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I den traditionella dialekten i Viskadalen, i gränslandet mellan Halland och Västergötland, har det, åtminstone 

fram till mitten av förra seklet, förekommit verbböjning i första person plural (1PP, -m) och andra person 

singular (2PS, -st). Två par viskadalska exempel ges i (1).  

 

(1) a. Å vi hoppam på en då. (Värö, ISOF:S408A)  

 b. På vintern vörum’ä la inte ute. (Grimmared, ISOF:Bd.227) 

 c. Du äst då e riktiger sketmärra. (Istorp, ISOF:Bd.6213) 

d. Den enklaste sag i väLa, vaist’ä. (Stråvalla, ISOF:Bd.224A)  

  

Vid rak ordföljd är subjektspronomenet vi ((1a)) respektive du ((1c)), men vid inversion används samma 

enklitiska subjektspronomen i de två fallen, nämligen ä. I ett diakront perspektiv kan ä visserligen härledas från 

två olika håll (vi > mi > mä > ä respektive du > tu > tô > tä > ä), men rent synkront rör det om ett och samma 

enklitiska ä.  

I mitt föredrag skall jag: 1) argumentera för att viskadalskt ä är ett slags kombinerat första- och 

andrapersonspronomen; 2) visa att ä:s distribution kan förutsägas av teorier om ändelseförsvagning som tidigare 

tillämpats på nederländskan.  

I standardnederländskan förekommer verbböjning i 2PS vid rak men inte vid omvänd ordföljd: jij leest, ’du 

läser’ respektive lees jij, ’läser du’. Ackema & Neeleman (2003) analyserar detta ändelsebortfall vid inversion 

som en reducering av särdragsredundans inom en fonologisk fras. VS-sekvensen ingår nämligen i samma 

fonologiska fras ({VS}), men inte SV-sekvensen ({S} {V}). För att {VS} inte skall innehålla två identiska 

särdragsknippen (-t och jij uttrycker båda 2PS) stryks verbändelsen (a.a.:693). Liknande ändelsereducering vid 

just inversion har konstaterats för yngre fornsvenska (Neuman 1925:175–186) och för vissa dalmål (Levander 

1928:163–164). 

I viskadalskan är det emellertid inte ändelsen på verbet, utan subjektspronomenet som reduceras vid 

inversion. Både -m och -st kvarstår således i (1b, 1d), men vi och du (med samma särdragsuppsättningar som 

ändelserna) ryms inte i {VS}. Fullständig reducering av S är inte aktuell: viskadalskan har samma subjektstvång 

som standardsvenska. Det särdragsknippe som utgör S reduceras istället delvis. Om 1PP motsvarar 

särdragskombinationen [PROX PL] och 2PS [PROX DIST] (såsom Ackema & Neeleman, 2013, föreslår) kan ä 

analyseras som en realisering av blott det gemensamma draget PROX. Eftersom reduceringen av PL/DIST alltså är 

fonologiskt betingad, dvs. sker i PF, får den ingen semantisk effekt. Subjekten tolkas med andra ord som [PROX 

PL] i (1b) och som [PROX DIST] i (1d); det är  i PF som formsammanfallet ([PROX PL] = [PROX DIST]) 

uppkommer.  
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