna är såsom uppslagsord excerperade ur samlingen över Färs hd i sydost (se
ovan 1.5.1). Att detta har haft följder för kartbilden hos enskilda sammansättningar kan naturligtvis inte uteslutas. Däremot tror jag inte att det har haft någon roll att spela för undersökningens resultat generellt sett (se vidare ovan 1.5.1).
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Karta 37. Gud-mo(de)r.  = accent 2;  = efterledsbetoning.

T.o.m. i fråga om så välbelagda ord som hand-tag, herr-skap, näs-duk och
smör-mat uppträder en besvärande lakun i N. Åsbo, och det är svårt att veta
om accent 2 gör halt vid gränsen V. Göinge–N. Åsbo eller sträcker sig in en
bit i N. Åsbo. Se karta 38 över hand-tag.

Karta 38. Hand-tag.  = accent 2;  = efterledsbetoning.
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Nordöstligaste Skåne är alltså kärnområdet för accent 2 medan nordvästra
Skåne med västra V. Göinge kan betraktas som ett övergångsområde till den
sydskånska efterledsbetoningen. Dels har olika sammansättningar efterledsbetoning i olika geografisk utsträckning västerut, dels påträffas hos många
sammansättningar, t.ex. råg-halm, skog-snuva, stryk-spån och ugn-bänk,
variation mellan efterledsbetoning och accent 2 inom ett större eller mindre
område i nordväst.
Axel Kock (1904–08 s. 21) karaktäriserar Gärds hd som ett övergångsområde mellan nordlig förledsbetoning och sydlig efterledsbetoning. Föreliggande material tyder på en betydligt skarpare gräns mellan de båda accentueringssätten här än i nordvästra Skåne. I de nordligaste delarna av häradet är
accent 2 i det närmaste allenarådande. I den välinventerade Skepparslövs sn
längst i norr påträffas av de här behandlade sammansättningarna (exklusive
dem som ovan är anförda såsom uppvisande en »[o]fullständig kartbild») 55
belägg med accent 2 och bara 6 med efterledsbetoning. Längst söderut i
Gärds hd råder det motsatta förhållandet: i de fem sydligaste socknarna tillsammantagna – Degeberga, Huaröd, Hörröd, Maglehem och Vittskövle –
möter på motsvarande sätt 3 belägg med accent 2 och 48 med efterledsbetoning. Förflyttar man sig norrifrån och söderut genom häradet väger accent 2
och efterledsbetoning ungefär lika redan i Vä i häradets norra del. I Åhus sn i
Villands hd, vilken ligger direkt öster om Gärds hd och löper längs större
delen härav, påträffas 21 belägg med efterledsbetoning och 15 med accent 2;
förmodligen hänför sig de norra i huvudsak till norra delen av socknen, med
Åhus köping, och de södra huvudsakligen till sydligare delar, med t.ex. Yngsjö.
I Frosta är S. Rörum längst i nordost den socken som uppvisar störst inslag av accent 2: 5 belägg, lika många som med efterledsbetoning. I övrigt
ansluter sig Frosta till det sydliga område som så gott som uteslutande har
efterledsbetoning. I Onsjö hd längre västerut tycks efterledsbetoningen dominera helt, men beläggen är få i de nordöstligaste socknarna. I Rönneberg
och Harjager längst västerut är beläggsunderlaget skralt (totalt 67 resp. 64
belägg i resp. härad), men att döma av de belägg som finns är efterledsbetoningen i klar övervikt.
Man kan bilda sig en uppfattning om efterledsbetoningens utbredning i
undersökningsområdet genom att beräkna andelen belägg med denna accentuering i varje härad. Sockenvis är beläggsunderlaget ofta väl skralt för att
sådana beräkningar skall kunna anses berättigade, men per härad är det oftast
fråga om över 100 belägg. Karta 39 representerar en sådan beräkning. Underlaget är samtliga belägg med antingen förledsbetoning och accent 2 (typen hànd-tag) eller efterledsbetoning och accent 1 (typen hand-tág) av alla
sammansättningar som har förts till detta avsnitt utom dem som ovan anförs
såsom uppvisande en ofullständig kartbild. Olika färger i kartan representerar olika andelar belägg med efterledsbetoning, från mörkgrått (90 % efterledsbetoning eller mer) till vitt (mindre än 9,9 % efterledsbetoning).
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Karta 39. Andelen belägg med efterledsbetoning per härad (se brödtexten).

90 % efterledsbetoning eller mer har Onsjö, Harjager, Torna, Färs, Albo
och alla härader söder därom. Rönneberg och Frosta har 80–89 % efterledsbetoning, Bjäre och S. Åsbo 70–79 % och Luggude och Gärds 60–69 %. I
Villand och N. Åsbo har 20–29 % av beläggen efterledsbetoning. Minst efterledsbetoning påträffas i V. Göinge (15,3 %) och Ö. Göinge (4,6 %).140
Som har nämnts ovan är gränsen mellan sydlig efterledsbetoning och nordlig accent 2 tämligen skarp österut. Den torde snarast skära genom Åhus sn i
Villands och vidare genom norra Gärds och nordligaste Frosta. I nordväst är,
såsom beskrivits ovan, variationen stor mellan olika sammansättningar. Kärnområdet för efterledsbetoningen vid enstavig förled och initialbibetonad efterled är alltså södra Skåne inklusive Harjager och Onsjö samt större delarna av
Frosta och Gärds, och längst i öster en god del av Åhus sn i Villands hd. Nordvästra Skåne kan (tillsammans med södra Halland; se Wigforss 1913–18 s.
566 ff.) karaktäriseras som ett övergångsområde. Här möter variation dels
mellan olika sammansättningar, dels i många fall inom en och samma sammansättning.
Det måste dock framhållas att materialet inte lämpar sig för statistiska beräkningar (se ovan 1.5). Karta 39 och de procentsatser som ligger till grund
140

Procentsatserna för varje härad är: ÖG 4,6 %, VG 15,3 %, Vi 27,6 %, NÅ 29,7 %,
Gs 65,4 %, Lu 66,5 %, SÅ 73,6 %, Bj 79,4 %, Rö 86,9 %, Fr 89,8 %, On 93,2 %, Al 94,8 %,
To 95,2 %, Jä 95,5 %, He 97,3 %, Ve 97,5 %, In 97,8 %, Sk 97,9 %, Ba 98,0 %, Ox 99,0 %,
Fs 99, 4%, Ha 100,0 %, Lj 100,0 %.
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för den är bara avsedda att illustrera tendenser i materialet, och naturligtvis
görs inga anspråk på statistisk signifikans.
Det illustrativa värdet kan dessutom ifrågasättas eftersom de sammansättningar som har tagits med i beräkningarna uteslutande är sådana som jag har
ansett följa en av mig identifierad norm – efterledsbetoning i söder, accent 2
i nordost och varierande utbredning hos resp. accentueringssätt i nordväst –
och sådana som har avvikit från denna har utelämnats. Vissa till 4.1.1 förda
sammansättningar uppvisar visserligen bara rätt obetydliga avvikelser från
denna norm och hade kanske lika gärna kunnat tas med i föreliggande avsnitt. Detta hade framför allt lett till en större andel belägg med accent 2 i
nordvästra Skåne, vilket i och för sig inte vore någon dramatisk förändring
av den bild som framträder ovan karta 39. Att ta med alla i föreliggande
kapitel behandlade sammansättningar i beräkningarna skulle däremot avgjort
inte göra materialet rättvisa.141 Jag menar därför att den bild som träder fram
i karta 39 träffar något väsentligt.

4.1.2. Större förekomst av accent 2
Bom-ull b2om
- El, b2om
- o-l (29), bom1o-l, bom1u-l (28), fem-ton f1æ-mtan (1), f2Emtan (193),
fEmt-1an (1), fem-tonde f2E-mtEnE (63), gall-ko ’ko som inte blir dräktig’ g2ål- K-o
' (50),
gÅ-lK-o
1 (13), grön-svärd ’grässvål, gräsmatta; grästorv’ gR-ø2 nsv-æ
' R (45), gRønsv-æ
1 R (12),
halv-dan h-2ald'an (32), h-ald-a1 n (31), karl-katt ’hankatt’ K-1AlKat (1), K-2AlKa-t (8), K~AlK1a-t
(37), mög-vagn ’gödselvagn’ m-2øgv-'ajn (42), m~øgv1Å$in (11), ni-tton n2It- an (138), sexton s2æj_ stan (188), sEKst-1an (1), sju-tton »1u-tan (4),142 skål-pund sK-1ålp'o_] (17), sK-2ålp'o_]
(74), sK-ålp1o_] (11), slä-(b)bo ’slättbo’ sl1æ-bo (2), sl2E-bo, sl-æ
2 b-o (61), slEb-o
1 (30), stadbo ’stadsbo’ °stábbonna pl. best. (1), st2a-bo, st-2ab-o (39) stab-o
1 (50), torr-kle ’huvudkläde, schalett’ t1årKlE (71), t-å2 RKlE (44), tre-tton tR1æ-tan (2), tR2E-tan (207), tre-ttonde
tR2E-tEnE (53), vad-mal v1a-lma-l (1), v2al- ma-l, v2am
- al (141), vår-säd ’sädesslag som sås
på våren’ v-å2 Rs-æ
' (39), våRs-æ
1 (29), vård-trä ’takryttare på halmtak’ v-1åRtR-'æ (1), v-å2 RtR-e
(41), v~åRtR-1e (14).
Ofullständig kartbild: Grav-plats gR-2avpl'a-s (19), gRavpl1a-s (27).

Bland sammansättningar med accent 2 på ett större område märks först och
främst räkneorden på -(t)ton och -(t)tonde (-tan, -tEne), i föreliggande material
representerade av fem-ton f2Emtan o.likn., fem-tonde f2EmtEnE o. likn., ni-tton
n2i-tan o. likn., sex-ton s2æjstan o. likn., sju-tton s2ut- an o. likn., tre-tton tR2E-tan
o. likn. och tre-ttonde tR2E-tEnE o. likn. Dessa har accent 2 i hela Skåne och
förekommer endast undantagsvis med efterledsbetoning. Det ursprungligen
långa, bibetonade -tān, -tāndi, -tānda o.s.v. (jfr fvn. -tán o.s.v.) har sannolikt
141

Som ett exempel på de skevheter som då skulle uppstå kan nämnas att andelen belägg med
efterledsbetoning i Oxie och Skytts skulle sjunka från 99,0% resp. 97,9 % till 59,5 % resp.
66,1 %. Detta skulle inte bero på någon större tendens till accent 2 i dessa härader överlag
utan på större förekomst av accent 2 här hos enstaka sammansättningar, t.ex. torr-kle (se ovan
s. 126 karta 32).
142
Avseende ett belägg anmärks på ordsedeln (SÅ: Kvidinge) att det angivna uttalet avser när
ordet används som svordom.
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tidigt – före övergången ā > å – förkortats till *-tan, *-tandi o.s.v. I den sistnämnda formen har sedan penultima ytterligare reducerats till e (E). (Möjligen kan denna utveckling (delvis) bero på anslutning till pres. ptc. på -ende -EnE.)
Huruvida gemineringen av det efterledsinitiala t är direkt samhängig med reduktionen av efterleden är oklart. Rimligen är det reduktionen av efterledens
(bi)betoning som har orsakat att efterledsbetoningen har uteblivit (jfr nedan 5.2).
Ett liknande fall utgör vad-mal. Också detta möter, på ett par belägg med
accent 1 när, undantagslöst och i hela Skåne med accent 2. Jämte det vanligaste uttalet, v2almal, möter former som v2alman, v2almad, v2almaR, v2ajmal och
v2a-mal. Också här har efterleden tidigt reducerats och mist sin bibetoning och
längd: -māl > -mal, och på vissa håll har det efterledsinitiala m geminerats
(om det i dessa fall inte är fråga om lån från standardspråket). Men även då
geminering inte har skett har efterledsbetoningen uteblivit.
Också hos bom-ull kan den relativt stora – men i söder sporadiska – förekomsten av accent 2 (se karta 40) bero på reduktion av efterleden. Simplex ull
är ett sent standardspråkligt lån i Skånemålen (det gamla dialektordet är to),
uttalas i regel u-l och har alltså /y/. Bom-ull, vilket också det torde vara ett standardspråkligt lånord (även om det ytterst är lånat av ett mlt. *bômwulle; se
SAOB B 3834), har förmodligen merendels anslutit sig till simplex ull och fått
samma vokal i efterleden (b2Åm
- ul o. likn.). I efterledsställning har denna ofta
inte kunnat upprätthålla sin kvalitet utan reducerats till E: formen b2o-mEl o. likn.
är förhärskande bland beläggen med accent 2 (jfr bom1o-l, bom1u-l.) Att den stora
förekomsten av accent 2 skulle bero på att det är fråga om ett standardspråkligt lånord är inte sannolikt; dylika lånord har i regel efterledsbetoning i samma
utsträckning som skånska arvord och nybildningar (se för exempel ovan 3.2.3).

Karta 40. Bom-ull.  = accent 2;  = efterledsbetoning.
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Även hos torr-kle förklaras den allenarådande förledsbetoningen sannolikt
av att efterleden tidigt har reducerats (jfr Kock 1884–85 s. 245). Detta ord
uppvisar en märklig koncentration av belägg med accent 2 i sydvästligaste
Skåne. Se ovan s. 127 karta 32.
En liknande utveckling syns i slä-(b)bo ’slättbo’ och stad-bo. Här har förledens sista konsonant assimilerats med det förledsinitiala b, som därmed har
geminerats. Detta har tydligen medfört en något större utbredning av accent
2 än vanligt: accent 2 är i det närmaste allenarådande i hela norra Skåne, utan
något betydande inslag av efterledsbetoning västerut. Hos slä-(b)bo förekommer accent 2 som alternativ till efterledsbetoning i sydöstra delen av landskapet, och hos stad-bo sträcker sig det nordliga området med accent 2 söderut till Harjager och Frosta. Se karta 41–42.

Karta 41–42. Vänster: slä-(b)bo ’slättbo’. Höger: stad-bo ’stadsbo’.  = accent 1;
 = accent 2;  = efterledsbetoning.

Vid förledsbetoning är efterleden ofta reducerad: sl2E-bo o. likn. Assimileringen och gemineringen har dock skett i hela Skåne. I slä-(b)bo kan bortfallet av tt inte förklaras på något annat sätt, och i stad-bo måste förledens vokal, främre a (jfr simplex st-A med bakre a), länge ha stått i sluten stavelse;
det är alltså inte fråga om ett obetingat bortfall av ð som i simplex st-A utan
om en assimilation ðb > bb (se om dessa ord också ovan 3.2.1). Gemineringen har dock i ingetdera fallet allmänt medfört reduktion av efterleden, utan
denna har tydligen åtminstone i södra Skåne förblivit lång och bibetonad,
och därmed har efterledsbetoning här varit möjlig.
I skål-pund kan den överväldigande övervikten för accent 2 förklaras av
motsatsaccentuering, d.v.s. semantiskt betingad huvudbetoning av bestämningsleden (jfr Wigforss 1913–18 s. 567 om rågbröd), väl företrädesvis i
förhållande till simplex pund ’lispund’ eller det härmed synonyma lis-pund
(l-1ispo_] o. likn.) vilken viktenhet motsvarar 20 skålpund. Också hos halv-dan
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och karl-katt ’hankatt’ och möjligen även hos vår-säd kan den relativt stora
förekomsten av accent 2 bero på motsatsaccentuering.
Till den relativt stora förekomsten av accent 2 hos övriga till detta avsnitt
förda sammansättningar – grav-plats, grön-svärd och vård-trä – tycks inga
uppenbara förklaringar erbjuda sig.

