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Anteckningar om Västmanlands folkspråk *). 
Af 

L. Fr. Leffler. 

Få trakter af Sverge hafva hittils blifvit så litet under-
sökta i språkligt hänseende, som Västmanland. Från de allra 
flesta svenska landskap finnas icke blott ordlistor offentliggjorda, 
utan äfven mer eller mindre utförliga grammatikaliska med-
delanden. Sådana hafva hittils endast saknats från Jämtland, 
Härjeådalen, Medelpad samt Gästrikland, Västmanland ock Skåne. 
Emellertid borde man kunna hoppas få dylika, för en noggran-
nare kännedom om hvarje särskild munart nödvändiga, gramma-
tikaliska upplysningar rörande Jämtlands ock Härjeådalens folkspråk, 
sedan nämda trakter blifvit förliden sommar undersökta i språk-
ligt hänseende af en dansk filolog; från vissa trakter af Västman-
land meddelas här de af mig gjorda rön. Återstå sedan Medelpad, 
Skåne **) ock Gästrikland. Från de två förstnämda finnas emel-
lertid några särskildt offentliggjorda språkliga meddelanden, näm-
ligen några ordlistor, så att härefter Gästrikland ***) kvarstår så-

*) Förf:s eget stafsätt är i denna uppsats på begäran bibehållet. 
**) Det är mycket att beklaga, att en vetenskaplig undersök-

ning af Skånes folkspråk ännu icke kommit till stånd. Af det lilla, 
man redan fått veta om skånemålet, synes tydligen, att får språkforsk-
ningen skulle vara mycket att häraf hämta. Äfven får fornforskningen 
skulle en sådan undersökning säkerligen vara upplysande, särskildt med 
afseende på Skånes befolkningsförhållanden. Skånes vid Lunds Universitet 
studerande, för fosterländsk språkforskning intresserade, söner skulle 
här hafva ett rikt ock tacksamt fält för sin verksamhet. 

***) Förutom de i Rietz' Dialektlexikon befintliga, ej särdeles rikhal-
tiga meddelandena från Gästrikland finnas äfven några ytterst torftiga 
meddelanden om språket därstädes i Samlingar til en beskrifning öfver 
Norrland och Gefteborgs län I. Gestrikland. Af A. A. Hülphers, We-
sterås 1793, där bland annat säges, att i Ofvansjö finnes "en mycket 
egen dialect." Väl vore, om en språklig undersökning af denna pro- 
vins företoges, innan det blir för sent. 
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som det i språkligt hänseende minst undersökta svenska landskap. 
Hvad hittils rörande Västmanlands folkspråk finnes i tryck 

meddeladt är, så vidt jag har mig bekant, endast följande: 
En liten ordlista (20 ord med till en del oriktiga former) 

i Moselii beskrifning öfver Nora bergslag (s. 146). 
En folksägen från Kumla socken, meddelad i Dybecks Runa 

för 1842, häftet 1, sid. 13. 
Några ord om "den gamla språkdialekten" i Nora under 

artikeln "Nora landsförsamling" i Å. Hammars "Historiskt-Geo-
grafiskt och Statistiskt Lexicon öfver Sverige" Band. 5, s. 203. 

De i Rietz' Dialektlexikon ur senare hälften af Herweghrs 
"Idioticon Vestmannicum" ock efter några enskilda meddelanden 
upptagna västmanlandsord. 

En ordlista öfver målet i Fellingsbro *), meddelad i An-
tiqvarisk Tidskrift för Sverige II, s. 48-51. 

De språkliga anteckningar från Västmanland, som här nedan 
meddelas, gjordes förliden sommar (1872) under en resa, som jag 
genom ett anslag af Svenska Fornminnesföreningen blef satt i till-
fälle att företaga under en tid af något öfver en mänad. Det 
är hufvudsakligen språket i Norbärgs ock Ramsbärgs socknar (i 
det följande angifna med Nbg ock Rbg), som ligger till grund 
för den här gjorda framställningen af västmanlandsmålets gram-
matikaliska byggnad; men äfven från Västanfors (Vfrs), Skinn-
skattebärgs (Skbg), nya Kopparbärgs (Ljusnarsbärgs, tecknadt Kpbg), 
Lindes ock Nora socknar meddelas de strödda upplysningar, som 
under en kortare vistelse på hvar ock en af dessa orter kunde 
inhämtas. Det är för öfrigt naturligt, att icke någon fullständig 
ock uttömmande grammatikalisk behandling af målet ens i de 
två förstnämda socknarna kunde medhinnas under det omkring en 
veckas uppehåll, som jag gjorde på hvartdera stället. Jag har 
dock icke tvekat att gifva offentlighet åt hvad jag inhämtat, så 
ofullständigt det än är, emedan det, som jag vågar hoppas, lik-
väl lemnar en föreställning om de hufvudsakligaste egendomlig-
heterna i Västmanlands folkspråk ock därför icke torde sakna 

*) Fellingsbro hör af gammalt till Västmanland (se Styffe, Skan- 
dinavien under Unionstiden, s. 236), fastän det på karta ofta (så äfven 
på Hahrs karta) föres till provinsen Närke, antagligen med anledning 
däraf, att det hör under Örebro län. 
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intresse för den svenska språkforskningens ock särskildt dialekt-
forskningens vänner. 

Med afseende på den allmänna karaktären af Västmanlands 
folkspråk torde man vara berättigad att säga, att detta är en 
förmedlande länk mellan dalskan ock de söder om Mälaren be-
lägna svealandskapens mål, något som man redan på förhand 
kunde anse sannolikt. 

