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I sin avhandling undersökte Mathias Strandberg tonaccenten i appellativa sammansättningar i 

skånemålen. Nu har Strandberg påbörjat en ny undersökning om tonaccenten i skånska 

ortnamn, ett ämne som tidigare knappt alls har beforskats. Vid dagens namnseminarium 

presenterar han preliminära resultat ur denna undersökning.  

 

Strandberg inleder med en kort bakgrund. Sammansättningar har i Sverige i regel accent 2. 

Men förutom i ett område i östra Sverige, som generaliserat accent 2, finns det inskränkningar 

i denna regel, närmare bestämt i sammansättningar med enstavig förled.  

 

I Skåne förekommer accent 1 i tre typer av sammansättningar. Den första typen återgår på 

äldre juxtapositioner, det vill säga tidigare tvåordiga fraser, till exempel fda. lands wægh > 

´landsväg. Den andra typen har haft förledssynkope, t.ex. fda. kæthilfōt > ´tjelfod. Den tredje 

typen utgörs av lånord från språk utan tonaccent, i regel lågtyska, t.ex. ´rubank.  

 

Sedan övergår Strandberg till att tala om sin undersökning. Längst har han kommit när det 

gäller löv-namnen. Strandberg har undersökt 27 skånska löv-namn. Av dessa har 25 stycken 

accent 1. Alla namn med en (mer eller mindre) säkert tolkad förled har denna accent. Dessa 

kan ha en enstavig genitivförled, t.ex. Djurslöv med genitivformen av antingen namnet eller 

appellativet Diūr/diūr i förleden. De kan också ha en synkoperad förled, t.ex. Eslöv, med 

genitivformen av fda. ǣsir 'åsbo'. Svalöv, med accent 2, kan ha fått denna accent genom tidig 

haplologisk synkope.  

 

Strandberg presenterar också en ny tolkning av Arlöv. Här argumenterar han för att förleden 

motsvarar genitivformen av fda. ā 'å' och att ā > a genom sammansättningsreduktion.  

 

Därefter behandlar Strandberg namn med -by och -stad. Båda dessa namntyper har med få 

undantag accent 2. Bland -by-namnen föreligger accent 1 i t.ex. Balsby samt Norra och Södra 

Mellby. Accenten kan här förklaras genom nämnda inskränkningar i regeln om accent 2 i 

sammansättningar. Oväntat är dock att Borrby < Burgaby är belagt med accent två, trots att 

ordet redan under medeltid är belagt med synkope. Emellertid försvann inte ändelsevokalen 

helt, utan former med och utan synkope kom att leva sida vid sida. Kanske ska accenten 

förstås som analogisk ur den osynkoperade formen.  

 

Strandberg förklarar att det på sikt är möjligt att tonaccenten kan komma att spela en roll i 

ortnamnstolkningar. Men dessförinnan fordras grundliga undersökningar i ämnet.  

 

Vid protokollet: Felix Marklund 

Justerare: Staffan Nyström 

 