4.1.3. Större förekomst av efterledsbetoning
Håg-kommen ’minnesgod’ h-1uK'å-mên (5), h-2uK'om
- En (13), h-uK1o-mEn (53), med-görlig
m-2æj-'øRli (3), mêj1Å-Rli (40), rad-händ ’bekväm, behändig, praktisk’ R-A
2 h'ænd (14), RAh1ænd, rah1En- d, REh1End (110), red-skap R-e2 sK-A
' v (25), REsK-1Ab (158), riks-dal(e(r))
RiKsd-1AlÅR (48), RiKsd-A
2 lE (1), skog-vaktare sK~2ov-AjtarE (3), sKov1a$itaRE (107), snapphane sn1ap_ h-A
' nE (29), sn2ap_ h-a' nE (5), snaph-1anE (16), stig-byg(e)l(e) ’stigbygel’
st-2ib'ö_jEl (9), stIb1öjl (63), tro-värdig tR-2ov'a~Rdi (2), tRov-1æRdi (27), tve-to(r/s)la ’tvekönad individ’ tw-e2 t-oR7 la (22), tv-et-o
1 la (88), vid-lyftig ’stor, omfattande, betydande,
vidsträckt, ansenlig; fordrande’ v-i2 l-ø' ftIgó (8), vil1ufti (116).

Till detta avsnitt har jag fört sådana sammansättningar som uppvisar större
förekomst av efterledsbetoning än normalt, d.v.s. i jämförelse med de ord som
behandlas ovan 4.1.1. Med »större förekomst» menar jag att utbredningsområdet för efterledsbetoning sträcker sig in i det nordöstliga område som normalt alldeles domineras av accent 2, utan att detta nödvändigtvis innebär att
efterledsbetoningen här är allenarådande. Snarare förekommer accent 2 och
efterledsbetoning här sida vid sida i nordöstra Skåne.143 Som ett exempel kan
red-skap anföras (se karta 43).

Karta 43. Red-skap.  = accent 2;  = efterledsbetoning.
143

Några få sammansättningar, t.ex. röd-beta, som redovisas såsom uppvisande en ofullständig kartbild ovan 4.1.1 skulle möjligen kunna föras hit om de vore belagda längst i nordost.
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Ernst Wigforss (1913–18 s. 566 ff.) finner i sitt sydhalländska material att
sammansättningar med fonetiskt »’lättare’ förleder, d. v. s. […] sådana med
mindre ljudmassa ock framför allt av sådana, som sluta på vokal» har efterledsbetoning på ett större område, alltså längre norrut i Halland, än övriga
sammansättningar. Wigforss reserverar sig (s. 567) för materialets litenhet
men anser tendensen klar. När efterledsbetoning möter trots förled på konsonant konstaterar Wigforss att förlederna »relativt sällan är subst., däremot
synnerligen ofta ’partiklar’» (jfr Olséni 1887 s. 83). Samtidigt observerar
han att »övriga sammansättningar» – vilket här förmodligen skall förstås
som sammansättningar utan starkare tendens till efterledsbetoning – ytterst
sällan har dylika »’partiklar’», närmare bestämt »prep. ock adv.» i förleden.
De sammansättningar som i föreliggande material uppvisar en ovanligt
stor förekomst av efterledsbetoning har också de ofta förled på vokal. Så är
fallet hos 10 sammansättningar av 12. Emellertid är detta legio också bland
de sammansättningar som följer normalkonfigurationen (se ovan 4.1.1). Inte
heller kan man utifrån detta begränsade material övertyga sig om att förledens ordklasstillhörighet skulle vara av betydelse. Adverb möter i förleden
blott hos med-görlig och vid-lyftig ’stor, omfattande, betydande, vidsträckt,
ansenlig; fordrande’, och också här slutar förleden dessutom på vokal.
Kanske bör man dock inte vänta sig att de tendenser Wigforss ser skall gå igen
i Skånemålen. Wigforss beskriver ju här efterledsbetoningens nordligaste utlöpare. Medan efterledsbetoningen är oberoende av förledens beskaffenhet i
sydligaste Halland (och troligen i lika mån i Skåne; jfr dock Olséni 1887 s.
83) är den längre norrut i Halland enligt Wigforss avgjort vanligare dels vid
förled på vokal, dels vid »’partikel’» i förleden.
De rätt få sammansättningar jag har påträffat i mitt material som har efterledsbetoning i nästan hela Skåne skall kanske förstås på helt andra sätt. Exempelvis kan efterledsbetoningen i skog-vaktare vara analogiskt överförd
från sko-makare. Förlederna är homofona (sKo-) i ett stort nordöstligt område och de slutar med samma suffix -are.144 Ett problem för sig är förstås
varför sko-makare har efterledsbetoning också i nordost.145 Adolf Noreen
(1903–23 2 s. 350 not 2) menar att efterledsbetoningen beror på att denna
accentuering har förelegat hos mlt. schōmaker, men han drar tydligen denna
144

Fonologiska omständigheter talar starkt för att skog-vaktare är lånat från standardspråket.
Dels har förleden formen sKo- långt utanför det nordöstliga område där simplex mot västligare
och sydligare former med ö- eller a-vokal och finalt v, w heter sK-o (jfr ovan a.st. om skogsnuva, där utbredningen av denna förledsform sammanfaller med den för formen sK-o, varom
se Benson 1965–70 1 s. 40 f.), dels ansluter sig efterleden mycket dåligt till verbet vakta, som
i södra och större delen av Skåne har labialiserad vokal: v2öjta, v_2yta, v-2uta, v2u-ta o.s.v. (se Ingers 1939 s. 170 f. med anf. litt., Benson 1965–70 2 s. 27); jfr personbinamnet °V-utare ’vaktare, vallare’ i Al: Andrarum) – hos skog-vaktare har efterleden former som -v1ajtaRE, -v1æjtaRE,
-v1a- taRE, -v1aKtaRE o. likn. Labialiserade former saknas helt. Att k dessutom i flera belägg möter
före t är också en mycket stark signal om lån från standardspråket.
145
Just sko-makare är dock känt för att vara efterledsbetonad på olika håll i landet, och förr
gällde denna betoning som standardspråklig (Kock 1884–85 s. 60, s. 225, Noreen 1903–23 2
s. 350).
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slutsats av den svenska efterledsbetoningen. Som Noreen a.st. påpekar har
nht. Schuhmacher förledsbetoning.
Vad gäller övriga här anförda sammansättningar har jag inga konkreta förslag. En fråga för den vidare forskningen kan dock vara i vad mån efterledsbetoningen kan vara kopplad till sammansättningars lexikaliseringsgrad. Lexikalisering har troligen inte orsakat efterledsbetoningen (se om efterledsbetoningens ursprung nedan), men den kan ha motverkat en eventuell tendens till
alternativt uttal med accent 2. Vi har ju (ovan 4.1.1; jfr Wigforss 1913–18 s.
567) sett hur motsatsaccentuering kan medföra en (tillfällig) »återgång» till
accent 2 hos en sammansättning som annars skulle ha efterledsbetoning. Om
ett ords första stavelse inte längre uppfattas som sammansättningsförled och
därmed inte associeras till ett simplex bör en sådan tillfällig »återgång» till
accent 2 vara utesluten. Härvidlag kan man notera att några av de sammansättningar som har förts till detta avsnitt har förleder som troligen resp. säkerligen saknar levande association till simplicia. Håg subst. (i håg-kommen
’minnesgod’) förekommer knappast som simplex i Skånemålen utan blott
som (en del av en) verbpartikel i komma (i)håg samt i det här aktuella adjektivet; rad adj. ’bekväm, behändig’ (i rad-händ ’ds.’) sällsynt; och slutligen är
tve- (i tve-to(r/s)la ’tvekönad person’) uteslutande förledsform och svarar
mot simplex två.146 Lexikaliserade sammansättningar bör dessutom i teorin
kunna lånas från syd- eller nordvästskånska dialekter till nordostskånska
dialekter med bibehållen efterledsbetoning.

4.1.4. Efterledsbetoning med accent 2?
I materialet påträffas sex belägg där efterledsbetoning och accent 2 kombineras vid enstavig förled (d.v.s. en accent 2-kurva vilar på efterleden): midafton m~ea2 t- an (In: Smedstorp), grå-bö(n(a)) gRaOb2ønA-R (Fr: N. Rörum), radfaren RAf-2aRna (NÅ: Örkelljunga, VG: Röke), riks-dale RiKsd-2AlE (In: Valleberga). Belägget på grå-bön(n(a)) har en egendomlig kvantitetsbeteckning
och torde kunna utmönstras som osäkert. Dess upptecknare, Nils Modig, hör
enligt Göran Hallberg »inte till de säkra upptecknarna».147 Till dessa hör
däremot Hugo Areskoug. Belägget RiKsd-2AlE är troligen tillförlitligt; ordet kan
här ha reanalyserats som en juxtaposition (jfr simplex dale d-A
2 lE). Övriga här
anförda belägg är dock svårbedömda. Det som kan konstateras är att efterledsbetoning med accent 2 är ett mycket marginellt fenomen i Skånemålen. I
de flesta fall kan man misstänka att det rör sig om antingen felskrivningar
eller rent individuella, tillfälliga uttal.148
146

Här kan också nämnas att det privativa o-, som av Nils Olséni (1887 s. 83) har sammankopplats med efterledsbetoning i södra Luggudemålet, ju inte finns som simplex.
147
Denna uppgift förmedlad via personligt e-postmeddelande till mig den 10 oktober 2013.
148
Åke Hansson (1969 s. 21) uppger att lampe-dalla ’träställning på vilken ett talgljus el. dyl.
kunde placeras’ har efterledsbetoning och accent 2. I OSDs påträffas det av honom upptecknade belägget lAmpEd2a-la (In: Ö. Ingelstad), men i övrigt har detta tämligen välbelagda ord
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4.2. Trokaisk förled på -el, -en eller -er med accent 1
som simplex
4.2.1. Efterledsbetoning i södra eller sydöstra Skåne
Etter-kopp(a) ’spindel’ -2edÅRK'Å_pa (15), edÅRK1Åpa (52), etter-nässla ’brännässla’ 1a9jdÅRn'æl- a (18), ~eðÅRn1E-lÅR pl. (50), finger-blomma f1I]
_ ÅRbl'om
- a (10), f2i_]Å-rbl'o-ma (20),
fi]ÅRbl1o-ma (18), finger-vante f1i_]ÅRv-'AntE (2), fi_®Å-rv-1AntE (15), finger-ände ’fingertopp’ °fíngåränne (1), f2i_®ÅR'E-nE (10), fI_]ÅR1æ-nE (31), gimmer-lamm ’tacklamm’ j1i-mÅRl'å-m (56), j2i-mÅRlå-m (67), ji-mÅ-rl1å-m (70), klöver-stycke ’klöverfält’ Kl-2övERsti¾cE (27),
KlövÅRst1I_¾cE (19), koper-kel ’kopparkittel’ K1Å-vÅR¾c-'el (33), K2Å-vÅR¾c-'el (45), KÅbÅR¾c-1el
(32), koper-krus ’kopparkrus, -kärl, -hink’ K-1öbÅRKR-'us (11), K-2ÅbÅRKR-'us (25), K~ÅbÅRKR-1us
(26), koper-peng ’kopparmynt’ K-1ÅvÅRp'æ_® (9), K-2øbÅRp'æ$i_] (20), KÅvÅRp1ä_®a pl. (11),
koper-slagare ’kopparslagare’ K-1øbÅsl-'AarE (12), K-2öbÅRsl-'avaRE (15), KåbÅRsl-1avaRE
(15), lever-pölsa ’leverkorv’ l-1evÅRp'ø~lsa (5), l-2övÅRp'ülsa (42), løvÅ-rp1u-lsa (20), näver-dos(a), -dås(a) ’snusdosa av björknäver’ n-ö1 vÅRd-o
' s (16), n-æ
2 vÅRd'aO$ sa (21),
n-övÅRd-1os (20), plåster-lapp ’plåster’ °plö́ stårlapp (1), pl2östÅRl'a_p (30), plöstÅRl1a_p (13),
socker-bit accent 1 (1),149 s2Å-KÅRb-'id (30), sÅ-KÅRb-1id (11), veder-namn v1I-dÅRn'amn (10),
v2I-dÅRn'amn (62), v~edÅRn1amn (18), åker-höna, -höns (pl.) ’rapphöna; nyckelpiga’
-1AgÅRh-'øna (5), -2AgÅRh-'øna (39), -'AgÅRh_1üna (37), åker-kål -1AgÅRK'a$Ol (10), -2AgÅRK-'ål (40),
~AgÅRK-1ål (51).150

Också vid trokaisk förled på -el, -en eller -er med accent 1 som simplex varierar den belagda utbredningen av efterledsbetoning mellan olika sammansättningar. Två huvudsakliga konfigurationer kan urskiljas: en med efterledsbetoning i sydost och en med efterledsbetoning i hela eller nästan hela södra
Skåne. Tendensen till efterledsbetoning längre norrut är mer eller mindre
framträdande (och alltid orienterad västerut), men accentueringstypen dominerar bara i ungefär sydöstra fjärdedelen resp. södra hälften av landskapet.
P.g.a. skiftande beläggtäthet är det i många fall svårt att avgöra till vilken
konfiguration ett visst ord hör, och säkerligen rör det sig i verkligheten om
ett kontinuum mellan större och mindre utbredningsområde för efterledsbetoningen, där det konstanta elementet utgörs av sydöstligaste Skåne (jfr Wigforss 1915 s. 197). Det skall också sägas att belägg med förledsbetoning (i
regel accent 2) hos de flesta ord inte saknas i södra Skåne, inte ens i sydost,
även om efterledsbetoningen är förhärskande.
genomgående förledsbetoning och accent 2. Det av Hansson registrerade uttalet är troligen
individuellt och tillfälligt. – På annat sätt förhåller det sig förstås med vanliga former med
afton, t.ex. j-ul2a-tan julafton, som säkerligen med Axel Kock (1884–85 s. 87) skall förstås som
en juxtaposition jula afton med betonat huvudord (jfr j-ula 2a-tan i Al: Brösarp samt fsv. iula
apton ävensom jula dag j-ulad-A
1 ’juldag(en)’).
149
Utan att anföra någon belagd form skriver upptecknaren Gösta Sjöstedt på en ordsedel (Fr:
Lyby) avseende ordet: »(även acc. 1) i plur.».
150
Efterledsbetoning i kombination med accent 2 möter vid trokaisk förled på -el, -en eller -er
och accent 1 som simplex blott i ett enda belägg av socker-kaka: såKERK-2Aga, upptecknat av
Viktor Welander i Lu: Väsby. Ingemar Ingers skriver på bladet: »Acc.? Det är väl såKERK-1Aga
som avses?». Viktor Welander är eljest en pålitlig upptecknare, men felskrivning kan förstås
ändå inte uteslutas (jfr ovan 4.1.3).
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Hos finger-blomma, finger-vante, lever-pölsa, veder-namn, kopper-peng
och kopper-slagare är området med belagd efterledsbetoning i stort sett inskränkt till sydöstra Skåne, dock med en utlöpare åt norr längst österut hos
det sistnämnda. Alla de nyssnämnda utom lever-pölsa och veder-namn är
dock dåligt belagda i västra eller sydvästra Skåne. Bara dessa två sammansättningar kan alltså säkert sägas ha efterledsbetoning blott i sydost och i
huvudsak accent 2 i sydväst, även om enstaka belägg med efterledsbetoning
möter utanför detta område. Lever-pölsa kan tjäna som exempel på denna
sydöstliga konfiguration; se karta 44. Det sydöstliga området med efterledsbetoning tycks sträcka sig västerut till östra Vemmenhög och Torna och
norrut till södra Färs och Albo.