Jag har någonstädes sett det påståendet göras, att endast 
den gamla provinsindelningen, men icke den nya länsindelningen, 
är af någon betydelse vid bestämmandet af allmogemålens geo-
grafiska utbredning. Det må vara, att detta i allmänhet är 
riktigt, men i Västmanland torde den jämförelsevis nyare läns-
gränsen mellan Örebro ock Västerås län icke vara utan betydelse 
för en språklig delning af provinsen. Det förefaller mig - en-
dast en noggrannare ock utförligare granskning, än den jag kunnat 
göra, kan visa, om denna förmodan är fullt grundad - som om 
man verkligen kunde draga upp en språklig gränslinja ungefär 
där länsgränsen går, så att man skulle få en östlig västmanlands-
dialekt ock en västlig. Såsom mest utmärkande för den östliga 
torde få anses bibehållandet af den efterhängda artikelns fulla 
form för maskuliner ock femininer samt utbytet af -k- ock -kk- 
mot tj, ttj. Denna munart torde få anses som det egentliga 
västmanlandsmålet. 

Att språket i den västra delen af provinsen kommit att 
skilja sig från det egentliga västmanlandsmålet beror troligen 
däraf, att denna del i följd af sin geografiska belägenhet varit 
mer mottaglig för intryck från de angränsande provinserna. Så 
liknar nora- ock lindesmålet mycket närkesmålet. I Hellefors, 
Grythyttan ock Hjulsjö åter påminner folkets munart om värm-
landsmålet. 

Med afseende på den ljudbeteckning, som nedan användts, 
må anmärkas, att jag sökt göra den så lättfattlig ock så litet 
främmande, som möjligt, för att ej vålla tidskriftens läsare onödigt 
besvär. Af ovanligare tecken, som jag bibehållit, äro endast de 
feta typerna för de "supradentala ljuden", hvilka tecken, enligt 
min tanke, äro synnerligen lämpliga ock icke torde vara svåra 
att förstå. Dessa ljud, så allmänna i våra munarter ock äfven 
i vårt dagliga tal, kunna icke längre undvara egna, enkla ljud-
tecken vid återgifvandet af vårt folkspråk. 
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Däremot hafva icke olika tecken begagnats för öppna och 
slutna vokalljud - hvilkas olikhet dock naturligtvis blifvit i ljud-
läran anmärkt -, emedan jag högeligen fruktar, att ett annat 
förfaringssätt skall verka afskräckande på dem, som skulle vara 
villiga att biträda vid upptecknandet af vårt folkspråk, men ej 
se sig i stånd att kunna göra alt för fina fonetiskt-fysiologiska 
iakttagelser. 

Jag öfvergår nu till en framställning af västmanlandsmålets 

Ljudlära. 

Vokalljuden. 
1. A har stundom öppet ljud, där riksspråket (ofta nedan 

tecknadt rspr.) i Svealand har slutet, t. ex. i galen, kar (Nbg). 
A motsvarar svenskt tonlöst e, dels i åtskilliga adverb, 

såsom ôppa, uta, framma, inna (inne), dänne nera (där nere), 
m. fl. (Nbg; Kpbg), dels ofta i svaga imperfekt, såsom i villa 
(ville), jijta (gifte), kunna (kunde), vända, stötta (stötte) o. s. v. 
(Kpbg). I det senare fallet är a säkerligen uppkommet på samma 
sätt som i det förra, d. v. s. genom utbyte mot det obetonade 
e, hvarmed äfven må jämföras nedan, då er blir ær. Att a 
här skulle vara ursprungligt ock från första person (fno. -da) 
hafva inträngt äfven i andra ock tredje är nämligen föga troligt, 
då redan de älsta svenska skriftliga urkunder hafva i eller e i 
alla personerna. (Se Rydq. Sv. Spr. L. I, 329). 

A motsvarar riksspråkets å i vànda, vända, lyda (däremot 
vännda, hvardag), i janse, i jåns *) (Rbg), standkrok (stånd-
krok, Skbg). 

2. E ljuder i den efterhängda artikeln ofta så likt kort 
i, att det är nästan omöjligt att säga, hvilkendera vokalen ut-
talas (Nbg); så t. ex. i bättjen eller bättjin (bäcken). Jfr det 
likartade förhållandet i Södra Möres folkspråk. (Se Linder, Om 
Allmogemålet i Södra Möre Härad af Kalmar län, s. 3.) 

E motsvarar riksspråkets a i flere fall: så i pres. af 
första konjugationens svaga verb, t. ex. hupper (hoppar), soper 

*) I Dalins Ordbok öfver Svenska Språket upptages för rspr. både 
i jans ock i jåns, men den förra formen torde ej böra godkännas för 
rspr. Endast från hall. har Rietz en form med a af detta ord (i ans). 
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(sopar), kaller, danser (Kpbg); i ändelsen -ere för -are, t. ex. 
egere, skräddere, skômmere (i Rbg skommare, skomakare), o. s. v. 
(Kpbg); i superlativ-ändelsen (Rbg): goesta (godaste), grannesta 
(så allmänt i stockholmskan); i den feminina slut-artikeln i pluralis 
ofta i Nbg: änjane (ängarna), sokknane, grindane, broane; 
i flere andra fall i korta stafvelser, t. ex. i alle fall, lykke te 
(lycka till), m. fl. dylika kortare uttryck (Rbg). 

E i målet är ofta ett försvagadt o eller u, t. ex. tog te goe 
(till godo), flikker; huve (hufvud) o. s. v. 

