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Prosodiske forhold i   nrrrejyske  dialekter 
 

Det er almenkendt, at dansk rigssprog  er historisk knyttet til rmDlene, frrst 
og fremmest, sjFllandsk, og at mange dialektale forskelle mellem Jylland og 
rmDlene,  som, f.eks. apokope vs. vokalreduktion i ordformer af CVCV type 
mDtte have vFret gFldende allerede i gammeldansk periode, i 10-13 Drh. 
(Skautrup 1968: 227). I denne henseende kan man nFppe undre sig over, at 
der eksisterer en lang tradition at beskrive dansk rigsmDl og jysk som 
autonome lydsystemer, selv om de griber til en rFkke lignende prosodier, f. 
eks. strd. Et sDdant tiltag forudsFtter,  at sprogforskeren kan opnD en 
gennemsnitlig jysk sprogform, og at der foreligger relevante trFk, som 
dFkker de fleste jyske dialekter og skelner dem fra rigsmDl eller fra en 
typisk sjFllandsk sprogform.  
     Det frrste trin i denne retning var taget i 18. Drh. af  Jens Pedersen 
Hrysgaard, der opstillede for dansk modsFtningen af fem accenter: ‘det 
strdende aandelav’ (S<ng1),  ‘det kort-jFvne aandelav’ (StBd), ‘det dobbelte 
aandelav (Fl^r), ‘det langjFvne aandelav’ (Bro’r),  og en ekstra type med 
konsonantforlFngelsen (skin’ = skinne inf.)2. Hrysgaards analyse markerer 
et stort fremskridt i teoretiske forestillinger, idet Hrysgaard har knyttet 
prosodiske trFk som strd, vokal- , ok konsonantlFngde sammen med 
forskellige stavelsestyper: begrebet accent (‘aandelav’)  betyder hos ham 
knap noget andet end ‘stavelsesbasis’. Problemet herved er dog, at 
Hrysgaard, som selv var rstjyde, tilskrev jyske accentforholde uden videre 
til rigsmDlet. Denne overgang er ulovlig og forvirrende ikke kun fordi, at 
“sammenkFdningen af vokallFngde og strd under en fFlles betegnelse” 
bringer ud af dichotomisk beskrivelse af lydsystemet (Kroman 1947: 9), 
men ogsD fordi, at de af Hrysgaard opstillede distinktioner gFlder i jysk  
kun for enstavelsesord, mens rigsmDl beholder modsFtningen strd: ikke strd  
sDvel i enstavelses, som i tostavelsesord. Det er pDfaldende, at denne basale 
skelnen er betinget af jysk apokope, som bringer nordiske ord af CVCV type 
til typen CVC#, mens sjFllandsk (med krbenhavnsk) udviser udviklingen 
CVCV → CVC´.  
    Den strrste danske dialektolog af det 19. Drh. Kristen Jensen Lyngby var 
optaget af Hrysgaards klassifikation. Han var med det samme den frrste 
                                                 
1 Vi gengiver Hrysgaards eksempler i hans  notation; mFrk, at han anvendte apostrofen til at 
betegne konsonantlFngde, ikke strd ! 
2 Hrysgaard gav  den femte stavelsestype (uden strd og med konsonantforlFngelse) ikke noget 
sFrligt navn. Denne type svarer til K.J.Lyngbys ‘rullende tonehold’. 



videnskabsmand, som bevidst anvendte den til beskrivelsen af  ‘jyskens 
specifik’ i sin fremstilling af  dialektmaterialer. LFren om fem accenter 
(‘tonehold’ i Lyngbys terminologi) findes bDde i Lyngbys afhandling om 
srnderjysk ‘Bidrag til en srnderjysk SproglFre’  (1858), som i hans sidste 
arbejde – sammenfattende ‘Jyske Grammatik’,  frrst udgivet  af Anders 
Bjerrum i 1942.  Lyngby var frdt i Nibe i Himmerland, og en betydelig del 
af hans dialektsamling stammer fra Nordjylland  og er hentet fra  
Himmerland og Vendsyssel. Lyngby har undertiden illustrert jyske 
prosodier med nrrrejyske glosser; det er i sig selv ikke mFrkeligt, eftersom 
han pDstod, at fem karakteristiske ‘tonehold’, dvs. stavelsestyper, findes i 
forskellig udstrakning over det hele Jyllands omrDde. Hvad virkelig 
forekommer mFrkeligt, er det, at Lyngby valgte i ‘Jyske Grammatik’ for 
fremstillingen af formentlig fFllesjyske prosodier fire brjningsformer af Jt 
og samme ord vogn, udtalt [wu’n] i vendelbomDl: [ wun" ] Da. vognene pl. 
bf. ~   [wu"n] Da. vogne pl. ubf. ~  [wu’n] Da.  vogn sg. ubf. ~ [wun’]  sg. bf. 
Da.  vognen (Bjerrum 1942: 243). Lyngbys udtalelser tyder  pD, at han 
strFbede efter at anfrre minimale par, hvor prosodien alene er relevant.3 
Ulempen herved er, at efterstillet artikel mangler i de fleste jyske dialekter: 
den findes nemlig kun i nrrrejysk (dvs. i vendelbomDl og himmerlandsk) 
samt  i midtrstsjFllandsk med Djursland. Udenfor dette omrDde ville 
bestemt form ьkorresponderende til Da. vognen lyde F wun, med foranstillet 
artikel F. Der kan yderligere rejses tvivl, om Fldre vendsysselsk [wun"]  
‘vognene’ er et godt eksempel pD konsonantlFngde i enstavelsesord, 
eftersom denne ordform mDtte have en syllabisk sonorant og vedblive 
disyllabisk4. Hvordan man skal bestemme stavelsestallet i Lyngbys glosser, 
er et ret kompliceret sprrgsmDl, eftersom moderne vendelbomDl har praktisk 
opgivet konsonantlFndge  i alle stillinger5, men set ud fra et funktionel 
standpunkt, bliver det Dbenlyst, at nrrrejyske bestemte substantiver med 
efterstillet artikel ikke er  identiske med tilsvarende vestjyske eller 
srnderjyske former, som er klar enstavede og homomorfiske.  
                                                 