Karta 44. Lever-pölsa.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.

Hos etter-kopp(a), etter-nässla, finger-ände, gimmer-lamm, klöver-stycke,
kopper-kel (-kittel, -kittle), kopper-krus, näver-dos(a), socker-bit, åker-höna
och åker-kål är efterledsbetoningen helt klart det dominerande accentueringssättet i hela södra Skåne. Hit kan också plåster-lapp föras, som dock är
något sämre belagt och har ett rätt stort inslag av accent 2 i sydost. Etterkopp(a) är utbrett bara i södra Skåne (i norr heter det i stället locke l2Å-KE),
och finger-ände är inte belagt i ett mycket större område. Etter-nässla är
dock utbrett i hela landskapet, och här kan en någorlunda tydlig gräns dras
mellan sydlig efterledsbetoning och nordlig accent 2, åtminstone i västra
delen av landskapet. I nordost tillstöter accent (se vidare nedan om gimmerlamm). Se karta 45. Att finger-ände har efterledsbetoning i hela södra Skåne
gör troligt att också finger-blomma och finger-vante skulle möta med denna
accentuering i sydvästra Skåne om de vore belagda där (jfr ovan).
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Karta 45. Etter-nässla.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.

Tendensen till efterledsbetoning längre norrut varierar som ovan nämnts
mellan dessa ord. En rätt stor förekomst av belägg med efterledsbetoning i
nordvästra Skåne visar gimmer-lamm, men detta kan förstås bero på att detta
ord är synnerligen välbelagt (193 belägg). Här framträder också tydligt en
lokal variation mellan efterledsbetoning och accent 2 i sydvästra Skåne.
Dessutom är accent 1 i stort sett allenarådande i ett rätt stort nordöstligt område (jfr Wigforss 1913–18 s. 562). Se karta 46.

Karta 46. Gimmer-lamm.  = accent 1;  = accent 2;  = efterledsbetoning.
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Det man kan sluta sig till av föreliggande material är först och främst att
det finns en tendens till efterledsbetoning som är olika stark i olika delar av
Skåne. Starkast är den i söder, särskilt i sydost. I nordväst är den betydligt
svagare, och i nordost är den i stort sett frånvarande. Det som kan se ut som
en variation i styrka hos tendensen till efterledsbetoning i nordväst är förmodligen ett utslag av skiftande beläggsunderlag. De mer eller mindre sporadiska belägg som påträffas här kan förstås utgöra spår av ett äldre tillstånd
med dominerande efterledsbetoning i sammansättningar av den aktuella typen i ett större område omfattande södra och västra Skåne. Gustaf Billing
menar ju att förledsbetoning hos denna typ i Åsbomålet i nordvästra Skåne
är en helt ny företeelse (se Wigforss 1913–18 s. 562). Den (åtminstone i
senare tid) svaga tendensen till efterledsbetoning i nordvästra Skåne fortsätter norrut in i södra Halland (a.a. s. 561 f.) medan den i Småland och Blekinge veterligen är frånvarande.
Varför efterledsbetoningen hos vissa sammansättningar inskränker sig till
sydöstra Skåne är det svårt att säga något om på grundval av det begränsade
material som här har behandlats; lever-pölsa och veder-namn skiljer sig ju
inte på något uppenbart sätt från övriga ord. Det förra är troligen fornärvt
eller bildat på skånsk botten medan det senare bör vara ett standardspråkligt
lånord.151 Här finns alltså en uppgift för den vidare forskningen.
Likaså återstår att pröva den tes om efterledsbetoningens förekomst vid
trokaisk förled på -el, -en eller -er med accent 1 som simplex som Axel Kock
(1884–85 s. 241) driver (beträffande förhållandena i Skyttsmålet). Enligt
denna är efterledsbetoningen regelbunden vid ursprungligen enstavig förled:
ederkǻppe, fingerä́ nne, jimmerlǻmm, löversjýv o.s.v. (jfr fvn. eitr, fingr,
gymbr, lifr) och därmed parallell med efterledsbetoningen vid ännu enstavig
förled (t.ex. hand-tag hÅnt-1ag). Vid ursprungligen tvåstavig förled (med nödvändighet lånad från utomnordiska språk) är enligt Kock däremot förledsbetoning med antingen accent 1 eller accent 2 det regelbundna. Att efterledsbetoning trots detta påträffas i exempelvis klöverstíttje ’klöverfält’ (jfr mlt.
klêver) och såckertǻpp ’sockertopp’ (jfr mlt. sucker) beror enligt Kock (1884–
85 s. 241 f.) på »inverkan från de inhemska isterbú etc.». Ernst Wigforss
(1915 s. 200), som har kritiserat denna Kocks tes utifrån olika aspekter (se
vidare nedan 5.2.4), karaktäriserar detta som en »analogiens seger över hela
linjen», och anmärker att detta inte är vad man skulle vänta om accentueringen vore så regelbunden som Kock menar.
Wigforss går här säkerligen för långt. Det är knappast fråga om en generalisering av efterledsbetoning vid trokaisk förled på -el, -en eller -er, utan om
att vissa sammansättningar med lånord i förleden har denna accentuering; jfr
nummer-häst ’rusthållshäst’ (: nht. Nummer) med accent 1 (n1o-mÅRh'E-st) i 33
belägg av 45, koper-kel ’kopparkittel’ (: mlt. kopper) med accent 1 (K1Å-vÅR151

Jfr Wigforss 1915 s. 200. Ingemar Ingers (1939 s. 101) tycks dock behandla ordet som ett
skånskt arvord.
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¾c-'el) i 33 belägg av 111 och inte minst peper-rot, som i stort sett genomgående har accent 1 (p-1ebÅR-'od, i 28 belägg av 44) i det område (hela Skåne utom
längs västkusten) där simplex peper har accent 1 (p-1ebÅR). Det krävs dock
ytterligare efterforskningar för att komma till rätta med efterledsbetoningens
förekomst hos sammansättningar med trokaisk förled på -el, -en eller -er och
accent 1 som simplex. Se också nedan 5.2.4.

4.2.2. Accent 2 i (i stort sett) hela Skåne
Bolster-vagn ’ofjädrad arbetsvagn’ b1olstÅRv'ö_jn (4), b2o-lstÅRv'ö_jn (48), bOlstÅRv-1Å]n (1),
egen-dom -2æjEnd'Å-m, -2ægEnd'Å-m, -2e£JEnd'Å-m (42), foster-dotter f2ostÅRd'u-tÅR (36), f-ostÅ-Rd1ö-tÅR (4), fönster-ruta f1ynstÅRR-'uda (2), f2ünstÅR-'uda (54), fu-nstÅ-R-1uda (5), sockerbeta s2ÅK- ÅRb-e' da (39), så-KE-rb-1eda (7), socker-bruk °s1Akkårbrug (1), s2ÅK- ÅRbR-u
' g (69),
så-KÅRbR-1ug (6), socker-kaka °s1Akkårk'Aga (1), sOKÅRK-1Aga (15), såKERK-2Aga (1),152
tegel-bruk t-2egElbR-'ug (61), vapen-hus v-2apEnh-us (41).

Hos bolster-vagn, egen-dom, foster-dotter, fönster-ruta, socker-beta, sockerbruk, socker-kaka, tegel-bruk och vapen-hus är accent 2 allenarådande eller
nästan allenarådande i hela landskapet. Enstaka belägg med efterledsbetoning
påträffas dock i sydost av socker-beta och socker-kaka (jfr socker-bit ovan
4.2.1), och foster-dotter är här dåligt belagt.
Accent 2 kan i många fall bero på lån från standardsvenskan. Socker-bruk
och tegel-bruk är uppenbara standardsvenska lån (jfr tæjl tegel153), intimt
förknippade med den industriella utvecklingen under 1800-talet. Också vapen-hus är i sen tid lånat från standardsvenskan; det äldre dialektala ordet är
våkenhus vÅ_]h-1us o. likn. (jfr Kock 1884–85 s. 241, Benson 1965–70 2 s. 32
f.). Också egen-dom är med all sannolikhet ett standardspråkligt lånord. Dels
är det ett utpräglat skriftspråksord, dels har i många belägg förleden g eller
härpå beroende £J: 2-ægEnd'Åm
- , -2e£JEnd'Å-m.
Också i fönster-ruta kan accent 2 bero lån från standardspråket. Denna
accentuering tycks vara legio hos sammansättningar på fönster-, och i många
fall rör det sig förmodligen om från standardspråket lånade sammansättningar. Också simplex fönster är ju ett sentida (om dock relativt tidigt i och med
att det slog igenom helt redan på 1800-talet) standardspråkligt lån. Det
gamla skånska ordet är som i danskan vind-öga v2i®_ E o. likn.
Återstår foster-dotter, där inga uppenbara skäl att räkna med lån från
standardspråket föreligger. Jämte detta möter dock foster-tös, och det är ju
möjligt att detta är det gamla dialektala ordet medan foster-dotter är ett standardspråkligt lånord.

152

Belägget såKERK-2Aga är upptecknat av den i allmänhet tillförlitlige upptecknaren Viktor
Welander, och han har inte anmärkt på accentueringen på ordsedeln. Ingemar Ingers ifrågasätter accentueringsuppgiften: »det är väl såKERK-1Aga som avses?». Troligen rör det sig om en
felskrivning. Jfr ovan 4.1.4.
153
Det standardspråkliga lånordet t-1egEl förekommer också.
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I stor utsträckning kan allenarådande eller nästan allenarådande accent 2
hos sammansättningar med trokaisk förled med accent 1 som simplex alltså
sättas i samband med lån från standardspråket. Orden följer alltså accentueringen i den långivande varieteten, och man får förmoda att detta beror antingen på muntlig förmedling eller på bristande produktivitet hos regeln om
efterledsbetoning hos sammansättningar av den aktuella typen.

4.3. Sammanfattning
I detta kapitel har den skånska efterledsbetoningens dialektgeografi undersökts, varvid avsikten har varit att precisera och nyansera den bild som tidigare forskning har tecknat. Undersökningen har givit vid handen att efterledsbetoningens kärnområde vid enstavig förled och initialbibetonad efterled
är södra Skåne inklusive Harjager och Onsjö samt delar av Frosta, Gärds och
Villand. Vid trokaisk förled på -el, -en eller -er med accent 1 som simplex är
efterledsbetoningens kärnområde inskränkt till sydöstra Skåne, men också i
sydväst är efterledsbetoning vanlig och hos vissa sammansättningar lika
vanlig som i sydost. Vid båda i undersökningen behandlade sammansättningstyper är efterledsbetoningen i stort sett frånvarande i nordöstligaste Skåne
medan den nordvästra delen av landskapet, omfattande Bjäre, Luggude, S.
Åsbo, N. Åsbo och de västligaste socknarna i V. Göinge, utgör ett övergångsområde mellan slättens efterledsbetoning och skogsbygdens accent 2. Den
dialektgeografiska bild som har tecknats av tidigare forskning har därmed
dels bekräftats, dels preciserats och nyanserats.
I undersökningen har skillnad gjorts mellan 1) sammansättningar med en
»normal» förekomst av efterledsbetoning, 2) sammansättningar med större
förekomst av accent 2 och 3) sammansättningar med större förekomst av efterledsbetoning. Olika orsaker till större förekomst av accent 2 har föreslagits, bl.a. lån av vissa sammansättningar från standardspråket. Ofta – i synnerhet vad gäller den större förekomsten av efterledsbetoning hos vissa
sammansättningar – har jag dock fått stanna vid att påtala problem och föreslå tänkbara utgångspunkter för den fortsatta forskningen. Exempelvis är det
tänkbart att lexikaliseringsgraden spelar en roll för en sammansättnings benägenhet att betonas på efterleden. Den intressanta frågan om variationen
mellan de tre accentueringssätten (accent 1, accent 2 och efterledsbetoning)
hos sammansättningar med trokaisk förled har jag fått lämna obesvarad.
Ett fåtal belägg med efterledsbetoning och accent 2 har berörts i undersökningen. Av dessa är det bara två som kan betraktas som helt säkra. Det
kan konstateras att denna accentuering är mycket marginell i Skånemålen
och att det i förekommande fall i samlingarna oftast troligen rör sig om antingen felskrivningar eller individuella, tillfälliga uttal.
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5. Dialektgeografiska och historiska frågor

5.1. Det skånska ordaccentdistributionssystemet
5.1.1. Ålder
Som redan ovan 1.1 har nämnts inställer sig osökt frågan om Skånemålens
ordaccentdistributionssystems ålder och äldre utbredning. Mot detta står det
centralsvenska systemet med i stort sett generell accent 2 i sammansättningar, och man frågar sig om det ena har utvecklats ur det andra och således i
äldsta tid ett enda system rådde i hela det nordiska område som har ordaccentkontrast (jfr Bruce 2007 s. 123 f.).
Redan det faktum att accent 1 i många fall står i kausalsamband med ursprung i fornspråkliga juxtapositioner och övergången från juxtaposition till
sammansättning stundom måste förläggas till tidig fornnordisk tid (1200talet eller tidigare; se ovan 2.1) innebär ju att accent 1 i dessa fall förskriver
sig från nämnda tid (jfr Kock 1884–85 s. 161) eller tidigare.
Det är möjligt att de första fallen av accent 1 till följd av förledssynkope
dyker upp vid ungefärligen samma tid, men detta är omöjligt att säkert säga.
Säkra exempel på accent 1 till följd av förledssynkope har vi först mot slutet
av medeltiden, när nya hiatussekvenser uppstår till följd av bortfall av intervokaliska konsonanter.
Accent 1 i västgermanska lånord förskriver sig förstås från inlåningstillfället. Då de ojämförligt flesta av dessa lån torde vara medellågtyska är det
framför allt fråga om senare delen av medeltiden (se Hellquist 1930 s. 706).
De olika formerna av analogisk accent 1 är förstås svårare att tidsfästa,154 men
då de beror på den distribution av accent 1 som kom att föreligga redan genom de tre hittills nämnda faktorerna är de förstås också tidsmässigt sekundära härtill och kan som äldst höra medeltiden till.
Åtminstone mot medeltidens slut framträder alltså i Skånes dialekter det
ordaccentdistributionssystem som möter i de nutida Skånemålen.