E motsvarar ofta riksspråkets i, t. ex. fresk (frisk), verke 
(virke), jekk (fick), gekk (gick) i Rbg; kvekk (kvick), jetter (gitter) 
m. fl. (Nora), flekka (Nbg). 

3. I motsvarar stundom riksspråkets e, t. ex. vikka (vecka). 
4. O är i det följande alltid tecken för vårt slutna o-ljud i bo. 
5. U är här tecken både för öppet ock slutet ljud. 

U (med öppet ljud) motsvarar stundom riksspråkets ö, t. ex. 
runn (rönn) i Nbg. En sådan förväxling mellan det öppna korta 
u-ljudet ock ö får man ej så sällan höra i dagligt tal; så huns 
för höns, sturst för störst o. s. v. Obildade personer samman-
blanda ofta i skrift de olika tecknen för dessa ljud, så att man 
får se skrifvet sturst ock dylikt *) 

U får i målet (Nbg, Kpbg m. fl.) ofta ett fullare ljud än 
i riksspråket, i synnerhet då det motsvarar riksspråkets öppna 
u-ljud, t. ex. i gubbe, rum. Ofta motsvarar det också riksspråkets 
öppna o-ljud, t. ex. i huppa (hoppa), suppa (soppa), duppa 
(doppa), kupp (kopp), kuppor (koppor). Ifrågavarande ljud är 
det tyska u i du, det franska ou i où. Det torde icke vara 
synnerligen vanligt i svenska munarter. I delsbomålet synes 
samma ljud finnas. (Se Uppränning till en gramm. öfver Delsbo-
målet, sid. 6.) 

6. Y står stundom för svenskt i, t. ex. skryndur (skrindor), 
Jyva (Gifvorna, ett ställe), Dyngtuna (Dingtuna socken). 

Y motsvarar äldre ju i tyn (tjuren), pyk (pjuk, se Rietz). 
Y motsvarar riksspråkets ö i yppi (öppet), tryskel (tröskel), 

ymsum (ömsom), jyssel (gödsel) i Nora. I jynom motsvarar 

*) Förf. känner till ock med personer, som eljes icke tala någon 
dialekt, men omöjligen kunna uttala det ifrågavarande ö-ljudet i riks-
språket annorlunda än som öppet u-ljud. 
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det i andra dialekter ock äldre svenskan förekommande i 
gönom. 

7. Å står i västmanländskan mycket ofta, där riksspråket 
har a, t. ex. sått (satt), gåkk (gack), framför nk i månke (manke), 
hånk (hank), bånke (banke, se Rz), svånk (svank, se Rietz s. 708), 
dånka (slå dank), i plåntje (planket), svåmp (svamp), höånda (hö-
anden). Dessa exempel äro från Rbg, Nbg, Kpbg. I Nora säges 
ål (al) ; äfvenså af äldre folk bånn (baud), hånn (baud), sånn-
hög (sand-). I Hjulsjö är detta senare uttal äfven vanligt. 

I vissa trakter, såsom i Fraggs by i Norbärg ock på flere 
ställen i Rbg uttalas a med ett så djupt guttural-ljud att det 
mycket nära liknar å, hvilka båda vokaler i Fragg i flere fall 
voro mycket svåra att skilja från hvarandra. Så uttalades där 
såga (sågen), två, båt, i går ungefär lika som far, nar (tvärslå), 
eller med ett gutturalt mellanljud mellan a ock å. Om ett 
dylikt ljud i n. Ångermanland se Sidenbladhs Allmogemålet i n. 

Ångmnl., s. 7. - Sådana mellanljud, som så ofta finnas i land-
skapsmålen, äro synnerligen upplysande för språkhistorien. Så 
är detta mellanljud mellan a ock å säkerligen just det ljud, 
som i riksspråket en gång förmedlade öfvergången från det äldre 
a till det yngre å. Den nordliga västmanländskan bildar också 
i detta hänseende mellanlänken mellan dalspråkets former med å 
(t. ex. fårå, drågå) ock de sydliga målarprovinsernas rena a 
(i fara, draga). 

8. Ä motsvarar ofta riksspråkets a, t. ex. grän (gran), 
läa (lada), tväga (tvaga, viska), härv (harf), alla i Nbg; sträss, 
träss (Kpbg, strax), tärmkjyllsa (tarm-) ; i synnerhet är detta 
fallet i n. Skinsbg ock i Kpbg, hvarest säges skä (skall), väri 
(varit), älm (halm), kälv (kalf), halv (half), kär (karl) o. s. v. 

Ä motsvarar ofta riksspråkets jä, d. v. s. målet har den 
obrutna formen för riksspråkets brutna, t. ex. stälpa (stjälpa), 
sätte (sjätte), jättfät (jättfjät). 

Ä motsvarar svenskt i i värtje (virke), väjja (vidja) i Nbg. 
Jfr det i många landskapsmål vanliga dagsmäja för dagsmidja. 

Ä motsvarar slutet e i smäjja (smedja). 
Ä synes stå för äldre ö i de många västmanländska namnen 

på -bänning, såsom Karbenning, Olsbenning, Halvarsbenning, 
Ombenning m. fl., hvilka namn man härledt från bända, som 
man tänkt begagnadt i sammanställningen bända malm, bryta 
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malm. I äldre jordeböcker ock gamla handlingar heta emellertid 
alla dessa ställen -böning. 