3 “[I Vendsyssel] sammentrFkkes kendeordet med navneordet, i tilfFlde hvor det sidste ender pD 
n.... hele forskellen imellem de fire former blot beror pD toneholdet” (Bjerrrum 1942, 243).  
4 Jfr. MolbFk Hansens vidnesbyrd, at Fldre himmerlandsk har kunnet skelne  mellem ord med 
assimileret schwa, og ord med syllabisk n: [kan" ] Da. kande sb. ~  [kann 6] kanden sb. bf. Den 
frrste gruppe ord opfattes, ifrlge ham, som enstavede, den anden gruppe – som tostavede 
(MolbFk Hansen 1978: 23). Ord med syllabiske sonoranter ([men n6 ] ~ [men´] minde inf.) lader 
sig fortolke som tostavede ogsD i dansk rigsmDl, jfr. (Brink & Lund 1975: 191-193), (Thorsen 
1982: 70).  
5 Se Bent Jul Nielsen for forholdene i TornbymDlet (Jul Nielsen 1984: 58-60). Ubestemt form 
ental af ordet ‘vogn’ har her strd  pD vokalen: [wun’],  bestemt form   har derimod strd pD 
konsonanten [wun’], mens  flertal (bDde bestemt og  ubestemt) udviser vokallFngde [ wu" n] (Jul 
Nielsen 1984: 81, 124, 211, 212, 229).  



     Mange danske dialektologer af den 20. Drh. har forsrgt at sFtte 
Hrysgaards og  Lyngbys lFre af fem stavelsestyper sammen med en 
strukturel betragtningsmDde6 og opstille en binFr modsFtning af ‘ordtoner’ 
eller ‘accenter’ for jysk (Bjerrum 1944: 32; EjskjFr 1954: 22; EjskjFr 1990; 
Srrensen 1985: 254). Denne hypotese er utvivlsomt inspireret af ydre 
sammenligning med svenske og norske tonemer. Hovedargumentet for 
opstillingen af to accenter er, at nordiske enstavede ord (A-ord) og nordiske 
tostavede ord (B- ord) normalt ikke falder sammen i jysk.7 Der hersker en 
almindelig opfattelse, at jyske dialekter har opretholdt det gamle, muligvis 
fFllesskandinavisk, tonalsystem, mens dansk rigsmDl har  aflrst det med 
oppositionen strd: ikke strd, jfr. (Srrensen 1985: 254). Imidlertid er 
prosodiske modsFtninger i de fleste Jyllands omrDder (bortset fra qstslesvig 
og Rrmr)  af kvantitativ og dynamisk natur – det er hovedsageligt strd,  
relevant vokal- og konsonantlFngde, som skelner (historiske) A- ord fra  B-
ord. Hvis man, f.eks. forsrger at gennemgD forskellige grupper af ‘Accent 1’ 
og ‘Accent 2’ ord i en vestjysk dialekt af Brrndum i Sallingdal, i Inger 
EjskjFrs belysning (EjskjFr 1954: 22), sD bliver man snart klar over, at der 
mangler prosodiske trFk, som er uafhFngige af stavelsesbasis og dFkker 
alle grupper af A- og B-ord.  
Prosodier: A B 
1. korthed ~ vestjysk 
strd 

[hat] Da. hat sb. ~  [ha’ t], Da.hatte sb. 
pl. 
 

2. strd ~ 
konsonantlFngde 

[kal’] Da. kalv sb. 
 

~ [kal"] Da. kalve sb. pl.

3. korthed ~ 
konsonantlFngde 

[sgas] Da. skov sb. 
 

~ [sgas"] pl. Da. skove 
sb.pl. 

4. korthed ~ vestjysk 
strd 

[hjFlp] Da. hjFlp sb.  
 

~ [hjFl’ p] Da. hjFlpe 
inf., 

5. korthed ~ [bi ]8Da. bi sb.  ~ [bji"] Da. bie inf., 

                                                 
6 Man mD forrvrigt sige, at ogsD Lyngbys teori er strukturalistisk i den videre forstand, idet 
Lyngby har udpeget lFngde og strd som distinktive trFk, jfr. hans egen sammenfatning: “I. enten 
drages nemlig selvlyden ud eller 1. ogsD drages medlyden; II. Enten strdes der pD selvlyden eller 
2. Der strdes pD medlyden III. 3. eller ogsD bliver bDde selvlyd og medlyd  udtalt uden at den 
eller strdes.” (Bjerrum 1942: 217).  
7  Et indlysende oversigt over jyske dialekter, som viser, i hvor mange stavelsestyper der skelnes 
mellem A- og B-ord, er gjort af Viggo Srrensen: (Srrensen 1985: 264).  
8 Formen /bi / demonstrerer den sDkaldte klusilsprung, dvs. overgang fra strd til et lukkelyd i A -
ord. 



vokallFngde 
6. Strd ~ vokallFngde [bi’ n] Da. ben sb.  