154

Som analogisk räknar jag här inte sådana fall där accent 1 har ’spridits’ genom nybildning
av sammansättningar till etablerade förleder som sedan tidigare förekommer i sammansättningar med accent 1 (se ovan 2.1, 2.2).
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5.1.2. Äldre utbredning
I de senaste decenniernas forskning kring sammansättningars ordaccent omtalas den ordaccentdistribution som råder i Skånemålen som ett dels syd- och
stundom västsvenskt, dels (öst)norskt fenomen. Se exempelvis Riad 2003 s.
124 f., ds. 2006 s. 51 f., Lahiri & al. 2005 s. 82 f., Bruce 2007 (särskilt s. 123
f.) och ds. i SiS s. 62.
Redan Axel Kock (1884–85 s. 90 ff.) observerar att variabel ordaccent föreligger bland sammansättningar dels i Skåne, dels i Sörbygdsmålet i Bohuslän och dels i Fryksdalsmålet i Värmland och drar härav (s. 161) slutsatsen
att detta tillstånd är det ursprungliga:
Akc. 2 har i rspr. – företrädesvis i stockholmskan och mellersta Sverges språk
– genom analogiinflytande från den stora mängden af komposita med denna
akcentuering vunnit terräng under den nysvenska tiden, så att numera (nästan) alla komposita kunna få akc. 2.

Samma ståndpunkt kommer till uttryck hos Gösta Bruce (2007 s. 124), som
anser att det
förefaller vara en rimlig hypotes att likheten mellan sydsvenska och östnorska kan förklaras av att den västskandinaviska regeln tidigare kan ha haft
en vidare geografisk utbredning. Man kan tänka sig att den prosodiskt generella, allsvenska regeln senare har brett ut sig över det svenskspråkiga området på bekostnad av den morfologiskt och fonologiskt mera komplexa regelbundenheten, som vi idag finner i norska, ’västsvenska’ och sydsvenska.

Tomas Riad (2006a s. 40, s. 51; jfr ds. 2003 s. 124 f.) drar upp en isogloss
mellan generell accent 2 och variabel ordaccent i sammansättningar. Isoglossen, som bör förstås som tentativt dragen (jfr Riad 2003 s. 124), går enligt
Riad norr om Blekinge och Skåne, längs västkusten och därefter svensk-norska
gränsen för att slutligen svänga av västerut och korsa Norge mellan Trøndelag och Nordland. Denna sträckning återspeglar de senaste decenniernas konsensus att variabel ordaccent framför allt är ett syd- och västsvenskt samt östnorskt fenomen. Samma besked lämnar Bruces (2007 s. 119, 2010 s. 62) karta
över ordaccentdistributionen och förleds- resp. efterledsbetoning.
En genomgång av den äldre dialektologiska litteraturen visar emellertid
att det »västskandinaviska (norska/sydsvenska)» (Bruce 2007 s. 124) systemet i själva verket (åtminstone) in på 1800-talet har haft en vida större utbredning i Sverige än vad som är känt för de senaste decenniernas forskning.
Följande litteraturgenomgång gör inga anspråk på fullständighet, men bilden
som framträder är tydlig nog ändå.
På nuspråkliga formella grunder vilande sammansättningstyper med enstavig förled som i litteraturen ofta omnämns såsom typer där accent 1 förekommer i stor utsträckning är 1) sammansättningar med foge-s (jfr ovan
3.3.1), 2) sådana med adjektiv i förleden, 3) sådana med räkneord i förleden,
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4) sådana med förled på vokal (jfr ovan kap. 3 passim), 5) sådana med deverbativ förled (jfr ovan 3.4.3, 3.4.4.1, 3.6.2) och 6) particip av partikelverb
(jfr ovan 3.3.2). Dessutom anförs ofta mindre grupper av ord, t.ex. ord på
-dag samt släktskapsord som far-far. Stundom sammanförs ett större eller
mindre antal ord under etiketten lånord, och då är det ju fråga om en etymologisk analys.
Vid sammanställningen ur litteraturen av uppgifterna i tabell 2 har jag tagit hänsyn till de nyssnämnda sex på nuspråkliga formella grunder urskilda
typerna. Jag har här endast upptagit sådana typer som av resp. författare uttryckligen sägs förekomma med accent 1, eller vars mer än undantagsmässiga förekomst tydligt framgår av anfört material. Enstaka, med avseende på
accentueringen okommenterade exempel på sammansättningar med accent 1
som faller inom någon av dessa typer har alltså förbigåtts. I några fall har det
p.g.a. formuleringen varit svårt att avgöra huruvida det rör sig om någon
större förekomst av accent 1 hos resp. typ eller om det snarare rör sig enstaka
fall (se t.ex. Ericsson 1914 s. 68 f.).
Tabell 2. Sammansättningstyper där accent 1 förekommer i svenska dialekter utom
Skånemålen.
Foges
Adj.

Räkn. Vok.

Deverb.

Pret.
ptc.






Hänvisning
Wigforss 1913–18 s. 589
ff.

S. Halland
Västergötland












Bohuslän











Värmland











Dalabergslagen







Envall 1930 s. 60 f.

Övre Dalarna







Levander 1925 s. 51 ff.

Vemdals sn,
Härjedalen
Torps sn,
Medelpad
Ovikens sn,
Jämtland
Burträsks sn,
Västerbotten







Fårö sn, Gotland







Landtmanson 1947 s. 90 ff.
Kock 1884–85 s. 120 ff.,
Lindberg 106 s. 144 ff.
Gustavson 1948 s. 132 f.
Kock 1884–85 s. 127 ff.,
Kallstenius 1902 s. 53 f., s.
58 f. (jfr a.a. s. 187 f.), ds.
1927 s. 130 f., Bruce 2007
s. 123 f.

Reitan 1930 s. 28.

















Bogren 1921 s. 16 ff.
Österberg 1914 s. 122 ff.
Lindgren 1890–1919 s. 29
ff.

Uppgifter om enstaka fall av accent 1 i någon eller några av dessa typer möter på olika håll (se t.ex. Swenning 1917–37 s. 454 f. om Listermålet i Blekinge, E. Noreen 1917–43 s. 39 om Ärtemarksmålet i Dalsland, Ericsson 1914
s. 68 f. om södermanländska dialekter, Isaacsson 1923 s. 65 om dialekten i
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södra Fjärdhundraland i Uppland, Boëthius 1918–27 s. 21 om Orsamålet i
övre Dalarna och Dahlstedt 1962 s. 62 ff. om »ett sammanhängande norrländskt område» omfattande bl.a. delar av Jämtland, Ångermanland och Norrbotten), och det kan i dylika fall vara fråga om rester av ett äldre tillstånd
med större förekomst av accent 1.
Stor förekomst av accent 1 i flera typer är alltså känd från Skåne, Halland,
Västergötland, Bohuslän, Värmland, Dalarna, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Norrbotten. Stor förekomst av accent 1 i en typ (preteritiparticip av
partikelverb) är känd från Fårö. Det är fråga om nedslag här och där; större
delen av det svenska dialektområdet har inte undersökts i detta avseende.
Man torde likväl kunna dra slutsatsen att ett ordaccentdistributionssystem
mycket liknande det skånska åtminstone in på 1800-talet förelåg i ett stort –
möjligen sammanhängande – västsvenskt område och åtminstone fläckvis i
norra Norrland. Södra Sverige och östra Norge förenas därmed genom ett
stort västsvenskt område, som kanske har sträckt sig genom hela landet eller
åtminstone upp till Jämtland.

5.1.3. Generell accent 2 i sammansättningar – en centralsvensk
novation
Även om den bild som tecknas av den samfällda litteraturen inte är heltäckande talar den ett tydligt dialektgeografiskt språk. Variabel ordaccent är helt
eller så gott som helt okänd från Småland, Öland, Östergötland, Närke, Västmanland, Gästrikland och Hälsingland, och i Södermanland och Uppland möter bara enstaka exempel. Om denna frånvaro av dokumenterad variabel ordaccent i sammansättningar här inte beror på otillräckliga efterforskningar är
det alltså fråga om något som kan betraktas som en klassisk sveautbredning.
Det är därför, mot bakgrund av den tillgängliga dialektgeografiska bilden,
sannolikt att den generella postlexikala accent 2 som möter hos sammansättningar i centralsvenskan är en novation som först har uppstått i de centrala
svealandskapen och sedan spridits söder- och norrut längs kusten.155, 156
Också av andra skäl är det mycket sannolikt att generell accent 2 i sammansättningar är en novation, inte minst redan det faktum att detta system är
det enklare av de två. Det är lätt att komma från det system som råder i bl.a.
155

Litteraturen lämnar inget besked om huruvida tendensen till accent 1 är olika stark mellan
olika delar av området med variabel ordaccent. De typer som av tabell 2 ovan förefaller mest
konsekvent förekomma med accent 1 är sammansättningar med foge-s, sådana med vokalisk
förled och preteritiparticip av partikelverb. Övriga typer tycks ha accent 1 i större utsträckning
längre söderut (i södra Halland, Västergötland, Bohuslän och Värmland), men detta har troligen snarare att göra dels med varierande intresse mellan olika forskare för ordaccentdistributionen bland sammansättningar, dels med hur många som har behandlat ordaccentdistributionen på resp. ort (delar av Värmland berörs t.ex. dels i Kock 1884–85, dels i Kallstenius 1902
och ds. 1927, dels i Bruce 2007).
156
Den nordnorska generaliseringen av accent 2 i sammansättningar får rimligen ses som en
separat novation.
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Skånemålen till det som möter i bl.a. centralsvenskan; det är då helt enkelt
fråga om en generalisering av postlexikal accent 2 i sammansättningar (eller
i ord med fler än en betoning över huvud), så att den lexikala ordaccenttilldelningen trängs ut. Däremot är det svårt att föreställa sig hur det centralsvenska systemet skulle ha kunnat utvecklas till det som påträffas i Skåne,
oavsett vilka generaliseringar man gör kring ordaccenternas distribution i det
senare. Om sammansättningar genomgående har accent 2 genom en postlexikal regel, varför skulle då accent 1 vinna insteg hos vissa typer av sammansättningar eller hos sammansättningar över huvud taget? Och varför skulle
distributionen korrelera så väl med t.ex. bildningstypen, alltså huruvida en
sammansättning är dejuxtapositiv eller inte? Att accent 1 faktiskt förekommer i begränsad utsträckning i centralsvenskan och här tycks korrelera med
samma diakrona faktorer som i Skånemålen (se ovan 3.6.1) är ytterligare ett
argument för den variabla ordaccentens status som arkaism och den generella accent 2:s status som novation.
5.1.3.1. Finns ett samband med uppländsk-södermanländsk
generalisering av accent 2?
Det kan alltså knappast råda något tvivel om att generell accent 2 i sammansättningar är en novation. En relevant fråga är naturligtvis hur denna novation har uppstått. Kanske hänger den samman med en annan centralsvensk
novation, nämligen den generalisering av accent 2 i flerstaviga ord med
minst en stavelse efter den huvudbetonade som är känd från ett område i
sydvästra Uppland och östra Södermanland (se härom Nyström 1997 s. 217 ff.
med anf. litt.).157 Det finns två hypoteser om bakgrunden till denna novation.
Staffan Nyström (1997 s. 220 f.) menar att generaliseringen av accent 2 beror på medeltida lågtysk påverkan på den i Stockholm talade svenskan. Från
Stockholm skall den sedan ha spridit sig ut på landsbygden, och så småningom har ordaccentkontrasten återinförts i Stockholmsspråket till följd av
inflyttning och dialektblandning.
Ett alldeles likartat händelseförlopp anses ha ägt rum i och kring Bergen i
Norge. Staden har ordaccentkontrast, men inte omkringliggande landsbygd
(Lorentz 1995 s. 42). Tomas Riad (2000 s. 291) påpekar att en viktig skillnad
mellan situationen i och kring Bergen och den i och kring Stockholm är att
området kring Bergen har generaliserad accent 1 medan området kring Stockholm har generaliserad accent 2. Också på andra håll där språkkontakt enligt
vanlig mening har lett till bortfallen ordaccentkontrast, t.ex. i nordöstra Uppland och i Finland och Estland, är det accent 1-melodin som har generaliserats. Att det i Uppland och Södermanland är accent 2 som generaliseras
kräver därför en förklaring. Detta innebär dock naturligtvis inte att generaliseringen av accent 2 inte kan utgå från Stockholm. Dialektgeografin talar
mycket starkt för att så är fallet; staden ligger ju mitt i generaliseringens
157

Jag tackar Stefan Jacobsson, som har riktat min uppmärksamhet mot denna möjlighet.
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utbredningsområde (jfr Otterbjörk 1982–83 s. 48, Nyström 1997 s. 220, Riad
2000b s. 325). Till detta kommer att Johan Er. Rydqvist (1868 s. 216) uppger
att accent 2 hos »en del trestafviga ord med kort förstafvelse», t.ex. behaga
och försvaga är »i aftagande» i hans tids Stockholmsspråk.
Tomas Riad (2000a s. 287 ff., 2000b s. 326 ff.) menar att generaliseringen
av accent 2 i Uppland och Södermanland bör kopplas till den s.k. Eskilstunaknarren. Denna karaktäriseras av ett hastigt F0-fall följt av en release (Riad
2000a s. 272) och har enligt Riad medfört att alla höga toner (H) har reanalyserats som »plain markers of stress rather than as (sometimes) carrying lexical information». Med andra ord har den andra tontoppen i accent 2-kurvan
reanalyserats som en bibetoning. När denna bibetoning ligger på stavelsen
direkt efter den huvudbetonade (betoningskrock) neutraliseras den dock. I en
dialekt med generell postlexikal accent 2 i ordformer med två betoningar
möjliggör denna reduktion en reanalys av den struktur som utlöser postlexikal accent 2, från ord med två betoningar till ord med en posttonisk stavelse.
Vid en sådan reanalys kommer alla ord med minst en stavelse efter den betonade att få postlexikal accent 2, enkla såväl som sammansatta.
Oavsett vilken teori man ansluter sig till är det oklart hur ett eventuellt
samband mellan generaliseringen av accent 2 i sammansättningar och generaliseringen av accent 2 i flerstaviga former över huvud konkret skulle se ut.
En hypotetisk möjlighet är att accent 2 fick en något större utbredning i ordförrådet i samband med att ordaccentkontrasten återinfördes. ’Accent 2 i
former som består av minst två prosodiska ord’ torde kunna betraktas som en
sannolik generalisering, i synnerhet om den redan föreligger hos icke dejuxtapositiva, osynkoperade sammansättningar (med enstavig förled och initialbibetonad efterled). Frågan är dock om generaliseringen inte är så pass sannolik att den inte behöver sättas i samband med generaliseringen av accent 2
i flerstaviga former. Uppgiften hos Johan Er. Rydqvist (1868 s. 216) om
accent 2 i t.ex. behaga och försvaga i Stockholmsspråket är dessutom svårbedömd i sammanhanget, eftersom Rydqvist också uppger accent 1 i sammansättningar som i dag sannolikt inte har denna ordaccent i Stockholm,
t.ex. landsman, stadshus och statsman. Det senare tyder snarast på att generaliseringen av accent 2 i sammansättningar har skett gradvis (den är som
bekant ännu inte helt fullbordad) och det är tveksamt om man skulle vänta
sig detta om generaliseringen vore kopplad till generaliseringen av accent 2 i
flerstaviga former.
Bakgrunden till den centralsvenska generaliseringen av accent 2 i sammansättningar är en intressant fråga för den fortsatta forskningen. Att det är
fråga om en novation torde vara ställt utom varje tvivel.
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5.2. Den skånska efterledsbetoningen
Samma dialektgeografiska frågeställning (jfr ovan 5.1) tilldrar sig förstås
intresse vad gäller efterledsbetoningen: har efterledsbetoningen utvecklats ur
accent 2 eller vice versa, eller har de helt olika ursprung och olika ursprunglig distribution i ordförrådet? I detta avsnitt diskuterar jag och tar ställning i
denna fråga dels med utgångspunkt i litteraturen, dels med ytterligare empiri,
bl.a. en sydöstskånsk realisation av accent 2 som veterligen inte är beskriven
tidigare.
Den ståndpunkt jag kommer att ta ställning för är att den skånska efterledsbetoningen åtminstone i fråga om de allra flesta sammansättningarna har
utvecklats ur accent 2 och alltså är en novation (jfr Bye 2004 ms. s. 24 ff.),
men att det finns tecken som tyder på att det är fråga om en gammal (medeltida) novation (jfr a.a. s. 25).
För att efterledsbetoningen och accent 2 hänger samman och historiskt
sett är en och samma sak talar redan det faktum att det är (vissa typer av) de
icke dejuxtapositiva sammansättningarna som får efterledsbetoning. Hos
dessa står accent 2 och efterledsbetoning i komplementär dialektgeografisk
distribution, så att de sammansättningar som har efterledsbetoning i södra
och i viss mån i nordvästra Skåne i de allra flesta fall har accent 2 i nordöstra
Skåne (se ovan kap. 4).
Att efterledsbetoningen är beroende av accent 2 framgår också av att de
danska dialekterna på Själland och Bornholm saknar såväl efterledsbetoning
som accent 2. Bortsett från vissa sydjyska dialekter är det bland de gamla
danska dialekterna bara Skånemålen och de halländska dialekterna som har
bevarat ordaccentkontrasten, och det är bara här vi finner en större, systematisk förekomst av efterledsbetoning i sammansättningar.