9. Æ är ett mellanljud mellan a ock ä, som allmänt före· 
kommer i Nbg, efter hvad jag tykt mig finna blott framför r, 
l ock n. Samma mellanljud anger Linder för södramöremålet 
framför r ock Sidenbladh för norra ångermanländskan (framför 
en mängd konsonanter). De stafvelser, hvari detta ljud före-
kommer, äro sådana, som i rspr. pläga kallas obetonade; men 
dessa hafva här alltid en egendomlig tung aksentuering. Exempel 
på ord med detta ljud äro sägær, liggær, lätjær (läker), ock så
allmänt i verb af andra konjugationen; längær, vintær, systær; 
Axæl, tungælskijte, fôggæl (fågel); skogæn, gubbæn (Fraggs by), 
egændom, frökæn. - Äfven stamstafvelsens ä uttalas i Fragg 
mycket bredt ock med stark dragning åt a. En kvinna i byn 
berättade, att deras grannar, söderbärkesboarne, pläga göra narr 
af dem för att de säga klanning, valling i st. f. klänning, 
välling. Såsom betecknande för allmogens egen uppfattning af 
sitt mål kan anföras, att nämda kvinna ansåg detta breda ä-ljud 
samt det breda ö-ljudet (hvarom strax nedan) ej hafva några 
motsvarande bokstäfver i skriften. - Äfven i Skbg får man 
höra detta breda uttal af ä; så säges nästan stalle, stallning 
i st. för ställe, ställning. 

10. Ö motsvarar riksspråkets y i grömm (grym), röta (ryta), 
bötja (byka), flötta (flytta) m. fl. 

Ö motsvarar riksspråkets öppna u-ljud i flere ord, såsom 
brönn (brunn), stönn (stund) m. fl. (Rbg), lönn (lund}, böske 
(buske), tönna (tunna) m. fl. (Nora). Jfr i riksspråket sönder, 
söndag, bröllop för äldre sunder, sunnudager, brudlöp. I dan-
skan har man på samma sätt i skrift fått ö i st. f. äldre u i 
flere ord, såsom törke (fno. Þurka), brönd (brunn), tönder (fno. 
Þundr), sönden (sunnan) m. fl. Jfr ofvan om u för ö. 

Ö motsvarar rsprs ä i sjölv (själf), völkare (välkare; Rbg); 
tviblöja (i Rbg tviblaår) synes ock stå för tviblädja (ett verb 
blædhia fins i fornsv., se Rietz, s. 42 under blæda), tvibläja 
(eller månne tvibläja förhåller sig till ett tvibläda som häja, 
däja till hädan, dädan?); härmed kan jämföras sv. blöja för 
äldre blæia (fornsv. ock fornn.), hvarom se Rydqv. II, 437 ock 
IV, 98, på hvilket senare ställe flere exempel på ö för e, æ i 
fornsv., nuvarande riksspråket ock landskapsmålen anföras. 



39 

11. Ô motsvarar i västmanländskan riksspråkets öppna o-ljud 
i komma, ock. Det kan här knapt sägas vara ett mellanljud 
mellan å ock ö, såsom det uppgifves vara i flere svenska mun-
arter, utan är ett bestämdt, ehuru egendomligt färgadt, ö-ljud såväl 
när det är långt, som när det är kort. Det senare är det engelska 
ljudet i but. Det långa ljudet synes vara det samma som Sundevall 
anger för vissa trakter i Närke (se Phonetiska Bokstäfver s. 92). 
I detta hänseende liknar västmanländskan delsbomålet i Helsing-
land samt folkspråket i sydligaste Halland, i Skåne ock Blekinge 
m. fl. Exempel på detta breda ô-ljuds förekomst äro pôjtje (pojke), 
kôl (kol), ôss (oss), ôm (om), sônn (son), stôkk (stock), môse 
(mosse), Ô (ock, i bet. också: Rbg), bô, bôa (båd, båda i rspr. 
för äldre bod, boda; Kpbg) o. s. v. Man finner detta ljud äfven 
i flere ord, där man icke skulle vänta det; så uti hôns, hônses 
allmänt för hans, där vokalen torde kommit in i genitiven från 
dativen; i slô, slå (däremot gå, stå), hvilket verb äfven i små-
lands-, västgöta- ock närkesmunarterna har mellanljudet mellan 
å ock ö (enl. Gadd, Belfrage ock Djurklou), i pôk (påk; Kpbg). 
I trôkug, tråkig, torde ô vara berättigadt, vare sig ordet hör 
till de af Björn Haldorssen för isländskan uppgifna Þrok, Þroka 
(hvilka ord dock äro skäligen misstänkta, då de hvarken finnas 
hos Fritzner, Egilsson eller Jonsson), eller till tråda, förr troda 
(trod-ka, trok-a; jfr öd-ken, öken), såsom Ihre vill. 

Vokalernas tidslängd är i många ord i målet ett annat än 
i riksspråket. I flere fall står målet här kvar på en äldre stånd-
punkt än detta, i det mål et har kvar lång vokal, där rspr. för-
kortat den. I andra fall har åter i målet en ursprungligen kort 
vokal förlängts. 