 
~  [bii" n] Da. benen 
sb. bf. 

 Vi trr allerede her konkludere, at ‘Accent 1’ og ‘Accent 2’ i jysk 
dialektologi er blot konventionelle etiketter for henholdsvis “oprindelige en- 
og tostavelsesord”. Tesen om, at jyske prosodier fortsFtter den formentlig 
oprindelige accentfordeling, har lidt beviskraft og  bygger udelukkende  pD 
etymologiske overvejelser.  
    I dette foredrag vil vi snakke lidt nFrmere om prosodiske forhold i 
nutidige nrrrejyske dialekter. Det frlger af det foregDende, at begrebet 
‘prototypisk jysk’ er en teoretisk konstrukt, som bliver gribet til at  fundere 
forskelle mellem jyske dialekter og rigsmDl. Denne konstrukt  sigter til en 
sprogform 1) med apokope af oprindelige nordiske ord af CVCV-type> 
CVC#, 2) uden efterstillet artikel, 3) med prosodiske modsFtninger i 
enstavelsesord, 4) med fFllesdansk strd i nordiske A- ord og med vestjysk 
strd i   nordiske B-ord, 5) uden ordaccenter, som er uafhFngige af 
stavelsesbasis. Da betingelser 2) og 4) skiller rstjysk fra,  og betingelser 4) 
og 5) skiller srnderjysk fra, manisfesterer konstrukten frrst af alt vestjyske 
trFk. Hvad angDr nrrrejyske dialekter,  dvs. vendelbomDl og himmerlandsk, 
sD tager de en grFnsestilling mellem rstjysk (og rigsmDl) og vestjysk: de 
udviser apokope (som de rvrige jyske mDl), men har efterstillet artikel (som 
rigsmDl og rstjysk); vestjysk strd mangler i Vendelbo og findes kun i de 
vestligste egne af Himmerland;  prosodiske modsFtninger er mest 
karakteristiske for  enstavelsesord, men dFkker ikke desto mindre en del  
flerstavelsesord; forskellige stavelsestyper kendetegnes af karakteristiske 
dynamiske og kvantitative prosodier, men tonale fenomFner er ogsD blevet 
optegnet, se (MolbFk Hansen 1978: 16; MolbFk Hansen 1980: 37). 
    Inger EjskFr (1978), og Viggo Srrensen (1985) supplerer til jyskens 
prosodiske portrFt to ekstra parametrer, som gFlder sFtnings- og 
syntagmetryk: 6) betonede prFpositioner og 7) forledsaccentuering i 
sammensFtninger. Det viser sig, at forholdene i nrrrejysk i begge tilfFlde er 
afvigende fra den jyske standard. Mens bDde vest- og  rstjyske dialekter  har 
prFpositioner, som altid beholder tryk, jfr. rstjysk : falde : af : hesten, :gD :fra 
:gDrden (Houlbjerg, qstjylland), udviser himmerlandsk enklisetrykregler, 
hvormed betonede enstavede prFpositioner forekommer kun foran en 
tryksvag stavelse –  [: i h o b : ] ‘i Hobro’,  men aldrig foran en trykstFrk 
stavelse [i : Å s ] ‘i Randers’. MolbFk Hansen omtaler denne opfrrsel af 
                                                                                                                                                 
 



prFpositioner som en fast regel for himmerlandsk og finder sandsyndligt, at 
den gFlder ogsD for vendsysselsk  (MolbFk Hansen 1980: 23; MolbFk 
Hansen 1978: 22).  
   Forledsaccentuering ofte regnes  at vFre et andet jysk shibbolet. I dansk 
rigsmDl taber strdbFrende ord strd i forledstilling, jfr. [v a ˘’l]  hval  ~ [v a ˘ l : 
sk i’ b ] hvalskib. Forhold [: v a ˘’l]  ~ [v a ˘ l-] kan vel fortolkes her som 
prosodisk reduktion. Derimod har de fleste jyske dialekter accentskifte, 
metatoni, i stedet for reduktion. Det betyder, at A- ord  (=gamle enstavede 
ord) udskifter sin oprindelige prosodi og erstatter den i forledstilling med en 
karakteristisk prosodi af B-ord (= gamle apokoperede ord) med den samme 
stavelsesbasis; [»sto›k] stok ~  [»sto›’’k»dO›w’] stokdrv, mens B-ord beholder 
sin oprindelig prosodi, jfr. [: p O › l > s] prlse ~ [: p O › l > s : s k i ˜’] prlseskind 
(Srrensen 1985: 263).9  Viggo Srrensen har med rette pDpeget, at jysk 
accentskifte er principielt forskelligt fra forledstryktab i rigsmDl, eftersom 
jyske B-ord  kendetegnes af flere karakteristiske prosodier – vokal- og 
konsonantlFngde, vestjysk strd, som mangler i de pDgFldende grupper af A-
ord. Forholdene i VendelbomDl, ifrlge Srrensen, er anderledes og “tyder 
snarere pD forledsreduktion – endda mere omfattende end i rigsmDlet” 
(Srrensen 1985: 263)10. 
   Jyske prosodier opfordrer sDvel  til  sproghistorisk orienterede, som  
synkronisk orienterede  undersrgelser. Kontrasten med gamle optegnelser, 
gjort i 1800-1900, giver anledning til at analysere udviklingstendenser i 
lydsystemet.  En af vigtigste innovationer – overgang fra strd til tone i en 
rFkke stillinger – er opdaget i yngre himmmerlandsk af Peter MolbFk 
Hansen (MolbFk Hansen 1980: 37).   PD grund af sammenligningen med 
sprogbrug af Fldre generation og med Lyngbys optegnelser11 konkluderer 
forfatteren, at denne overgang er en nyudvikling af  dette Drhundrede. I sin 
analyse indleder MolbFk Hansen begrebet 'strdets allofoni', som  
forekommer at vFre empirisk velegnet og teoretisk retfFrdigt. Rigsdansk 
                                                 