5.2.1. Olika distribution i olika dialekter
För ledning i frågan om huruvida efterledsbetoningen är utvecklad ur accent
2 eller vice versa behöver en större dialektgeografisk bild beaktas. Den följande litteraturgenomgången, som syftar till att teckna denna bild, gör inga
anspråk på fullständighet. Det skall framgå att efterledsbetoningen är distribuerad på olika sätt i sammansättningsbeståndet i olika dialekter, vilket talar
för att det är fråga om separata novationer.
I Danmark och Småland, liksom på de flesta håll i Norden, saknas alltså
generell efterledsbetoning i sammansättningar med enstavig förled (och som
inte har accent 1). Efterledsbetoning i enstaka sammansättningar eller vissa
typer av sammansättningar är dokumenterad på många håll i Sverige:158 i
Listers hd i Blekinge (Swenning 1917–37 s. 460), Sörbygdens hd (Kock
1879–81 s. 686, 1884–85 s. 206 ff.) och Skee sn (Lindberg 1906 s. 141) i
158

Se också litteraturhänvisningarna hos Ebba Selenius (1972 s. 203).
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Bohuslän, Lau sn på Gotland (Klintberg 1885 s. 46), Södermanland (Ericsson 1914 s. 64 f.), på Vätö (Schagerström 1882 s. 44) och i Skuttunge sn
(Leffler 1898 s. 10 ff.) och Våla hd (Isaacsson 1923 s. 58) i Uppland, i
Fryksdals hd i Värmland (Noreen 1903–23 2 s. 424 f.), Medelpad (Vestlund
1923–47 s. 34) o.s.v. Hur denna efterledsbetoning i enstaka ord skall förstås
historiskt är oklart.
En större och mer systematisk förekomst av efterledsbetoning är känd
från delar av Södermanland, Uppland, Norrland och Finland (Wessén 1970
s. 43) och dessutom i någon mån från södra Dalsland. Erik Noreen (1917–43
s. 39) formulerar sig något oklart kring förhållandena härstädes (på tal om
efterledsbetoning i enstaka ord i Ärtemarks sn längre norrut):
I dessa nu rent enstaka komposita med akcenten på andra leden ha vi nog en
räst av ett äldre språkstadium, som ännu råder i sydligare delar av Dal (Sundal, Nordal, Valbo), där det heter t. ex. brænêv_î1 n [brännvin], pænêKn_1îv [pennkniv], tóD_1ývêl ’tordyvel’.

Även om Noreen anger några exempel framgår det inte efter vilka betingelser efterledsbetoningen kan betraktas som regelbunden. Han hänvisar till
SOÄ, där de aktuella häraderna (Sundal, Nordal och Valbo) behandlas i resp.
del 15, 16 och 18. Jag har inte genomfört någon excerpering av detta korpusverk, men efterledsbetoningen förekommer både vid en- och vid tvåeller flerstavig förled: Rörnäs röN-æ
1 s (SOÄ 15 s. 9), Drakhögen drAK(h)-1ö¥ên
(s. 11), Köpegullet cöpêG1O-lêt, Småmyrarna sm-åm_1ýranê (s. 9), Trollmyren
trólêm_1ýra (s. 11).
Förekomsten av efterledsbetoning förefaller däremot uttömmande dokumenterad i Fasterna sn i Uppland av Alfred Tiselius (1902–03 s. 23 ff.). Här
tycks efterledsbetoning vara regel såväl vid en- som vid flerstavig förled:
guldring g'Ul- r1i]
_ , frimärke fr-'im1ä-rK'æ, ämbarband 'æ-mbärb~1Ànd, nyckelknippa
n'yK- ê§K1i_pä' o.s.v. Avstegen från denna princip kan tydligen betraktas som
undantag, och Tiselius menar (s. 21) att de »stå på gränsen mellan sammansättningar ock enkla (eller avledda) ord»; han anför (s. 22) t.ex. förkläde
f2ó-rK§'æ, förstuga f2ä_St'æ, sjutton ¹2Ut- 'Ån (jfr ovan 4.1.1) och Märsta m-2äST'ä.
Översiktlig, genomskinlig och baserad på ett stort material är August
Schagerströms (1945–49 s. 77 ff.) redogörelse för accenttyperna i Gräsömålet i nordöstra Uppland. Det framgår här (s. 79 f.) att »[l]evis-fortis ('– 1–)
[d.v.s. tvåstavingar med bibetoning på penultima och huvudbetoning på ultima] är förhärskande i tvåstaviga sammansättningar (inalles omkring 450
fall antecknade)»: almträd 'ä§mtr-1E, farmor f'arm-1or, boskap b-o
' sK-1Ap, brännvin
br'E-nv-1in, fullmåne f'U-lm-1ån, ögonlock ö' _]l1å-K o.s.v. Efterledsbetoning råder
också vid tvåstavig efterled: allmogen ä§m-1ogän, bomolja bom1åljä, filbunke
filb1U]Kä, sädesärla sEs-1Elä o.s.v. Av denna typ har Schagerström (a.a. s. 83)
antecknat »omkring 140 fall». »Levis-lenis-fortis ('– ˘ 1–) är den vanligaste
aksenten (omkring 150 fall) i sammansättningar» med tvåstavig förled och
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enstavig efterled: bibelspråk b'i-bElspr-1åK, bidevind b'i-liv1i-n, bogårdsmur bU_GÕ§·m-1ur ’kyrkogårdsmur’, domedag d-'omEd-1AG, fluguben f§'U_GUb-1En, våkenhus v-'åKEnh-1us o.s.v. Talrika exempel anförs också på sammansättningar med
tvåstavig förled och tvåstavig efterled. Efterledsbetoning synes alltså vara
genomgående såväl vid flerstavig som vid enstavig förled. Också vid initialobetonad efterled (och en- eller flerstavig förled) tycks efterledsbetoning
råda: obegripligt -'obEGr-1iplit, lysningspresent l_'ysni]sprEs1ant (s. 86).
Också i Södermanland möter efterledsbetoning vad det vill synas såväl
vid flerstavig som vid enstavig förled resp. efterled. Torsten Ericsson (1914
s. 65) anför med den vaga proveniensuppgiften »österut» bl.a. vidjerép, förlovningskalás, hallonsýlt, kaffepánna, lanspatrón och s'oldattórpena.
Särskilt välkänd i dag torde förekomsten av efterledsbetoning i sammansättningar på olika håll i Norrland vara (jfr Bruce 1982 s. 123). Alfred Vestlund (1923–47 s. 33) karaktäriserar efterledsbetoningen som »ett för öjt. [östra
Jämtland] mycket utmärkande drag och anför (s. 34) exempel som v'U-tEdr-1å¥a
’vattenkälken’, d'ä§aK-1är ’dalkarl’, fem-1At0n ’fämaten, salt, mjöl o. dyl. åt kreaturen’ och li1ÅrvE ’liorvet’, alltså dels med tvåstavig, dels med enstavig förled.
Seth Larsson (1929 s. 5) skriver beträffande dialekten i Nordmalings sn i
Ångermanland (men som hör till Västerbottensmålen) att »tonvikten mycket
ofta ligger på senare leden» och anför (s. 5 f.) en mängd exempel, alla med
enstavig förled: barf1ö-d ’barnfödd’, bek1ölja ’beckolja’ o.s.v. Det framgår dock
inte om efterledsbetoningen skall betraktas som regelbunden i denna typ, ej
heller sägs något om accentueringen vid flerstavig förled. I den »egentliga
västerbottniskan» (s. 8) tycks efterledsbetoningen vara ovanligare, men Larsson anför några exempel, också dessa genomgående med enstavig förled.
Det framgår alltså inte hur sammansättningar med två- eller flerstaviga förleder accentueras.
Accentueringen behandlas inte i Carin Pihls (1924) avhandling om Överkalixmålet (se s. iii), men Patrik Bye (2004 s. 29) har excerperat ett antal
sammansättningar härur och drar slutsatsen att Överkalixmålet »has fully
generalized final compound accent». Han hänvisar bl.a. till exemplen bjugbent b~'I$Ob1A$I-nt ’hjulbent’, gäromål (Pihls normalisering) £JErom-1å§ ’göromål’
och penningsumman obest. best. sg. pe͗ni}3gs-1æ$OmÀn (se resp. ord i Pihl 1924;
sidhänvisningar i Pihl 1960).
Dialekten i Degerfors sn i Västerbotten visar enligt Per Åström (1888 s.
10) »en tydlig tendens att skarpt betona den sista sammansättningsleden».
Några exempel anförs dock inte.
Gösta Bruce (1982) har undersökt efterledsbetoningens förekomst i ett inspelat yngre språkmaterial från Arvidsjaur, Umeå och Luleå och (s. 127 ff.)
såväl vid spontant som vid eliciterat uttal funnit att efterledsbetoning förekommer när minst en obetonad stavelse skiljer förledens och efterledens
betonade stavelser åt, d.v.s. vid flerstavig, ej finalbetonad förled eller flerstavig, ej initialbibetonad efterled, alltså i former som akvarie-föreningen, aluminium-verk, ute-servering, ylle-strumpor, vänskaps-matcher, sim-bassänger
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och fisk-inköp. Bl.a. vid enstavig förled förekommer efterledsbetoning knappt
alls.
Inom Sveriges gränser tillkommer en stor och regelbunden förekomst av
efterledsbetoning alltså dels vissa Svea- och norrländska mål, dels södra
Dalsland, dels södra och västra Skåne och södra Halland. Detta ser onekligen
ut som en klassisk reliktdistribution, där en övergång från efterledsbetoning
till accent 2 har gjort sig gällande centralt och efterledsbetoningen kvarlevt
bara i periferin. Bilden är densamma om hela Norden tas i beaktande (se
Selenius 1972 s. 203; jfr Bye 2004 ms. s. 22).
Det finns emellertid en avgörande skillnad mellan den skånska efterledsbetoningen och den som råder i nordligare dialekter. Den förra är begränsad
till sammansättningar med enstavig eller ursprungligen enstavig förled där
efterleden börjar med en stavelse som är betonad även vid förledsbetoning:
hand-tag, bod-hållare, finger-blomma o.s.v. Det krävs alltså i Skånemålen
en nu- eller fornspråklig betoningskrock samt avsaknad av upptakt för att en
sammansättning skall kunna få efterledsbetoning; i annat fall inträder accent
2 eller accent 1. De nordligare dialekterna har efterledsbetoning också när
dessa kriterier inte är uppfyllda,159 och i Gösta Bruces (1982) norrländska
material k r ä v s t.o.m. minst en obetonad stavelse mellan förledens och efterledens betonade stavelser, d.v.s. betoningskrock leder till accent 2. Efterledsbetoningen har alltså inte samma betingelser i Skåne och Halland som
den har i Dalsland, Uppland och Norrland, och det är därför med all sannolikhet fråga om två separata fenomen. I nästa avsnitt skall vi titta närmare på
den skånska efterledsbetoningens beskaffenhet.