Lång vokal finnes, där rspr. har kort, framför st i en 
mängd ord, såsom hest (häst), prost (men präst*), tyst, vist 

*) Här må anmärkas, att i denna uppsats kort vokal betecknas på 
samma sätt som i riksspråket. Således är i präst, svånk, gifta, ôm 
vokalen kort. Läng vokal åter betecknas med ett längdtecken (-), där 
vokalen eljest i öfverensstämmelse med den för riksspråket gällande 
ljudbeteckning skulle fattas som kort, t. ex. i töm, vind; men ej i ana, 
hete, där den följande enkla konsonanten anger föregående vokals längd. 
Någon gång har dock här till undvikande af all tvetydighet dubbel kon-
sonant eller längdtecken användts, där sådant strängt taget icke skulle 
be höfts. 
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(visst), sist, tvist, höst, fastna, moster. Dessa exempel äro 
hämtade i Nbg, Vstfors, Skbg ock några äfven i Rbg. Framför 
m ock n synes äfven målet hafva benägenhet för lång vokal, 
hvilket framför m i alla de fall, jag antecknat, står i öfverens-
stämmelse med fornspråkets skick. Så i time (fno. timi), grima 
(fno. grima), rima, rimma (jfr fno. rim), tom (fno. tomr), skrämde 
(jfr fno. skræmast). Exemplen äro från Nbg, Kpbg. Framför n är 
vokalen förlängd i ana (annat), stana (stanna), båda från Nbg; 
i hinder, vind (Vstfrs), vindstôkk (Rbg), mjölkbland (Kpbg), 
lind, i bland (Skbg). Med afseende på förlängningen framför 
-nd kan jämföras estsvenska land, hand, band (se Russwurm, 
Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und auf 
Runö. II, s. 303). Nylandsmålet i Finnland har såväl denna 
förlängning framför -nd som den ofvan omtalade framför -st, 
t. ex. land, strand, hender (händer), venda (vända), drister, 
(dristig), ost, yster, (Se Om Svenska allmogemålet i Nyland 
af A. O. Freudenthal s. 14, 15, 16, 17 ock 19).   - I norskt 
talspråk har jag hört mest, flest, men finner icke denna förläng-
ning hos Aasen. Andra exempel på lång vokal, där riksspråket 
har kort, äro hete (fornsv. hiti), betel (betsel, fno. bitull), slus 
(sluss), dusin (dussin, Kpbg), krysa (kryssa), häsja (hässja), 
plöja (plöja, fno. plægja), bôr (borr; jfr fno. bora), döra (dörren, 
fno. dyr), kräkla (kräckla), dregla (dräggla), m. fl. 

Stundom har åter målet kort vokal ock långt konsonant-
ljud, där rsprt har lång vokal ock kort konsonant, t. ex. fôggæl 
(fågel), spôrr (spår), skurra (skärra), vette (hvete), vretten (vreten), 
krälla (kräla; jfr Rydqv. 1, 194); lätta (för läta, låta; Rbg). 

Konsonantljuden. 

1. D blir i målet stundom tillsatt i slutet af ord, såsom 
i skod (sko), stråd (strå). I spöd är väl d gammalt (gml sv. spödh). 
I standar (stannar), indra (inre) ock troligen äfven i fandes (fans, 
Nbg; jfr. dska fandtes) är d äfven inskjutet. 

D utstötes, såsom så ofta i svenska munarter, mellan vo-
kaler ock i slutet af ord efter vokal, t. ex. bô (bud), ti (tid), 
slämear (slädmedar), hea (heden), säa (säden), ria (rida), bå 
(båda), neaför (nedanför), dö (död). I de ara (andra, fno. aðrir) 
är d utstött framför r, liksom i vär (väder), lur {fornsv. luÞer), 



41 

fjär (fjäder), velire (vedlidret) m. fl. ; framför l i klövsalar, sal
för klöfsadlar, sadel. 

2. Med d betecknas här det i så många svenska landskaps-
mål vanliga "supradentala" d-ljud, som uttalas som ett tjokt d, 
eller så som rd i riksspråket ofta uttalas i bord, gjorde. (En 
utförligare redogörelse för detta ljud ock de hithörande t-, n-
ock z-ljuden finnes i "Om Konsonantljuden i de svenska allmoge-
målen I" af L. F. Leffler. Ups. 1872, sid. 24-31 ock 32-32). 
Ljudet d i målet motsvarar dels riksspråkets rd, dels ld. Mot-
svarande rd höres d i jode (gjorde), kjöde (körde) ock dylika 
imperfektformer ; bädde säj (bärgade sig). För ld (ld) står d 
mycket allmänt, t. ex. kjöda (kölden), kyde (kylde af kyla), 
ader (för al-d-r, alträd; om detta ord se ofvannämda afhandl. s. 28), 
plur. adrar; mäder (mälder; Rietz har s. 426 b) mälder ock 
s. 427 b) märder (under möll) oriktigt skilda åt som två olika ord, 
då de dock äro alldeles samma ord, det senare blott uttaladt med 
d-ljud (tecknadt rd) i st. f. ld); made (malde), vade äfven 
vädde (valde, Rbg), smödde (smorde Rbg); tida (golftilja; i 
flere munarter tilde); säder (för sälder, sälj). 

3. F står i målet framför böjningsändelsens t i st. f. p, 
t. ex. kjöfte (köpte), juft (djupt), släfft (släpt), knafft (knapt), 
skarft (skarpt), sveft (svept). 

4. G bortfaller ofta i adjektiv på ug ock ig: bakku ock bakkug, 
rolit, knalit, ock äfven eljest ofta efter vokal, t. ex. da, dag, kullslaen, 
kullslagen. Däremot kvarstår g i norbärgsmålet ofta hårdt, där riks-
språket uppmjukat det till j; så höres allmänt säg, sägær i st. f. 
säj, säjer; lögur för löjor (hos Lind: löga); ofta meg, deg 
i st. f. mäj, däj, samt jag i st. f. ja; efter l ock r, där riks-
språket fått j, kvarstår g ofta hårdt i målet, t. ex. Norbärg, 
färg, varg (ej bärj, varj), tôrg (bestämd form tôrre ock tôrje), 
hälg, älgar, bälg. I konsonantförbindelsen ng hörs i rspr., som 
bekant, ej längre g, men i Nbg stundom; så har jag hört strängga, 
en slängg med tydligt g. Ett forngrundadt g finnes i snögen, 
(snön), sjögar (sjöar; i båda dessa ord för äldre v), fägg-gård 
(ladugård). 