9  Eksemplerne  stammer fra Torsted-dialekten i Nordthy (Nordvestjylland) og citeres efter 
Srrensens artikel (Srrensen 1985: 263). 
10 Jfr.ogsD (Jul Nielsen 1984:172-175), hvor der omtales ‘bortfald  af strd’ og ‘bortfald af 
stavelseslFngde’ i forledstillingen i  Tornby-dialekten. Forfatteren konkluderer, at “tendensen til 
strdstab deler dialekten ved andre strddialekter og kontrasterer med forholdene i vestjysk” (Jul 
Nielsen 1984:178). 
11 For Fldre himmerlandsk se ogsD teksten fra Astrup, udgivet i serie “Danske Dialekttekster”, Bd 
III. Ifrlge Bent Jrrgensen, som har aflFst teksten, befinder indtalerens sprogbrug pD et trin, der 
stDr nFr til sprogbrugen i Lyngbys optegnelser fra Himmerland: Astrup og Lyngby er 
nabosognene. Indtaleren, f. 1889,  har derimod ingen relevant konsonantlFngde (K.J. Lyngbys 
‘rullende tonehold’).  



strd giver ingen anledning til at snakke om prosodiske allofoner, skrnt 
variationsbredde i strdets udtale er undertiden stor. Forholdene i yngre 
himmerlandsk er mere indviklede, for  en gruppe af (nutidige) A- og B-ord 
udviser overgangen fra strd til tone:  strdet i enstavelsesord af CV:C  type 
og i enkelte ord af CVC´ type realiseres i form af stigende-fallende tone 
(kaldt svagt strd), mens selve glottaliseringen bliver meget svag. Dette 
gFlder ikke B-ord med lang rodstavelse: de udtales med kraftigt strd, lige 
som i dansk rigsmDl.  Der foreligger variation af  to strdets arter  i 
brjningsparadigmer. Jfr. frlgende  oppositioner: 1) stigende-fallende tone ~ 
sterkt strd: [nÉo:l] ~ [n o:/ l n 8] Da. nDl, nDlen, [bÉi:l] ~[bi: /l n 6] Da.  bil, bilen 
2) ± sterkt strd ~ stigende-fallende tone [l a n /] ~ [l a É n ´] Da. land, landet,     
[h a u 9] ~[ha Éu9´] Da. hav, havet. Ord med  to udlydende sonoranter (CVCVC) 
danner to ekstra typer: 3) syllabisk ´ mangler, formelen bliver: stigende-
fallende tone ~ sterkt strd [elÉm]~[el /m´n] Da. elm,elmen [h a É l m]~ [h a l / 
m ´] Da. halm, halmet 4) med syllabisk ´, formelen bliver: stigende tone ~ 
sterkt strd [Ãsal´m] ~ [sal /m´n] Da. salm, salmen. 
   Distributionen af svagt og sterkt strd kan fortolkes bDde ud fra 
fonologiske og morfofonologiske standpunkter.  Det er principielt vigtigt, at 
strdets allofoni i himmerlandsk ikke er sD meget betinget af aktuelle 
stavelsestal (og heller ikke af historisk fordeling af nordiske A- og B-ord), 
som af stavelsesbasis og  morfemisk struktur. Alligevel foretrFkker MolbFk 
Hansen selv at bortforklare forskellen mellem svagt og sterkt strd med 
hensyn til stavelsestal – han pDstDr, at alle strukturer, som har svagt strd, er 
disyllabiske, mens alle strukturer, som har sterkt strd, er monosyllabiske. 
    A) MolbFks forklaring. Sterkt strd har enstavelsesbasis [bi: /-], [no: / -] 
osv., svagt strd har tostavelsesbasis (MolbFk Hansen 1978: 20). 
    MolbFks lrsning har imidlertid den mangel, at han er tvunget til at 
betragte bDde  [l a É n ´]  og [elÉm] som tostavelsesord, skrnt han indrrmmer, at 
kortvokaliske ord af VCV type med en enkelt intervokalisk konsonant, som 
Da. lande eller Eng. letter, har ingen vel defineret syllabisk  grFnse12. Heraf 
frlger, at tostavighed af [l a É n ´]  og [elÉm] er en ret abstrakt egenskab, som 
ikke manifesteres direkte pD det overfladiske niveau. Og omvendt, sterkt 
strd, som er, per MolbFks definition, et signal af enstavighed, fremkommer 
enten i tostavelsesord, hvor  syllabifikationen er mulig, jfr. bestemt form 

                                                 
12  Jfr. MolbFks kommentar: “...there is no well defined internal syllable boundary.. we may 
speak of overlapping syllables in all such cases” (MolbFk Hansen 1978: 21).  