5.2.2. Efterledsbetoningen ligger alltid på posttoniska stavelsen
Den skånska efterledsbetoningen kan i själva verket betraktas som en förskjutning av betoningen en stavelse mot ordets slut. Huvudbetoningen ligger
vid efterledsbetoning nästan genomgående (se dock nedan s. 190 ff.) på den
stavelse som vid förledsbetoning är den posttoniska stavelsen, alltså den som
följer på den huvudbetonade: dags-verke da$isv1æR¾cE, hand-tag hÅnt-1ag, skogsnuva sKAwsn-1ua ’kvinnligt skogsrå’ : d-2asv'aRKE, h2a$Ont-'ag, sK-2övsn-'ua.160 Också
när en (bi)betonad stavelse finns senare i ordet tycks det genomgående vara
den posttoniska stavelsen som tilldrar sig huvudbetoningen, vilket syns i dekomposita som allmän-het alm1Enh-ed, fähus-dörr fæh-u
1 sd-'åR, nattvards-gång
159

Jag förutsätter här att Seth Larssons (1929 s. 5 f.) framställning om dialekten i Nordmalings sn, där bara sammansättningar med enstavig förled berörs, inte är uttömmande.
160
Förutom sammansättningar med trokaisk förled med på -el, -en eller -er och accent 1 som
simplex (varom se nedan 5.2.4) förekommer efterledsbetoning också i sammansättningar på
(obetonat) an-, eller o- och efterleden är initialobetonad: an-förtro anfÅRtR-1o, an-gelägen anjêl-1æjên, o-förskämd ufÅR»1E-md, o-förmodligen ofÅ-Rm-1odli_jEn ’förmodligen’. Se Kock 1884–85
s. 242. I denna diskussion bortser jag från denna lilla grupp, vars efterledsbetoning skulle behöva utredas separat.
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na-tv-1aRsgå_], skorstens-pipa sKÅRst-e1 nsp-'iva, sparbanks-bok sp~ARb1Å]Ks-b-'og,
ståltråds-krok stÅltR-1åsKR-o
' g, svartkonst-bok svÅRtK1Ånstb-o
' g, uthus-länga udh-1usl'æ_]a, mullsorka-bunke müls1üR¾cab'o]KE ’mullvadshög’, träaxla-vagn tRæ1ajslav'ajn ’vagn med axlar av trä’, träbulta-hjul tREb1oltaj-'ul ’trähjul’, träbålaharve tREb-1Olah'aRvE ’harv med stockar av trä’, träpinna-harv tRæp1e_]ah-'aR
’harv med pinnar av trä’ och träslite-kälke tREsl-1IdE¾c'ilKe ’släde med oskodda
medar’. Jfr Wigforss 1913–18 s. 588 samt Bye 2004 ms. s. 30.
Det är alltså egentligen inte fråga om efterledsbetoning utan om en förskjutning av betoningen en stavelse mot ordets slut, vare sig detta innebär att
betoningen hamnar senare i en sammansatt förled eller i den egentliga efterleden. Detta skiljer sig markant från förhållandena i svea- och norrländska
mål, där, som vi har sett ovan 5.2.1, också dekomposita med sammansatt
förled har efterledsbetoning i egentlig mening, d.v.s. huvudbetoningen hamnar på den sista betonade stavelsen, som inte nödvändigvis är den posttoniska stavelsen: bogårds-mur bU_GÕ§·m-1ur ’kyrkogårdsmur’ (Gräsö, Uppland),
vänskaps-matcher (övre Norrland).
Obetonad posttonisk stavelse innebär utebliven förskjutning av huvudbetoningen, och förledsbetoning och accent 2 kvarstår: ale-bränne 2a-lEbR'E-nE
’ved av al’, alme-trä 2almEtR-'e ’trä av alm’, altare-skranken best. sg. 2AltaREsKR'Å]KEn, anda-ägg 2Å-na'E_£J ’ankägg’, bake-tråg b-2AgEtR-'u, bonda-dräng b-o
2 n~adR'æ_®, dränga-lön dR2æ_®al'ö-n, duve-hök d-2uEh-'ø£J ’duvhök’, eke-ollon -2e£JE'å-lEn
’ekollon’, famna-mål f2ajnam'ó$Ol ’famnmått’, fattig-hus f2a-tih-'us, galga-backe
g2al- j~ab'aK- E, gammeldags-bord g2a-mE-ld-Asb-'oR ’bord av fordom brukligt slag’,
haga-gärde h-2avaj-'æRE ’stengärdesgård kring trädgårdstäppa’, hamse-byxa
h2amsEb'öjsa ’person som pratar strunt’, handa-lag h2Ån- al-'av ’handlag’, illavuren 2Il- av-u
' REn ’dålig, otrevlig, besvärlig’, jula-kaka j-u
2 laK-'Aga ’julkaka’, kaffekel K2af_ E¾c-e' l ’kaffekittel’ o.s.v.161
En förskjutning av betoningen en stavelse mot ordets slut men inte längre
är vad man skulle vänta sig vid den sortens accent 2-kurva som råder i Skånemålen. Accent 2-kurvans beskaffenhet och dennas betydelse för utvecklingen av efterledsbetoning skall vi titta närmare på nedan 5.2.3.

5.2.3. Association av prominenstonen till posttoniska stavelsen
Instrumentalfonetiska undersökningar av de skånska ordaccenterna har gjorts
av Ernst A. Meyer (1954 s. 86) och Åke Hansson (1969 s. 16 f., s. 187).
Enligt dessa är den accent 2-kurva som råder i Skåne i modern tid entoppig,
med tonhöjdsmaximum beläget sent i den (huvud)betonade stavelsen. Den
161

Samtliga dessa belägg härrör från Albo hd, där efterledsbetoningen är så gott som allenarådande i sammansättningar som kan ha den (se ovan 4.1.1). Om några få undantagsfall av
efterledsbetoning i sammansättningar av denna typ se Wigforss 1913–18 s. 563. Om en av
vissa upptecknare noterad sydöstskånsk tendens till betoning av den ursprungligen posttoniska stavelsen i flerstaviga förleder med a i denna stavelse (jfr de här anförda b-2on~adR'æ_®,
g2a-lj~ab'a-KE) se nedan 5.2.3.2.
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skiljer sig således från accent 1-kurvan genom ett senare tonhöjdsmaximum.
Detta innebär att skånska varieteter (»[s]outh of Sweden (former Danish
provinces)») i den typologi som har utarbetats av Eva Gårding (1977 s. 31)
klassificeras som typ 1A (typ 1 eftersom den är entoppig, typ 1A emedan
tonhöjdsmaximum är beläget sent i den (huvud)betonade stavelsen; i typ 1B
är detta i stället beläget i den posttoniska stavelsen).
Som nämnts ovan 1.4.2 har denna skånska accent 2-kurva i autosegmentell notation uppbyggnaden L*HL%, d.v.s. den lexikala tonen (L*) är låg och
associerad till den huvudbetonade stavelsen, prominenstonen (H) är hög och
oassocierad (flytande) och gränstonen (L%) är låg (Riad 2003 s. 99). Eftersom
den skånska accent 2-kurvan är icke konnektiv är prominenstonen flytande
också i sammansättningar, och den följer alltså hastigt på den lexikala tonen;
därefter är kurvan flack, oavsett hur långt ordet är, och oavsett om fler betonade stavelser följer.
Detta innebär att de tonala händelser som ger accent 2-kurvan dess profil i
Skånemålen är koncentrerade kring den betonade och i någon mån den posttoniska stavelsen (d.v.s kurvan når sin högsta punkt i den betonade stavelsen
och planar ut i den posttoniska stavelsen). Det är också till den posttoniska
stavelsen som efterledsbetoningen är lokaliserad i Skånemålen. Fonologiskt
kan efterledsbetoningen – som vi har sett egentligen en olämplig term – förstås så att prominenstonen H, som vid »vanlig» realisation av accent 2 (med
förledsbetoning) är flytande, associeras till den posttoniska stavelsen. En förutsättning därvidlag är att denna stavelse är betonad eftersom toner bara kan
associeras till betonade stavelser i de nordiska språken (Riad 1998b s. 84 f.).
När prominenstonen associeras till den posttoniska stavelsen kommer den så
att uppfattas som huvudbetonad.
5.2.3.1. Bye 2004: Koartikulation och tontoppsförskjutning (peak delay)
Om nu prominenstonen ligger flytande på den betonade stavelsen och i huvudsak realiseras inom dennas ram, varför kommer den då att associeras till
den posttoniska stavelsen? Patrik Bye (2004 ms.) menar att det är fråga om
s.k. tontoppsförskjutning (eng. peak delay). Denna term syftar på »the situation whereby a H* pitch accent is post-aligned with the syllable which sponsors it, the syllable bearing the phonological accent» (a.a. s. 12). Det som
enligt Bye (a.a. s. 23 f.) har orsakat förskjutningen är att den dalande delen
av tonkurvan, som följer på prominenstonen i den huvudbetonade stavelsen,
fortfarande ligger relativt högt när den posttoniska stavelsen börjar (jfr ovan
5.2.3).162 Om den posttoniska stavelsen är relativt prominent, vilket väl vill
säga (bi)betonad, kan detta räcka för att prominenstonen skall associeras till
den posttoniska stavelsen:

162

Om detta använder Bye termen koartikulation (eng. coarticulation).

182

The crucial factor is coarticulation: even if the actual high tone peak is located late in the first syllable, decay will be gradual and relatively high pitch
will persist into the second syllable. However, the discrete effect of maintaining the coarticulatory effect of the H tone into the second syllable may be expected to differ depending on the prominence of the second syllable. Specifically, variation in prominent positions are likely to be more readily perceived
and phonologized by new generations of speakers than variation of a similar
magnitude in less prominent positions. […] Because pitch accents associate
phonologically with stressed syllables, the mere fact of aligning the tonal
peak in the direction of a stressed syllable will significantly increase the
chances of triggering a phonological reanalysis by which H delinks and reassociates to the following stressed syllable.

5.2.3.2. Association av prominenstonen till posttoniska stavelsen i
Skånemål av typ 1B
Bye (2004 ms. s. 23 ff.) utgår ifrån att efterledsbetoningen i Skånemålen tar
sin utgångspunkt i en accent 2-kurva av typ 1A, alltså där tonhöjdsmaximum
uppnås i den betonade stavelsen (se ovan 5.2.3). Detta är ju helt naturligt,
givet den empiriska situationen i litteraturen. De enda ordaccentkurvorna
från skånska varieteter som finns att tillgå här är de som har publicerats av
Ernst A. Meyer (1954 s. 86) och reproducerats i bl.a. Gårding 1977 (s. 30).
Dessa härrör från Malmö, Lund och Trelleborg i sydvästra Skåne samt från
Visseltofta i nordöstra Skåne och är alla av typ 1A. Bye (2004 ms. s. 23 f.)
tvingas därför anta att associationen av prominenstonen till den posttoniska
stavelsen beror på tonal koartikulation, och argumenterar för att efterledsbetoningen inte behöver ha utvecklats i en dialekt av typ 1B, vilket i högre grad
vore väntat:
Initially, the finding that dialects of Type 1A may have final compound accent appears somewhat surprising since, naively, we might expect final compound accent to have arisen in those dialects in which the H tone had already
tipped over into the second syllable, i.e. those of 1B. However, we needn’t
assume that the peak shifted all the way into the second syllable if we address
the problem at the appropriate level of resolution.

Mot bakgrund av hur underutforskade Skånemålen är i detta avseende vore det
inte förvånande om det gick att hitta skånska dialekter med accent 2-kurva av
typ 1B. Så är också fallet, och detta inbjuder till en enklare förklaring av associationen av prominenstonen till den posttoniska stavelsen i sammansättningar.
I sydöstra Skåne och så långt norrut som i södra Gärds hd realiseras accent 2-kurvan fakultativt med prominenstonen i sin helhet belägen i den
posttoniska stavelsen, d.v.s. hela eller nästan hela stegringen mot H ligger
inom denna stavelse. Den betonade stavelsen blir därvid relativt tonalt flack,
och om det finns ytterligare en stavelse efter den posttoniska händer det att
kurvan planar ut först i denna stavelse. Detta framgår av figur 3–8, som föreställer accent 2-kurvor i simplicia realiserade i spontant tal i inspelningar
183

förvarade vid Institutet för språk och folkminnen. För jämförelses skull ges
också ett par kurvor över efterledsbetonade sammansättningar från samma
inspelningar (figur 9–10). Notationen i figurerna är skriftnära och i någon
mån fonematisk; den utgör ingen noggrann återgivning av uttalet (se härvidlag i stället bildtexterna).
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Figur 3. F0-kurva över sekvensen och så skulle där vävas (å sê sKol7E däR v-æ
2 vas).
Kvinna född 1867 i Al: Andrarum.
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Figur 4. F0-kurva över sekvensen till kvinnorna, till, till, till kjolar och, och, och (t~e
Kv2I_]ÅRna, t-e, t-e, t-e ¾c2U$Ola ~å, ~å, ~å). Man född 1894 i Al: Andrarum.
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Figur 5. F0-kurva över sekvensen om den här pigan som hette Bolla (Åm dEn hæ7R
p2Ii$ an sÅm hedE b2Ål- a) Man född 1894 i Al: Andrarum.
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Figur 6. F0-kurva över kolningen best. sg. (K-Å2 lni]En ). Man född 1894 i Al:
Andrarum.

Figur 7. F0-kurva över svina-hös (sv2Ii$ nah'øu
$ s) ’grishuvud’. Kvinna född 1867 i
Al: Andrarum.
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Figur 8. F0-kurva över sekvensen för de skulle slippa komma till Karlskrona (fö dI
sKU7l sl2I_pa K2o-ma tI K-AlsKR2ê$Ona). Man född 1898 i Gs: Hörröd.
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Figur 9. F0-kurva över sekvensen skulle man-folken ha (sKolE manf1ÅlKEn h-A).
Kvinna född 1867 i Al: Andrarum.
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Figur 10. F0-kurva över sekvensen då skulle vi ju ha lut-fisk (d1ê$å sKolE vi ju h-1A
l-udf1IsK). Kvinna född 1867 i Al: Andrarum.
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En association av prominenstonen till den posttoniska stavelsen ter sig onekligen betydligt sannolikare om prominenstonen faktiskt är belägen i denna
stavelse. Byes (2004 ms. s. 23) formulering att »we needn’t assume that the
peak shifted all the way into the second syllable» bygger ju på att denna
konfiguration inte är belagd i sydsvenska dialekter. När den nu är det kan man
tvärtom konstatera att vi inte behöver anta att tonal koartikulation, d.v.s. en
rest av den dalande delen av prominenstonens kurva, är tillräckligt för att orsaka association av prominenstonen till en betonad posttonisk stavelse. Om så
vore fallet skulle man för övrigt vänta sig att prominenstonen skulle kunna
associeras till stavelsen efter den posttoniska, om denna vore (bi)betonad och
prominenstonen belägen på den posttoniska stavelsen, med koartikulation i
stavelsen efter denna, som i svina-hös ’grishuvud’ ovan i figur 7. Exempel
på sådan association saknas dock, och detta kan ses som ett argument mot
Byes förslag.
Att efterledsbetoning inte påträffas i andra nordiska dialekter med accent
2-kurva av typ 1B: Bergslagsmål, vissa dalmål, de flesta gutamål och nordnorska dialekter beror troligen på att alla dessa dialekter har konnektiv accent 2 (se Riad 2003 s. 101), vilket innebär att prominenstonen i sammansättningar är associerad till den sista betoningen. Den är alltså inte flytande
utan har redan en association till en betonad stavelse. En annan faktor som
säkert spelar en roll är att stegringen mot den höga prominenstonen börjar
tidigare i den betonade stavelsen här (se Meyer 1954 s. 83) än i sydöstra
Skåne, där kurvan gärna är flack hela stavelsen igenom (se särskilt figur 4
och 8 ovan). Rent fonetiskt har prominenstonen därmed, till skillnad från
(ofta) i Sydostskåne, en tydlig förankring i den betonade stavelsen.
Den accent 2-kurva av typ 1B som har beskrivits ovan har mig veterligen
inte tidigare omnämnts vare sig i uppteckningar eller i litteraturen. Vissa upptecknare har däremot noterat en (icke etymologiskt betingad) bibetoning på
posttoniska stavelsen i ord med accent 2 – enkla såväl som sammansatta – i
sydöstra Skåne, t.ex. kryssare KR2us- '~aRE ’slags fartyg’ (Fs: Fränninge), Vitaby
v-2id~'aby (socken i Albo hd). Stundom är den (ursprungligen) posttoniska stavelsen t.o.m. noterad som huvudbetonad: fiskare fi_»~1arE, ål~1as'E-tEr ålasätter
’ålfångstområde invid östersjökusten’, kölna ¾culn~1a ’elda, göra upp eld’,
vaggan best. sg. vag~1an, Krypareboden Kriv~1arEbo-wEn (ålabod i Al: S. Mellby), Huaröd hu-1aREd (socken i Gärds hd) o.s.v.163 Någon etymologisk betoning finns som nämnts inte på den posttoniska stavelsen i de aktuella orden.
Det som har uppfattats som en bi- resp. huvudbetoning är med all sannolikhet prominenstonen H i vår 1B-kurva. Ett korrelat för betoning är ju dynamik hos F0, d.v.s. att grundtonen höjs eller sänks (Engstrand 2004 s. 181 ff.),
och i den 1B-kurva som beskrivs ovan är ju denna dynamik huvudsakligen
koncentrerad till den posttoniska stavelsen (se särskilt figur 7).
163

Se SvLm 3:3 s. 7 ff., Wigforss 1915 s. 197, Öberg 1973 s. 90 med anf. litt. och Hallberg
1986 s. 16.