G står stundom för riksspråkets d, t. ex. blogen (bloden), 
stog (stod), bittiga (bittida); Nora-m. (Jfr närkesmålet !). 

Riksspråkets gg öfvergår i målet mellan vokaler till ddj. 
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Ex. väddjar (väggar, fornsv. væggjar), byddje (bygge), byddja 
(bygga, fornsv. byggja), Skbg. 

5. H bortfaller i flere trakter af Västmanland i början af 
ord ock tillsättes i stället, där det ej skall finnas. Detta är en 
egenhet, som egentligen utmärker de riktigt gamlas språk ock 
äfven lär höras af yngre barn, ehuru jag ej själf märkt det senare. 
Enligt en handskrifven uppsats af Bärgmästar E. Bergenskjöld 
från 1784 gjorde "största delen" af folket i Nora så äfven i 
skrift. År 1791 uppgifves af Moselius, att "man sällan märker" 
hs uteslutande. I Linde ock Nora finnes emellertid ännu anförda 
egenhet kvar (enligt hvad jag själf flere gånger var i tillfälle att 
höra af gamla personer), oaktadt man, enligt hvad flere per-
soner af allmogen upplyste mig om, bemödar sig att bortlägga 
detta bruk, som numer nästan anses skamligt att bibehålla. 
Följande mening lemnar exempel på detta tillsättande ock ute-
slutande af h: Dä satt en ök på en are i vårat höstra agaörn, 
män i ska veta, att dän öken an akka å ögg på den ara.    -
Dôm slog ihop ändra, så att händra flög. - I norra Skbg före-
kommer äfven utstötandet af h, t. ex. 'ö, 'älm (hö, halm). Det 
må anmärkas, att denna egenhet, för öfrigt befintlig i många såväl 
svea- som göta-munarter (dalskan, uppländskan, östgötskan m. fl.), 
rätteligen består i utbyte mellan spiritus asper (tecknad h) ock 
spiritus lenis (i vår skrift o betecknad; det grekiska '), hvilken 
senare höres ovanligt tydlig i sådana ord, som bort hafva h. 

6. J står ofta för riksspråkets g; dels stundom mellan vokaler : 
ralleväjen (järnvägen), men ock -vägen (Nbg); dels allmänt efter 
n, där riksspråket har fått äng-ljud, t. ex. mänja (mänga; jfr 
fno. mengjaðr, fornsv. mængia), dynja (fornsv. dyngia), flänja 
(fornsv. flængia), hänja (fornsv. hamgia), svänja, länje, månjæn 
(mången), hyttunjin (hyttugnen); alt från Nbg. I detta senare 
hänseende öfverensstämmer målet med västerdalskan (se Axelson, 
Vesterdalarne sid. 156). I Löjda (Lördag; köpingstrakten) står 
j äfven för g: Lögda (af det gamla Lögar-dagher har dels blifvit 
Lördag genom sammandragning, dels Lög-dag genom bortkastande 
af genitiv-ändelsen), hvilken form äfven finnes i svenska munarter 
(se Rietz). Jj står genom assimilation för dj i smäjja (smedja), 
väjja (vidja), Rbg. Jfr i rspr. uttalet af rödja som röja. 

7. K står för p i Säktämber (Rbg). 
Att k i målet så ofta blir dentalt-palatalt ljud synes under tj, 
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K utstötes i mörkt: mört, hvaraf blir mött (se nedan); 
i värkte: väte; i tängte *) (för tangkte), så som allmänt i hvar-
dagsspråket; i bes st (beskt), m. fl. 

K i riksspråket öfvergår i målet, då det stär i midljud, 
till tj (ttj, då föregående vokal är kort), hvilken ljudväxling målet har 
gemensam med många svenska landskapsmål. Detta tj motsvarar 
det ofvan anförda dj, men är icke samma ljud som riksspråkets 
tje-ljud. Denna ljudväxling förekommer dels mellan vokaler, t. ex. 
myttje (mycket), styttje (stycke), ittje (icke), bôttjin (bocken), vättja 
(väcka), tyttjær (tycker), nyttjeln (nyckeln), rötjen (röken), ötja 
(öka), Flitja (Fliken, ett namn), krötje (kröket); dels efter n, r 
eller s, t. ex. bläntjær (blänker), buntjin (bunken), äntja (änka), 
betäntjetid, sjyntje (skynke), bäntjen (bänken), plåntje (planket), 
kjyrtja (kyrka), Sörbärtje (Söderbärke), märtje (märke), enbustji 
(enebuske). Detta uttal af ursprungligt k ock kj synes egentligen 
tillhöra den östra delen af Västmanland från ock med Ramsbärgs 
socken, där det dock håller på att försvinna, ock vidare i Skbg, 
Nbg. Äfven i Sevalla, Kumla ock Tortuna socknar gäller det, 
ehuru det äfven där börjar läggas bort. "Dä duger inte för däj 
te säja sättjen, utan du ha vutti så fönäm så du ska säja 
säkken" är ett i detta afseende betecknande yttrande härifrån**). 