[el /m´n], eller i ord  som [l a n /], der kan korrelere med tostavige 
brjningsformer, jfr. [l a n /´n] Da. landene.  Disse komplikationer giver 
anledning til en alternativ forklaring, der bygger ikke pD aktuelle 
stavelsestal, men pD ordets struktur og syllabisk grFnse. 
    B) Alternativet. Sterkt strd optrFder i ord, hvor syllabifikationen bliver 
mulig og    markerer syllabisk grFnse, svagt strd optrFder i ord, hvor 
syllabifikationen er umulig.  Sterkt strd karakteriser rodmorfemet alene og 
fungerer som signal af stavelsesstruktur;  det forekommer i ord med aktuel 
eller potentiel13 syllabisk grFnse. Svagt strd karakteriserer ordformen i sin 
helhed; det forekommer kun i ord hvor syllabifikationen er umulig, dvs. 
[el /– m´n], [l a n /– # = l a n /–´n] men ikke [*elÉ– m], [*l a– Én´, *l a n É–´].  
    Funktionel forskel mellem sterkt og svagt strd vender os tilbage til  
accentologiske strrrelser, for svagt strd realiseres som en tonal prosodi –
stigende-faldende tone. Det er svFrt at bestemme uden akustiske analyser, i 
hvor mange tilfFlde glottaliserengen ved svagt strd forsvinder fulstFndigt. 
MolbFk Hansen pDstDr, at det sker ofte (MolbFk Hansen 1980: 38), mens 
andre jyske dialektologer er mere tilbageholdende om emnet. Det er vel 
muligt, at situationen i forskellige dialekter og idiolekter er ikke prFcis den 
samme, eller at der ogsD foreligger dobbeltformer. Under alle 
omstFndigheder, virker selve fordeling af svagt og sterkt strd meget 
indlysende: strd (glottaliseringen) bliver optionel eller forsvinder kun dJr, 
hvor det ikke opfylder vigtige morfofonologiske funktioner – i ord uden 
syllabisk grFnse. Svagt strd brr sDledes beskrives som et redudant 
fenomFn. Sterkt strd er derimod obligatorisk og brr beskrives som et 
instrument af syllabifikation. Forholdene mellem fonologi og prosodisk 
manifestation er sFrdeles  gennemskuelige her: svagt strd kan ikke 
lokaliseres pD Jt enkelt segment og overlejrer hele ordformen, i hvert fald, 
dens udlydende del, mens sterkt strd placeres lokalt pD vokalen eller pD 
konsonanten.  
    Vil man forsrge problemet fra et andet synsvinkel og sammenligne 
ordprosodi i yngre himmerlandsk  og i rigsmDl, sD viser det sig, at dialekten 
har flere tonale forlrb. Mens krbenhavnsk udtale af rigsmDl har kun Jn 
generaliseret ordprosodi (se: Grrnnum 1997: 192), skelner himmerlandsk 
mellem fire tonale forlrb 14.  
                                                 
13 MFrk, at det sidste argument er sprogspecifik og ikke duer for jyske  dialekter uden efterstillet 
artikel, idet strukturer af VC/# og VC/C# type  ikke kan udvides her til VC/´(C)/, VC/C´(C) 
type. 
14 Vi er meget taknemmelig til Peter MolbFk Hansen,  som har mundligt over for os givet 
indgDende oplysninger om intonantionsmrnstre i dialekten. 
 



Krbenhavnsk Yngre himmerlandsk 
 

1) [h a l /m]; 2) [h a l /m´n]   
Ingen forskel i rigsmDl; 1) og 2) har 
den samme stigende-faldende 
grundtonekurve  og strd i begge 
tilfFlde. 
 

1) [sal´m]~ Da. salm(e). 
(faldende-stigende kurve uden strd, 
stigende bevFgelse pD anden stavelse 
(schwa/eller syllabisk sonorant);  

2) [sal /m´n] Da. salmen. 
(faldende-stigende kurve med sterkt 
strd plus et meget stejl fald pD anden 
stavelse med schwa); 

3)  [h a l m]     Da. halm (jFvn 
stigende-faldende kurve med en svag 
glottalisering);  

4)  [h a l / m ´] Da. halmen 
(stigende-faldende kurve med sterkt 
strd); 
 

    Prosodier, som stDr nFr til himmerlandsk svagt strd, findes ogsD i  
vendelbomDl. Kilderne er  desvFrre ikke entydige, for de fleste optegnere 
betragter svagt strd kun i forhold til strd i pDgFldende rigsmDlsord; derved 
omtales intensivitet, ikke toneforlrb. Det er plausibelt, at vi har her at  grre 
med to  forskellige, dog beslFgtede fenomFner: strdsvaghed og 
strdlabilitet. I mange tilfFlde hFnger strdsvaghed sammen med en 
udvikling fra glottalisering til tone. Jul Nielsen grr opmFrksom pD, at 
tendensen til “meget svag strdudtale” fremkommer “hos unge medlemmer 
af sprogsamfundet, nemlig elever i Hirtshals storkommunes skoler” (Jul 
Nielsen 1984: 180); efter hans opfattelse er strdsvagheden i yngre 
vendelbomDl markant og grFnser til strdmangel. Jul Nielsen fortolker det 
som en nyudvikling,  og samtidig afviser tanken om at den er 
rigsmDlpDvirket, “idet nogle enkelte der taler et mere krbenhavnskprFget 
rigsmDl  ikke har strdsvaghed i samme grad” (Jul Nielsen 1984: 181). I 
mundtlig meddelelse bekrFftede lektor Bent Jul Nielsen, at flere ord, som 
bibeholder strd kun i  Fldre, men ikke i yngre vendelbomDl, har i yngre 
udtale et stigende-faldende forlrb, som ligner himmerlandsk svagt strd. 
    Strdlabilitet er beskrevet bedre end overgang fra glottalisering til ordtone.  
Arne Espegaard omtaler i  “Vendsysselsk ordbog” sammenfald af 
stavelsestyper strdt vokal + konsonant og vokal + strdt konsonant    
(Espegaard 1974: 22).  Jul Nielsen prFciserer, at dette sker i enstavelsesord 
med ikke glidende langvokaler efterfrlgt af stemt konsonant; strdfasen 