187

Den längd (resp. halvlängd) som genomgående är noterad tillsammans med
bi- eller huvudbetoningen i de aktuella fallen är inte heller den etymologiskt
betingad eller fonologiskt verklig, utan måste liksom betoningen vara en effekt
av prominenstonen. Märk väl att betoning resp. längd i de aktuella fallen bara
noteras hos posttoniskt a; aldrig hos E, ê (jfr Wigforss 1915 s. 197). Sannolikt hänger detta ihop med a:s relativa sonoritet i jämförelse med andra vokaler; jfr att Claes-Christian Elert (1964 s. 128 ff.) har visat att kort a har inherent längre duration än övriga korta vokaler i Stockholmsuttal. Liknande
observationer har gjorts i andra språk, bl.a. danskan (se a.st. med anf. litt.).
När den höga prominenstonen realiseras på det obetonade a kommer detta
fakultativt att fonetiskt uppfattas som (halv)långt och (bi)betonat. Fonologiskt är det dock (kort och) obetonat, och prominenstonen kan inte associeras
till stavelsen, eftersom association kräver en fonologisk betoning (se ovan).
Detta hindrar naturligtvis inte att upptecknarna, som i de flesta fall själva
inte talar sydöstskånsk dialekt och dessutom närmar sig den med ett språkvetenskapligt betraktelsesätt, uppfattar den posttoniska stavelsen som (bi)betonad.
Det finns pålitliga uppgifter i uppteckningarna och litteraturen om att den
av upptecknarna upplevda betoningen på den posttoniska stavelsen är begränsad till sydöstra Skåne. Ernst Wigforss (1915 s. 197) förlägger den till
»sydöstligaste Skåne, särskilt Ingelstads o. Järrestads h:der». Ingemar Ingers
ger på en ordsedel (kryssare i Fs: Fränninge) den som det verkar uttömmande uppgiften att »[d]enna accenttyp tillhör sydöstra Skåne samt delvis
Färs, Frosta och Gärds härader».164 I och med detta kan vi sluta oss till att
1B-kurvan, som utgör en allofonisk realisation av accent 2, i nuspråklig tid
bara påträffas i sydöstra Skåne.
Jag vill dock föreslå att den tidigare har varit utbredd (likaledes som allofonisk realisation av accent 2, d.v.s. inte obligatorisk) i hela södra och nordvästra Skåne, alltså det område som har i princip generell efterledsbetoning.
Den har måhända varit vanligare i söder än i nordväst, eftersom efterledsbetoningen är mer vacklande i det senare området. Obligatorisk 1A-kurva
skulle då ursprungligen endast ha rått i nordöstra Skåne, där accent 2 är regel
(se ovan 4.1.1). Det bör poängteras att mitt förslag går ut på 1B-kurvan har
varit en allofonisk realisation av accent 2 och ingenstans i Skåne allenarådande. Det är alltså inte fråga om en utveckling i västra Skåne från typ 1B
till typ 1A (vilken kanske vore oväntad; se om den motsatta utvecklingen
Bye 2004 ms. s. 15) utan om en generalisering av 1A-kurvan. Efterledsbetoningen får med detta förslag en fonologiskt sett konkretare förklaring än hos
Bye (2004 ms.).

164

Göran Hallberg (1986 s. 16) nämner i en populärvetenskaplig framställning om dialekten i
Brösarp att det aktuella fenomenet »kan iakttas i Brösarp och de närmaste kustsocknarna».
Detta skall väl dock rimligen inte förstås som en avgränsning av fenomenets utbredningsområde.
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I figur 11 ges en översikt över de tre olika konfigurationer av accent 2kurvan som har diskuterats här och den förväntade utvecklingen (huruvida
prominenstonen associeras till den posttoniska stavelsen). Ordformerna anförs i ortografisk form med tillägg av huvud- och bibetoning samt grav accent för accent 2. Längst till vänster anges den hypotetiska äldre utbredningen inom Skåne av typ 1A och typ 1B.165

Nordostskåne
1A, icke konnektiv

L*H - - - - - - L%
|
ˈ skò rˌ s t ens- ˌp ip a
L*H - - L%
|
ˈskòrˌsten

Övriga Skåne?
1B, icke konnektiv

L* H - - - L%
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L* ← H*L%
|
|
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Figur 11. Autosegmentella representationer av accent 2-kurvorna i Skåne (typ 1A
och 1B, icke konnektiva) och i Bergslagen m.fl. orter (typ 1B, konnektiv). Endast
den icke konnektiva typ 1B utvecklas enligt mitt förslag till efterledsbetoning (resp.
betoning på förledens efterled i dekomposita). (Delvis efter Riad 2003 s. 101.)

Bergslagen etc.
1B, konnektiv166

Slutligen bör det tydligt slås fast att den skånska efterledsbetoningen inte
är besläktad med den svea- och norrländska. Patrik Bye (2004 ms. s. 27 ff.)
165

Den lexikala tonen måste inte dissocieras från den ursprungligen huvudbetonade stavelsen,
som den gör längst till höger i figuren. Det finns gott om belägg med bevarad kvantitet hos
förleden, t.ex. ben-brott(e) b-enbR_1üð ’benbrott’, mög-vagn m-ø£Jv1ö_jn ’gödselvagn’, smör-mat
sm-øRm-1Ad ’smörgås’. Kvantiteten implicerar bevarad betoning.
166
Vänsterpilen i denna representation står för spridning av prominenstonen åt vänster. Denna
spridning ger den för bl.a. Dalabergslagsmål karaktäristiska höga platån mellan första och sista
betoningen.
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menar att koartikulation ligger bakom efterledsbetoningen också här, men då
detta inte gärna kan förklara att efterledsbetoningen stundom hamnar bortom
den posttoniska stavelsen (d.v.s. den hamnar på den sista betonade stavelsen), som i göromål £JErom-1å§ (se ovan 5.2.1), tvingas Bye (a.a. s. 30) räkna
med att efterledsbetoningen här beror på en generalisering av denna accentuering i sammansättningar. Förklaringen ligger mycket närmare till hands än
så. I svea- och norrländska mål är ju prominenstonen i accent 2 associerad
till den sista betonade stavelsen (Riad 2003 ms. s. 101). Det är också denna
stavelse som kommer att uppbära huvudbetoningen vid efterledsbetoning. I
vissa dialekter verkar detta kunna ske oavsett om denna stavelse också är
den posttoniska. I Överkalixmålet möter efterledsbetoning såväl i bjug-bent
b~'I$Ob1A$I-nt ’hjulbent’ som i gäromål £JErom-1å§ ’göromål’. I Gösta Bruces (1982
s. 127 ff.) data från Arvidsjaur, Umeå och Luleå måste den posttoniska stavelsen däremot vara obetonad, som i fisk-inköp. Det som krävs för att denna
stavelse skall komma att uppfattas som huvudbetonad är ett relativt flackt
fall efter den höga lexikala tonen (Riad 2013 ms. s. 185 f.). Den sydsvenska
resp. den svea- och norrländska efterledsbetoningen utgör alltså två från
varandra självständiga och tämligen olikartade novationer. De är bara skenbart likartade i det att båda kan etiketteras »efterledsbetoning».

5.2.4. Trokaisk förled på -el, -en eller -er
En problematisk grupp som hittills inte har berörts i denna diskussion är sammansättningar med trokaisk förled på -el, -en eller -er med accent 1 som
simplex. Dessa avviker från mönstret att betoningen hamnar på den posttoniska stavelsen. Denna stavelse är ju obetonad, och prominenstonen har alltså inte kunnat associeras till den. I stället har den associerats till stavelsen
efter den posttoniska, och frågan är hur detta har kunnat ske (jfr ovan 5.2.3.2
sista stycket).
Man kan söka en lösning på problemet på två håll. Till att börja med kan
man se saken diakront och postulera att prominenstonen har associerats till
den posttoniska stavelsen före den fornnordiska epentesen i ordsluten -Cl,
-Cn och -Cr (jfr Kock 1884–85 s. 241 f.). Det rör sig nämligen till stor del
om förleder som kan rekonstrueras som enstaviga i fornnordiskan: etter-,
finger-, gimmer-, åker- o.s.v. (jfr fvn. eitr, fingr, gymbr, akr). Emellertid
möter i förledsställning också en del från västgermanska språk lånade ord,
som ju aldrig har varit enstaviga, och sammansättningar till några av dessa
får mycket konsekvent efterledsbetoning. Ovan 4.2.1 anförs t.ex. klöverstycke KlövÅRst1I_¾cE ’klöverfält’, koper-kel KÅbÅR¾c-1el och plåster-lapp plöstÅRl1a_p (: mlt. klewer, kopper, plaster). Det skulle krävas ett större material än
det som har behandlats a.st. för att komma till rätta med korrelationen mellan
efterledsbetoning och ursprunglig enstavighet hos förleden. En viss analogisk överspridning av efterledsbetoningen (jfr Kock 1884–85 s. 242) är väl
inte helt oväntad, och dessutom kan det ju i enskilda fall finnas särskilda om190

ständigheter – t.ex. mycket tidigt lån – som har bäring på accentueringen. Men
man vill förstås ändå se en skaplig korrelation mellan ursprunglig enstavighet och efterledsbetoning för att generaliseringen skall kunna anses giltig.
Dessutom finns det en del kronologiska problem att lösa. Axel Kock (1884–
85 s. 243) nämner att vissa ortnamnstyper i Skånemålen genomgående har
accent 2, så t.ex. namn på -by och -ie (< -hø̄ ghi; se SkO A:15 s. 30 med anf.
litt.); som exempel kan nämnas Gessie j2E-siE (socken i Oxie hd) och (Östra)
Broby bR-o
2 bi (socken i Ö. Göinge hd). Detta måste bero på tidig reduktion av
efterleden (jfr dock uttal som d-2alb_'y av Dalby, socken i Torna hd), men frågan är hur tidigt man vill lägga denna reduktion. Det är inte alldeles självklart att den kan förläggas till tiden före epentesen, men det är heller inte uteslutet. Staffan Fridell (2007 s. 25) har visat att -hø̄ ghi redan »senast vid 1100talets början» har utvecklats till -ie. Men det räcker att -hø̄ ghi förlorar sin
betoning för att associationen av prominenstonen skall förhindras, och det är
ju högst tänkbart, för att inte säga sannolikt, att detta har hänt redan under
1000-talet.
Det finns emellertid också andra problematiska ordformer. Efterleder som
-f-ad ’-fat’, med främre a, förutsätter enligt Ernst Wigforss (1915 s. 198 f.)
förledsbetoning vid tiden för differentieringen av fön. ă i -A och -a, vilken Wigforss (a.a. s. 200) »under inga förhållanden» vill lägga tidigare än »förra delen
av 1300-talet». På motsvarande sätt förutsätter enligt Wigforss (a.a. s. 198 f.)
den odiftongerade efterleden -díll (Wigforss ljudskrift) ’-del’ förledsbetoning
vid tiden för diftongeringen av fön. ē, vilken han (1913–18 s. 666) förlägger
till »senare hälften av 1200-talet». Det skulle då innebära att efterledsbetoningen inte har inträtt förrän tidigast under 1300-talet, men den absoluta ljudhistoriska kronologi som Wigforss (1913–18 passim; se särskilt s. 594 ff.)
utarbetar är å andra sidan knappast odiskutabel.
Ett återförande av den skånska efterledsbetoningen till tidig eller högmedeltid innebär för övrigt ett återförande av den entoppiga accent 1-kurvan till
samma tid. Det får betraktas som sannolikt att accent 2-kurvan i de nordiska
språken ursprungligen var tvåtoppig (se Riad 1998a, 2006b), men detta utesluter i och för sig inte att den har varit entoppig i Skåne redan under medeltiden.
Man kan också betrakta problemet ur ett synkront fonologiskt perspektiv.
Det är en inte ovanlig hypotes att substantiv på -el, -en eller -er är underliggande enstaviga. Denna har tillgripits för att förklara dels att orden själva har
accent 1 (Rischel 1963 s. 271 f.), dels att sammansättningar där de utgör förled
har accent 1 (Lahiri & al. 2005 s. 88); de kontrasterar i dessa avseenden mot
andra ord på -el, -en eller -er som har accent 2, t.ex. nsv. règel. Antagandet
om underliggande enstavighet hos ord sådana som etter, finger, åker o.s.v. är
användbart också i fråga om den skånska efterledsbetoningen; om förleden
är underliggande enstavig så innebär ju detta att efterledsbetoningen är precis
lika väntad i t.ex. etter-koppa edÅRK1Å_pa ’spindel’ som i t.ex. hand-tag hÅnt1a_g.
Postulatet om underliggande enstavighet har dock kritiserats av Anatoly Liberman (1982 s. 33):
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[…] we are invited to take the words `himmel and ´mangel, learn their accents from a dictionary (or ask a native, which amounts to the same thing),
transcribe them as /himmel/ and /mangl/, assign accents to these allegedly
underlying forms, and finally turn /mangl/ into ´mangel and /`himmel/ into
`himmel. It seems that the accent depends on the “underlying” form, but in
the actual procedure it is of course the “underlying” form that has been deduced from the accent.