8. Med kj beteckna vi öfveralt det palatala ljud, som i 
riksspråket tecknas än med tj, än med kj, än med k framför 
mjuk vokal; t. ex. kjyrtja (kyrka), kjälla (källa), kjära (tjära). 

*) I Nbg hörde jag några gånger ett egendomligt uttal af denna 
form, nästan som tänjte. Skulle möjligen här det nasala-palatala n-
ljudet, vanligt i danska ock norska munarter, förekomma? Se om detta 
ljud "Konsonantljuden i de svenska allmogemålen" s. 41. Vi hafva där 
anmärkt, att detta ljud synes saknas i svenska munarter. En hos 
Rietz (s. 1 under A 4) anförd form kuin (kunna) från Åland tyckes 
emellertid angifva ett dylikt n-ljud, då i här icke på annat sätt kan för-
klaras. Hos Varming fins just kanj (kan) angifvet för jutska folkspråk. 

** ) Med afseende på de palatala ljuden skiljer sig vår framställning 
här i flere afseenden från den, vi lemnat i "Konsonantljuden i de svenska 
allmogemålen". Här är icke platsen att ingå på en noggrannare redo-
görelse för dessa ljud. Blott så mycket vilja vi påpeka, såsom direkt 
rörande västmanlandsmålet, att vi numer äro öfvertygade om, att de 
ofvan med tj ock dj betecknade i allmogemålen ofta förekommande ljud 
rätteligen böra betraktas såsom konsonantiska ljudförbindelser samt 
ingalunda äro samma ljud som riksspråkets tje- ock "mjuka g-ljud", 
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9. L utstötes i bi (bli). 
10. Det i svenska folkspråk så vanliga tjocka l förekommer 

i västmanländskan allmänt i de för detta ljud vanliga lägen, t. ex. 
jäklit, slagg, hävlar, välkare, malm, sälja, välv (hvälf!), 
jälpa, väl, Sala. I substantiv står det som vanligt för rd, 
t. ex. bole (bordet), jäle (gärde). Redan Urban Hjärne talar 
i sin Orthographia Suecana (s. 47) om det tjocka l i Väst-
manland. 

Framför d, t, n sammansmälter det vanligen till ett enkelt 
ljud d, t, n, hvarom se under dessa bokstäfver. 

11. M inskjutes i Amprill (Rbg) för April; månne i följd af 
sammanställning med amper?

M öfvergår till n i varmt: varnt, hvaraf se'n blir vannt, 
så som ordet i Nbg uttalas (samma uttal af detta ord är allmänt 
på Torö i Södermanland ock förmodligen i hela Södertörn). Som 
man finner har det labiala ljudet rn ej kunnat hålla sig kvar 
mellan de båda dentala ljuden r ock t, utan genom deras in-
verkan till uttalets underlättande ombildats till samma slags ljud 
eller till det dentala n. 

12. N utstötes ofta i målet, t. ex. järväjen (Nbg), järroning 
(forsling af järn med roddbåt; Löa), neajör (nedanför), utaför, 
i milla (i mellan), ôvate (ofvantill), häjja, däjja (hädan, dädan, 
Nbg), må för mån, t. ex. "må vi ska ta'n strass?", framför 
s i klessmejja (klensmedja), Håkesbo (Håkansboda). Dessutom bort-
faller n ofta i den bestämda efterhängda artikeln; se nedan. 

13. Det till d svarande nasala supradentala ljudet n (uttaladt
så som barn ofta uttalas, med tjokt n utan hörbart r) är i
målet mycket allmänt ock står för rn ock ln (ln), t. ex. mönan
mjölnarn), skonna (skorna), Dullebonna (-borna), dä gön
(= gör'n, gör han), nån (når'n, när han), näning (för när-
ning, näring), afföning (afförning), dänne nena (nerna, nere), 
vannt (för varnt, varmt}, Non (sjön Noren); ana (alnen),
mônug (molnig), ston (stolen), sjene (för skelne, skilnad). 

14. Ng är här tecken för det enkla gutturala-nasala "äng"-
ljudet. När g skall höras, teckna vi ngg; se ofvan under g. 

såsom vi i den anförda afhandlingen efter Sundevall påyrkat. Det är 
visserligen sant att det stundom kan vara ganska, kinkigt att afgöra, 
huruvida tje- eller kje-ljud, dje- eller j-ljud höres, men detta bevisar 
icke, att icke ljuden verkligen äro skilda åt. 
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Ng öfvergär stundom till n; så i Vinnåker (Vingåker), 
linnbär (lingon). 

15. P utstötes mellan l ock t, hvilka sedan öfvergå till 
t-ljud, t. ex. sjäte (stjälpte), jäte (hjälpte). Så ofta i svenska 
munarter. 

16. R inskjutes i prostilla (postilla, Nbg), säkerligen i följd 
af ordets härledande från prost. Flere gånger har jag trott mig 
finna, att r utstötes efter t ock d (såsom tor, Fredile (?) för 
tror, Fredrik), men öfverlemnar åt med målet förtroligare per-
soner att afgöra, om denna iakttagelse är riktig. 