normalt “rammer en del af vokalen og (det meste af) konsonanten” (Jul 
Nielsen 1984: 81). Dette medfrrer prosodisk variation, dog men en tendens 
til sen strdplacering og vokalforkortelse V.’C →VC’: [h wO.’n~ h wO. Én’ ~ 
h wOn’] horn sb., [h wO. É ’n t ~ h wO.Én’ t~ h wOn’t] hornet sb bf. . 
Hverken Espegaard eller Jul Nielsen nFvner, at strd i denne gruppe 
enstavelsesord forsvinder, men det har en  naturlig forklaring: begge af dem 
beskriver Fldre sprogbrug15. Vi vil absolut ikke mene, at udviklingen i alle 
fald resulterer i en ordtone, men Jn parallel mellem himmerlandsk ‘svagt 
strd’ og vendsysselsk labilt strd er  oplagt: i ord, hvor glottaliseringen ikke 
markerer syllabisk grFnse, gDr den over fra det segmentale til det 
suprasegmentale niveau. Dette medfrrer en omfordeling af strdets 
dynamiske og tonale parametre og kan i gunstige omstFndigheder lede til 
fonematiseringen af diverse toneforlrb i dialekten. 
    Optionel glottalisering i nrrrejysk har, efter vores opfattelse,  knap meget 
til fFlles med det vestjyske kortvokalstrd. Skrnt vestjysk strd  mangler i 
vendelbomDl  og findes kun  i mindretal af Himmerlands sogne, har 
problemet en vis almenlingvistisk interesse, idet vestjysk strd  betragtes som  
en dynamisk ‘refleks’ af tonale prosodier pD nordiske B-ord. Nogle 
dialektologer hFvder, at vestjysk strd er sterkt fonetisk forskelligt fra 
fFllesdansk strd (Ringgaard 1960: 65-72). I litteraturen findes pDstand, at 
vestjysk strd implicerer et sFrligt toneforlrb, forkorter vokalen og 
undtagelseslrst  deaspirerer udlydende klusiler (mens fFllesdansk strd ikke 
medfrrer alle disse effekter16). Det bemFrkelsesvFrdigt, at K.J.Lyngby 
klasseficerede ord med vestjysk strd i CVC strukturer som [h a’d] hatte sb. 
pl. [stç’k]  stokke sb. pl.  ikke til rubrikken ‘standsende tonehold’ (= med 
strd pD en lang vokal), men derimod til rubrikken ‘strdende tonehold’  (= 
med  strd pD en konsonant) som [kal’] kalv sb.,  jfr. (Bjerrum 1944: 29). 
Lyngbys beslutning er vel motiveret: vestjysk kortvokalstrd er en prosodi 
som pD et mere abstrakt resprFsentationsniveau brr tilskreves til hele 
stavelseskompleks, ikke  til en enkelt vokal eller konsonant, mens 
fFllesdansk strd er et segmentalt fenomFn, som hFnger sammen med 
                                                 
15 Jul Nielsens hovedinformant fra Tornby  er frdt 1888 (Jul Nielsen 1984: 14).  
16 Imidlertid gFlder disse  af Ringgaard opstilte regler ikke for enkelte vestjyske dialekter. SD har  
f.eks. BjerreherredsmDl sDvel for ord med strd, som for ord uden strd en fast regel: den 
postvokaliske klusil er aspireret i absolut udlyd, men ikke-aspireret i indlyd mellem vokaler, jfr. 
[sdu.’t ] stort  adj. [p lO’t]  plukkede vb. prt., men [pO’d´]  putter vb. prFs.. Under disse 
omstFndigheder bliver forskellen mellem vestjysk og fFllesdansk strd slet ikke definerbar 
fonetisk. Jul Nielsen pDpeger med rette, at  “dette forhold [reglen om deaspirationen - A.Z.] er 
altsD ingen hjFlp at hente for den, der skal afgrre, om han hrrer et vestjysk strd eller et 
fFllesdansk strd” (Jul Nielsen 1968: 32).  