Det är naturligtvis problematiskt att en förklaring tar sin empiriska utgångspunkt i samma omständighet som den är ägnad att förklara. Det är ändå värt
att notera att hypotesen om underliggande enstavighet (liksom den diakrona
hypotesen, varom se ovan) förmår prestera en gemensam förklaring till ordaccentdistributionen (accent 1 i peper-rot, men accent 2 i finger-blomma)
och den oväntade efterledsbetoningen i sammansättningar med en obetonad
stavelse mellan den ursprungligen huvudbetonade och den nästföljande betonade stavelsen.
Det kan alltså konstateras att sammansättningarna med trokaisk förled på
-el, -en eller -er utgör en problematisk grupp i det att betoningen vid efterledsbetoning hamnar en stavelse efter den posttoniska, men att det förefaller
finnas framkomliga vägar att ta för den fortsatta forskningen. Den synkrona
och den diakrona hypotesen behöver förstås inte heller utesluta varandra.
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Summary

Most Swedish (and Norwegian as well as some Danish) dialects exhibit a
phonological contrast between two tonal word accents, usually termed accent
1 and accent 2. The (chief) phonetic correlates of these respective word accents are two distinct F0 curves realised over words in focused position (Gårding
1977: 29, Riad 2013 ms.: 14f.).
In central standard Swedish as well as in many Swedish dialects, compounds
normally carry primary stress on the first element and accent 2. The few exceptions that exist seem to arrange themselves in small and more or less welldefined groups (Riad 2013 ms.: 201ff.). A number of dialects do, however,
show considerable variation in either of these dimensions. In the traditional
dialects of Scania (Skåne), the southernmost province of Sweden, there is a
high and seemingly systematic occurrence of accent 1 in compounds, and also
a dialect geographical variation between accent 2 (to the south and to some
degree to the north-west) and second-element stress (to the north-east).
Earlier accounts of the word accent distribution in compounds in various
dialects have focused on the classification of compounds into synchronically
identifiable types, whereby certain types have been linked to a relatively great
prevalence of accent 1. The discussion has primarily revolved around compounds with monosyllabic first elements. Examples of types that are frequently noted to exhibit a relatively high prevalence of accent 1 are compounds
with a linking-s (e.g. lands-väg ‘country road’), compounds whose first elements end in a vowel (e.g. ko-hud ‘cow skin’), passive participles of particle
verbs (e.g. av-bränd ‘burned down’), the nouns denoting the days of the week
(e.g. mån-dag ‘Monday’), and certain nouns denoting family members (e.g.
far-far ‘grandfather’).167 See for example Kock 1884–85: 90ff., Wigforss
1913–18: 589ff., Lindberg 1906: 144ff. and Levander 1925: 51f. More recent work has focused instead on the synchronic phonological representation
of the word accents. Accent 2 is commonly considered the marked, phonologically active member – containing a lexical tone – of a privative opposition, in which accent 1 is taken to consist solely of intonation tones. Accent
2 can be assigned lexically, i.e. through the presence of a lexical tone in the
phonological structure of a word or morpheme, or postlexically, i.e. by virtue
of prosodically conditioned phonological rules. Common to various approach167

For the sake of clarity, I delimit the compound elements with a hyphen, except of course
when citing forms from other sources.
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es pertaining to different varieties (Riad 1998a: 75f., 2013 ms.: 134f., Lahiri
et al. 2005: 85f.) is the assumption of postlexical accent 2 in word forms
containing more than one so-called tone-bearing unit, i.e. more than one
prosodic word (which amounts to more than one stress).168 Given this assumption, the question is why certain compounds exhibit accent 1 despite
the fact that they contain more than one prosodic word. Regardless of how
this issue is resolved in various accounts, important diachronic generalisations across the synchronic types (compounds with linking-s, passive participles of particle verbs etc.) are consistently missed. Given appropriate attention, these could help provide a deeper understanding of the distribution of
word accents in compounds.
The dialect geographical variation between accent 2 and second-element
stress is to some extent described in the literature. It is known that the former
dominates in northeast Scania and the latter in the south (Olséni 1887: 83,
Kock 1904–08: 20f., Wigforss 1913–18: 566ff., Hansson 1969: 24). However, only one map showing the distribution of second-element stress in Scania
has hitherto been published, and a dedicated study could probably add greater detail to our knowledge of the dialect geography of second-element stress.
This dissertation has three purposes: (1) to explore correlations between
diachronic factors and present-day word accent distribution in compounds in
Scanian dialects; (2) to provide a dialect geographical account of secondelement stress in Scanian dialects; and (3) to establish the historical status
and origins of the Scanian system of word accent distribution in compounds
and of Scanian second-element stress.
Chapter 1 introduces the subject, gives an overview of previous research
and describes the methods, theories and data used in the dissertation, while
Chapter 4 deals with some diachronic issues pertaining to the present approach to the distribution of word accents, namely the formation of compounds (i.e. evolution from syntactic juxtapositions as opposed to stem composition; 2.1), syncope of the posttonic syllable in originally disyllabic first
elements in Scanian dialects (2.2.1), the formation of deverbative first elements in Scanian dialects (2.2.2), and the question of Danish mediation of
West Germanic loanwords.
Chapter 3 explores a number of correlations between diachronic factors
and the word accent distribution in compounds in Scanian dialects. Drawing
largely on ideas advanced by Axel Kock (1884–85: 106ff., 1898: 213ff., 1901:
146ff.), I argue in favour of four diachronically oriented hypotheses pertaining to the word accent distribution in compounds with monosyllabic first
elements in these dialects: (1) compounds emanating from syntactic collocations or juxtapositions (referred to as dejuxtapositive compounds in the dissertation) have accent 1; (2) compounds formed by way of compounding
168

See Riad 1998b: 84f. on tone-bearing units and Riad 2013 ms.: 11ff., 2014: 117ff. on
prosodic words.
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proper (stem compounds and comparable formations) have accent 2 or second element stress;169 (3) compounds of both types do, however, have accent
1 if the first element was originally disyllabic and has lost its posttonic syllable through syncope; (4) West Germanic loanwords have accent 1. In order
to test these theses, a relatively large number of compounds excerpted from
the collections of dialect words of the Institute for Language and Folklore
are analysed etymologically. It is shown that those compounds whose etymology can be firmly established in the relevant respects by and large corroborate the theses.
Since dejuxtapositive compounds with polysyllabic first elements seem to
exhibit the same word accent as (can be inferred for) their first elements as
simplices (although, for various reasons, clear examples with accent 1 are
relatively rare), this permits the generalisation that dejuxtapositive compounds
have the same word accent as their first elements have (or had) as simplices.
Conversely, non-dejuxtapositive compounds with monosyllabic first elements
and stress on the posttonic syllable consistently have accent 2, as do such compounds with polysyllabic first elements (irrespective of the syllable structure
of the second element):170, 171
lánds-väg
rýtters-ök
Kivika-sill
àlna-tråd

[ˈlánːsˌvæjː] ‘(larger) country road’
[ˈʁʉ́tːoʁsˌøːʥ] ‘dragoon horse’
[ˈʨíːviʨaˌsilː] ‘herring from Kivik’
[ˈɑ̀ːlnaˌtʁaw] ‘thread of one ell’s
length’

land-vä́ gen [lanˈvɛ̞jːɛn] def. ‘the land route’
sóda-vann [ˈsúːdaˌvanː] ‘soda water’
fotogén-lampa [futɛˈɧéːˌlɑːmpa] ‘paraffin lamp’
òllon-svin [ˈòlːɛnˌsviːn] ‘acorn pasture pig’
hàmmel-drag [ˈhàmːɛlˌdʁaːv] ‘double tree
with attached swingletrees’

: gen. sing. lánds [ˈlánːs]
: gen. sing. *rýtters
: gen. sing. Kívika [ˈʨíːviʨa]
: gen. sing. àlna [ˈɑ̀ːlna]172
: lánd [ˈlánː]
: sóda [ˈsúːda]
: fotogén [futɛˈɧéː]
: òllon [ˈòlːɛn] ‘acorn’
: hàmmel [ˈhàmːɛl] ‘double tree,
evener’

The obvious phonological interpretation of this situation is that the postlexical assignment of accent 2 to any form consisting of more than one prosodic
word in central standard Swedish is applied only to non-dejuxtapositive compounds, i.e. compounds proper, in Scanian dialects. This is clear as far as com169

Accent 2 and second-element stress can be treated as one whole in the context of the word
accent distribution. As will become clear below, the second-element stress originates in a
variant of the accent-2 curve. When discussing the word accent distribution, I will therefore
henceforth unite accent 2 and second-element stress under the label accent 2.
170
I have transcribed the dialect forms from the Swedish dialect alphabet (landsmålsalfabetet)
to IPA.
171
Some trochees ending in -el, -en or -er entail accent 2 in compounds although they have
accent 1 as simplicia: gìmmer-lamm [ˈjìmːoʁˌlomː] ‘female lamb’. This may be due to these
first elements being originally monosyllabic or to synchronic underlying monosyllabicity.
172
This genitive is archaic and only attested in the juxtaposition alna bred ‘one cubit wide’.
However, accent 2 can be inferred in Old East Norse genitive-forms such as àlna(r).
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pounds with stress clash are concerned (i.e. two phonologically stressed syllables in succession, with no intervening unstressed syllables) are concerned
– and this is also the historical context in which accent 2 originates (Riad
1998a) – whereas the accent 2 in òllon-svin (: òllon), for example, may be
lexical.
A question that could be addressed in future investigations is how this ultimately diachronically conditioned pattern – whereby formation of new compounds using established first elements results in the same word accent as is
found in established compounds with the same first element – can be maintained synchronically, given that synchronic cues to distinguish between, for
example, dejuxtapositive and non-dejuxtapositive compounds are often
completely lacking. It remains to be seen how a synchronic grammar can
account for the fact that certain first elements indeed seem to ‘come with’
accent 1, when the phonologically active member of the word accent opposition is – with good reason – assumed to be accent 2.
Chapter 4 presents an investigation of the dialect geography of Scanian
second element stress. Here, 151 compounds with monosyllabic or trochaic
first elements, the latter ending in -el, -en or -er and having accent 1 as a
simplex – the types of compounds regularly exhibiting second-element stress
in Scanian dialects – are analysed and categorised into different variations of
the basic configuration of north-eastern accent 2 versus southern and (for the
most part) north-western second-element stress. What varies between different compounds with monosyllabic first elements is primarily the incidence
of second-element stress in the north-west: some have accent 2 all the way to
the west coast, i.e. in roughly the northern half of the province, whereas others have accent 2 only in the three north-easternmost hundreds, i.e. in less
than a quarter of the province. In roughly the southern half of Scania, secondelement stress dominates completely. When accent 2 does occur, it does so
mostly in compounds whose second elements have been phonologically reduced and lost their secondary stress, hindering association of the prominence
tone with the posttonic syllable (cf. below). There are also a few compounds
that have a higher incidence of second-element stress, reaching well into the
north-eastern area where accent 2 generally predominates. The data employed
in this study do not give conclusive answers as to why this is so, but it may
be hypothesised that lexicalisation plays a role, as well as whether the first
element ends in a vowel, and whether it is a particle (adverb; cf. Wigforss
1913: 566ff.).
Compounds with trochaic first elements ending in -el, -en or -er display a
somewhat different dialect geographical distribution of second-element stress.
As a rule, that stress pattern is dominant or at least very common in the southeast, while its incidence in the south-west varies between compounds, some
being quite consistently stressed on the first element, others exhibiting the
same preponderance of second-element stress as in the south-east. Secondelement stress is far from dominant in north-western Scania, but examples
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do occur. Cf. Gustaf Billing, one of the foremost cognoscenti of north-west
Scanian dialects, who is alleged by Ernst Wigforss (1913–18: 562) to have
said that first-element stress and accent 2 in compounds of this type is a late
phenomenon here. There are also compounds which show (virtually) no incidence of second-element stress. Almost all of these can compellingly be
assumed to be borrowed from standard Swedish, e.g. ègen-dom [ˈèːʥɛnˌdumː],
[ˈæ̀ ːɡɛnˌdumː], sòcker-bruk [ˈsòkːoʁ-ˌbʁʉːɡ] ‘sugar mill’, tègel-bruk [ˈthèːɡɛlˌbʁʉːɡ]173 ‘brickyard’.
Chapter 5 discusses the historical status and origins of the Scanian system
of word accent distribution in compounds (5.1) and of Scanian second-element
stress (5.2). Older Swedish dialectological literature documents the system
of word accent distribution in compounds that is found in Scanian dialects,
or one very similar to it, in a number of traditional Swedish dialects in various parts of the country. Section 5.1 begins with a literature review which
establishes the earliest known (19th-century) dialect geographical distribution of this system in Sweden. The system appears to be spread across an
evidently largely coherent area of southern and western Sweden, stretching
from Scania in the south to Norrbotten in the north, and general accent 2 in
compounds emerges as limited to the eastern parts of Sweden, including the
administratively central provinces of Uppland and Södermanland. In the light
of this, it is concluded that general accent 2 in compounds is a central Swedish innovation that has spread along the east coast, the Scanian system representing the original state of affairs in Scandinavia as a whole. It is hypothesised that the generalisation of accent 2 in compounds may be connected to
the complete generalisation of accent 2 in polysyllabic words exhibited by
certain dialects in Uppland and Södermanland.
In section 5.2, it is shown that Scanian second-element stress behaves differently from that of other Swedish dialects further to the north, for example
in Uppland and Norrland. Scanian second-element stress is exclusively located on a posttonic syllable which bears secondary stress when the compound
has primary stress on the first element, whereas in other dialects, secondelement stress is located on the last syllable containing phonological stress,
regardless of whether any (originally) phonologically stressed syllable precedes it. Cf. Scanian skorsténs-pipa [skoʁˈstéːnsˌphiːva] ‘chimney flue’ : Upplandic (Gräsö) bogårds-múr [bɵɡːɞɽʂˈmʉːr] ‘graveyard wall’. This is taken
to be linked to the nature of the accent-2 curve, which varies across dialects:
the Scanian accent-2 curve is associated only with the primary stressed syllable, whereas the central Swedish-Norrlandic curve is also associated with
the last stressed syllable. It is therefore concluded that central SwedishNorrlandic and Scanian second-element stress represent two independent
developments from different accent-2 curves.

173

I have supplied post-aspiration, which is not conveyed by the Swedish dialect alphabet.
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I follow Patrik Bye (2004 ms.) in viewing Scanian second-element stress
as the result of an association of the floating H prominence tone with the
originally posttonic syllable following a post-alignment of this tone with the
originally primary stressed syllable. However, Bye assumes that this postalignment of the prominence tone is due to tonal coarticulation, i.e. that,
although the F0 maximum is situated in the originally primary stressed syllable, F0 frequency is still relatively high when the posttonic syllable begins. If
the posttonic syllable is phonologically stressed, this coarticulation is assumed by Bye to be enough for the prominence tone to be associated with
this syllable. I demonstrate the existence of a hitherto undocumented allophonic accent-2 curve in south-east Scania, where the F0 maximum entailed
by the prominence tone is located in the posttonic syllable and the primary
stressed syllable is often tonally flat. In response to Bye, I argue that this is
the accent-2 curve in which Scanian second-element stress originates. This
obviates the need to assume that tonal coarticulation of the kind discussed by
Bye can entail an association of the prominence tone with the posttonic syllable. On the other hand, it presupposes that the allophonic accent-2 curve
demonstrated in south-east Scania was previously spread in a substantially
larger part of the province.
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Bilaga. IPA-nyckel till landsmålsalfabetet

Nyckeln omfattar de i de skånska uppteckningarna vanligast förekommande
tecknen och av konsonanttecknen enbart dem som (utöver kursiveringen) skiljer sig från motsvarande tecken i IPA. Jag har vid överföringen till IPA valt
det IPA-tecken som enligt min mening närmast är aktuellt för Skånemålens
del. Det diftongiska ljudvärde hos långa vokaler som ofta torde föreligga
bakom uppteckningarnas monoftongiska notation (jfr Persson 2010 s. 89)
har jag här helt bortsett ifrån. Längd anges i landsmålsalfabetet med streck
under det aktuella tecknet (-a), halvlängd med tilde (~a). Huvudbetoning och
accent 1 anges med akut accent (1a), huvudbetoning och accent 2 med grav
accent (2a) och bibetoning med rak accent ('a). Svagt artikulerade eller osäkert
hörda ljud markeras med punkt under (7a). Jfr Eriksson 1961 s. 66 ff.
i
I
e
E
æ
ä
a
A
y
Y
ø
ö
ü
u
O
o
å
Å

[i]
[ɪ]
[e]
[ɛ]
[ɛ̞]
[æ]
[a]
[ɑ]
[y]
[ʏ]
[ø]
[œ]
[ʉ]
[ʉ]
[u]
[u]
[o]
[ɔ]

c
¾c
£J
j
$i
®
]
$O
R

[ɕ]
[ʨ]
[ʥ]
[j]
[j]
[ɲ]
[ŋ]
[w]
[ʁ]
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