stavelseslFngde. I Lyngbys og Ringgaards teorier holdes strd og lFngde 
ude fra hinanden, og  det er  rimeligt. Men det ville vFre urimeligt at 
beskrive vestjysk strd som ordprosodi pD et rent fonetisk niveau: det er 
klart, at glottaliseringen i vestjyske ord med ustemt klusil [h a’d] hatte sb. 
pl. eller [sO’g´] sukker sb. ikke rammer den betydelige del af konsonanten, 
sD at der  forreligger temmelig sikre grunde til  at afmFrke grFnsen mellem 
strdt vokal og efterfrlgende  konsonant og segmentere V’-C. Men netop i 
kortvokaliske ord som [h a’d] hatte eller [sO’g´] er denne segmentation 
irrelevant17.   
    I Fldre vesthimmerlandsk forekom strd i enstavelsesord i forbindelser /V 
+ b, d, g/, /r + b, d, g/: [v e’b] vippe sb. og vb. inf., [ka¤’d] sb. pl. katte,  
[sga$r’b] skarpe adj. pl. .  Etymologisk set, er det vestjysk strd i gamle B-
ord. Men det er nFppe en tilstrFkkelig baggrund for at opstille en 
modsFtning mellem ‘vestjysk’ strd i [ka¤’d] og ‘fFllesdansk’ strd i [l a n /] 
ud fra et synkronisk standpunkt. Allofoniske forhold  mellem sterkt og svagt 
strd dFkker ogsD ordgruppen med strd foran /b, d, g/; enstavelsesord som 
[v e’b] vippe vb. inf. og [ka¤’d] katte sb. pl. har flerestavede brjningsformer 
med svag glottalisering [veÉb´R] vipper vb. prFs. og [kaè@Éd´n] kattene, 
hvormed  [ka¤’d]  forholder sig til [kaè@Éd´n],  pD samme mDde som  [l a n /] 
forholder sig til [l a É n ´]. Som det fremgDr af de ovenstDende eksempler, 
forekom ‘vestjysk’ strd i vesthimmerlandsk ogsD i ordtyper, som er sjFldne 
eller umulige i  Fgte vestjyske dialekter uden efterstillet artikel, jfr. tillige 
klar disyllabiske [hja@Éd´R] hjerter (i kortspil) sb. pl., [sda*r’g´n] storkene 
sb. pl. bf. (MolbFk Hansen 1980: 29). 
Vesthimmerland ‘Vestjysk strd’ ‘FFllesdansk strd’ 
Sterkt glottalisering [v e’b] vippe sb. og vb. 

inf. [ka¤’d] katte  sb. bf. 
[l a n /] land sb. 

Svag glottalisering [kaè@Éd´n] kattene sb.pl. 
[veÉb´R] vipper sb. pl. 
og vb. prFs.  

[l a É n ´]lande sb. pl. og 
landet sb. bf.  

                                                 
17 I denne henseende  er ogsD bemFrkelsesvFrdigt, at enkelte jyske dialekter ikke har strdte 
konsonanter  foran /s/ og /f/, dvs. netop i de forbindelser, hvor afgrFnsningen mellem to 
segmenter i stavelsesudlyd er sFrdeles klar. Det var angiveligt tilfFldet  i Fldre himmerlandsk, 
jfr. MolbFks kommentar   til formen [als] Als (navn pD en landsby), som bliver i yngre 
himmerlandsk til [al/s] (MolbFk Hansen 1980: 29).  



    Det ser rimeligt ud at konkludere, at skelnen mellem vestjysk og 
fFllesdansk strd har hjemme i et andet begrebsystem, end skelnen  mellem 
‘svagt’ og ‘sterkt’ strd.  Begrebet ‘vestjysk strd’ er, hvor det ikke blot 
betegner strd, fordelt efter andre  regler end i dansk rigsmDl, men sigter til 
en bestemt ordklasse, et historisk strrrelse. Den formentlige forskel mellem 
fFllesdansk og vestjysk strd ofte overdFkkes i dialekterne af andre 
prosodiske distinktioner.18 
    Den foretagne analyse har pDvist, at K.J. Lyngby har delvis vFret ret, da 
han i sin tid ekstrapolerede teorien om 5 tonehold over for nrrrejysk. 
Nutidige nrrrejyske prosodier, der hFnger sammen med glottaliseringen,  
danner et indviklet system med flere led og et udprFget tonal komponent. 
Dette system stDr nFrmere til det rvrige jysk end til den privative opposition 
strd: ikke strd, der karakteriserer dansk rigsmDl. Imidlertid er nrrrejyske 
prosodier funktionel forskellige fra lignende fFnomener i vestjyske 
dialekter, idet de omfatter ikke kun enstavede monomorfiske ord, men ogsD 
en del af heteromorfiske og  flerestavede  ord.  
    I forhold til J.P. Hrysgaards og K.J. Lyngbys tid har nutidige nrrrejyske 
dialekter et mindre antal stavelsestyper. I 18 Drh.  kunne rstjyden Hrysgaard 
opstille konsonantlFngde som en sFrlig prosodi. Allerede ved Lyngbys drd 
i 1871 var konsonantlFngde opgivet i de fleste rstjyske dialekter (Jensen 
1944: 18)19. Lyngbys optegnelser skildrer en tilstand, da bDde vendelbomDl 
og himmerlandsk endnu havde konsonantlFngde, men  i begyndelsen af 20. 
Drh. var denne prosodi sterkt pD retur.  Eldre vendebomDl har bevaret kun 
reste af konsonantlFngde20. I TornbymDlet er lFngde umulig pD en enkelt 
udlydende konsonant og i forbindelser [m], [n], [l] + ustemt konsonant, men 
forekommer sporadisk i udlydende forbindelser med halvvokale [j, w] og [®] 
+ ustemt konsonant, hvor den dog ofte forsvinder eller erstattes af 
vokalforlFngelse: [b A j > s~ b A j s] bisse vb. inf., [s A w > s ~ s A > w s] sakse sb. 
pl., [O>nsk~ Onsk] rnske vb. inf. (Jul Nielsen 1984, 60). Dette medfrrer en 
eventuel omvandling af andre prosodier, der overtager distinktive funktioner 
af den tabte: [s A w s] saks ~ [s A w > s] sakse > [s A w s] ~ [s A w > s]. Derved 
bliver prosodisk   lFngde associeret med hele stavelsen, ikke med vokalen 

                                                 
18 Rekonstruktion af prototypiske trFk af vestjysk strd bliver, efter vores opfattelse, en vigtig, 
men usFdvanlig svFr opgave, idet vestjysk og rigsdansk strd, med ganske fD undtagelser, danner 
en komplementFr distribution, dvs. ikke optrFder i Jn og samme omgivelse. Det er derfor ikke 
helt klart, hvordan man kan skelne VSs fonetiske specifik fra specifikken af dets  omgivelse. 
19 Ella Jensens monografi behandler “sproget som det taltes i Houlbjerg omkring 1880” (Jensen 
1944: 8).  
20 Om reste af konsonantlFnge i Fldre himmerlandsk se (MolbFk Hansen 1980: 26-27). 



alene21: dette kan begrundes lige  ud fra den omstFndighed, at kvantiteten er 
labil og kan i de ovenfrrte eksempler placeres forskelligt i stavelsen, uden at 
det ophFver modsFtningen mellem brjningsformer.22 Det kan  nFppe vFre 
tvivl om, at prosodisk lFngde er mere frekvent i vendelbomDl, end i 
vesthimmerlandsk: i vendelbomDl opfylder kvantiteten ikke kun funktioner 
af Lyngbys ‘rullende tonehold’, men ogsD de af det ‘vestjyske’ strd, der 
mangler her. Jfr. Fldre vesthimmerlandsk [ka¤’d] katte sb. pl., [lO’t] lukke 
vb. prt., [sga›R’p] skarpe adj. pl, [sda*R’g] storke sb. pl. med vendsysselsk  
[k a > t], [l u >t], [s d ç > ® k~s d ç ® > k]. Nrrrejyske forekomstmrnster af kvantitet 
og strd er typiske for akokoperede dialekter. Det ejendommelige her er, at 
de samme prosodier, der kendetegner enstavede apokopeord, ogsD omfatter 
en  betydelig del af to- og flerestavede ord:  jfr. Fldre vesthimmerlandsk 
[sda*R’g´n] // vendsysselsk  [s d a * >Rg´n] storkene sb. pl. . PD grund af 
sFrlige morfonologiske betingelser – tilstedevFrelse af efterstillet artikel, 
svagere reduktion23, – spiller ordtyper CVCVC og CVCVC en stor rolle i 
nrrrejyske accentmodsFtninger. Da nyere nrrrejyske lydsystemer 
regelmFssigt forener en- og tostavelsesord i Jn klasse, trFnger de til 
suprafonematiske, tonale prosodier, der dublerer eller endda aflrser 
dynamiske modsFtninger. Det er vigtigt, at omfangsomrDde af nyere 
prosodier ikke falder sammen med omfangsomrDde af gamle: svagt strd i 
himmerlandsk ikke fortsFtter mekanisk fFllesdansk strd, vendsysselsk 
kvantitet ikke fortsFtter mekanisk jysk vokallFngde.  
    Hverken fonetiske  eller fonologiske egenskaber af nyere nrrrejyske 
prosodier mD a priori regnes for at vFre unikke: bDde stigende-faldende tone 
og labil glottalisering findes snarest sDvel i  andre danske dialekter, som i 
andre sprog. Det ville alligevel vFre misvisende at opregne mulige parallele 
uden at betragte deres funktionel bagrund. Den vigtigste konsekvens, som 
mD og skal drages af det omtalte materiale, er den, at nrrrejyske dialekter af 
Vendelbo og Himmerland giver os  temmelig sikre eksempler pD overgang 
fra stavelsesprosodi til ordprosodi i den nyere tid. Vi vil tillFgge dette 
resultat en vis teoretisk og sproghistorisk interesse; den ‘nrrrejyske model’ 
kan formentlig bruges ogsD for fortolkningen af andre nordiske 

                                                 
21 Vores konklusion paralleliserer med Jul Nielsens pDstand, at “der ikke kan pDvises opposition 
mellem vokallFngde og konsonantlFngde”  i vendelbomDlet (Jul Nielsen 1984: 60). 
22 Eftersom prosodisk lFngde aldrig forekommer pD  oprindelige enstavelsesord.  
23 Som illustration kan man anfrre reglen, som gFlder i  vendelbomDl. Kortstavede nordiske  ord 
af CVCV  type vedbliver tostavede, hvis de har en udlydende gruppe R + ´. SD svarer [k n o R ´] 
knurre vb. inf., [ ,fç:sdOR´] forstyrre vb. inf. til enstavede vestjyske former [knoR~ k n o R >], 
[,fç:sdOR ~,fç:sdOR>] (Jul Nielsen 1984: 58). 



accentsystemer, isFr hvad angDr forhold mellem strd, ordtone og 
syllabifikation. Den foretagne analyse har ogsD pDvist nrdvendingehed af at 
skelne konsekvent mellem historiske, funktionelle og akustiske strrrelser. 
Nutidige nrrrejyske accentsystemer, og dialektprosodi generelt, trFnger til 
videre instrumentale og sociolingvistiske undersrgelser.  
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problemet; specielt takker jeg Tomas Riad, Viggo Srrensen og Torben 
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