17. S läspas ofta i Nbg, Skbg framför l, såsom i s(l)aji 
(slagit), åk(s)läa (släda). I Nbg tykte jag mig flere gånger 
finna, att s fick ett tjockare ljud, eller öfvergick till z, t. ex. 
zakt, zôn i st. f. sagt, sonn. Jag vågar dock icke utgifva 
denna iakttagelse för fullt säker ock anför den här endast, på
det att den måtte kunna blifva vederlagd eller bestyrkt, sedan 
uppmärksamheten blifvit fäst härå. I Pædagog. Tidskr. f. 1869 
(s. 492) säger Jessen om värmlandsmålet, att s är "tit tykt". Månne 
här z höres ock i sådant läge, som i de ofvan anförda orden?   -
I det nedan anförda zäzilt är äfven det första z säkert, men 
kan här bero på assimilation med det andra; liksom jag flere gånger 
i dagligt tal har hört uttalas zäzant i st. f. särsjant (sergeant).-
Framför l blir s ofta z i Nora-målet, t. ex. jyzzel (gödsel), men 
ock jyssel; uzel, usel, hvilket uttal förklarar det hos Moselius 
anförda, underliga, "Urselt, uselt". 

18. Z är här tecken för det supradentala sje-ljud, som i dag-
ligt tal ofta höres i st. f. rs, t. ex. i kors (uttaladt koz); det 
förekommer i målet, liksom de andra supradentala ljuden, i st. f. 
rs ock ls (ls), t. ex. fjäzman (fjärdingsman), te bakez ( = till 
bakars i flere munarter), aztufar (far från den ara stugan), 
bäzzman (bärsman, bärgsman), äldazmål (älfdals-), ansöz 
(andsöls för and-syles), motsöZ, Ozon (Orson, Olson). I säzilt 
(äfven zäzilt) har r med följande sje-ljud gått öfver till z-ljud 
(Nbg). 

19. Med sj- betecknas här öfveralt riksspråkets vanliga 
sje-ljud, hvars förekomst synes vara alldeles densamma i målet 
som i rspr. 

20. T utstötes i particip. pres. af starka verb, i neutr. a 
bestämda vidfogade artikeln samt ofta i neutrum af adjektiven ; äfven 
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i några andra fall, såsom Väsmanlann (Västml.), stö (stöta, Nbg) ; 
assimileras i juss nu (jus st nu, Nbg) ; ufföre (ut före; äfven upp-
före, Nbg). 

T tillsättes ofta efter s, t. ex. alldelest, i môrôst (i morgse), 
i kvälst (i går kväll); Rbg. 

21. Ljudet t (det hvarmed kort ofta uttalas) förekommer 
allmänt i målet i st. f. rt ock lt (lt): mött (mörkt), smött (smort), 
vutte (vurte), jäte (hjälpte), tate (talte), tät (tälgt), hatt (halft), 
åv säj sjätt (af sig själft), gammat (gammalt). Då l gått 
före tj sammansmälter l härmed ock det följande höres som tj : 
(egentl. tkj föttje (folket), vätjen (välken i andra munarter). 
Jfr härmed "köttje" (kyrka) i värmländskan (Axelson. Vandr. i 
Verml. Elfdas. 150). 

För vissa slutljudande konsonantförbindelser med n har 
målet obenägenhet ock inskjuter därför ett tydligt e mellan kon-
sonanterna. Så blir -mn alltid -men, t. ex. nammen, fammen, 
jämmen för namn o. s. v.; likaså blir -ngn i målet -ngen *): 
rängen, löngen, dyngen, vangen (men rängna, vagnar) i st. f. 
rängn o. s. v. Sägn blir säjen; räkn' ut (räkna ut) blir i 
n. Kpbg allmänt räken ut. Härmed må jämföras riksspråkets 
sägen, vatten för fornsv. sæghn, vatn. 

Omkastning af konsonanter förekommer i flere ovanligare 
fall i målet; så blir omöjligt i n. Kpbg allmänt omöljit **); ho-

*) I andra landskapsmål hjälper man sig ur svårigheten att uttala 
ngn så, att det sista n bortkastas; t. ex. vang för vagn, lyng för lögn 
o. s. v. (Så i södra-möremålet, i värmländskan m. fl.) 

*) Först sedan detta nedskrifvits ock trykts, har jag kommit att 
tänka på, att här måhända als ej är någon konsonant-omkastning, utan 
något helt annat. Själf hörde jag blott en gång i Kpbg ett egendom-
ligt uttal af omöjligt, som jag då fattade som omöljit, ock som, vid 
därefter skedd efterfrågan, angafs som allmänt för trakten. Jag tänkte 
genast på konsonant-omkastning ock gjorde därför inga noggrannare iakt-
tagelser rörande ordets uttal, hvilket jag nu beklagar, enär det måhända 
då skulle visat sig, att detta egna uttal af -jl- var palatalt l-ljud 
(l "mouillé"), som ju för den om detta ljud obekante låter ungefär som 
lj. Att -jl framför i skulle öfvergå till mouilleradt l-ljud vore 
ganska förklarligt. Detta palatala l-ljud är visserligen hittils endast 
angifvet för estsvenskan, men dess förekomst äfven på Sverges fastland 
vore icke oväntad, då det är vanligt i norska (ock danska) munarter. 
Dessutom har detta ljud (liksom det nasala n-ljudet) nyligen, enligt med-
delande af Docenten Dr A. Freudenthal, blifvit af honom funnet i svenska 
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nom blir hômmen (så ock i värmländskan). Prässjärn blir  i 
Rbg, såsom i flere andra munarter, päzzjän (f. pärsjärn). 

Af konsonant-assimilation äro flere fall ofvan anförda. Häraf 
må ytterligare några fall anmärkas. Ätter höres allmänt för 
efter ; stagge (stadga, Löa); jutgoss (gjutgods); bessel (betsel); 
rässôm för rätts-om; strasst, sträss, strässt, träss, trässt, alt 
för straxt; bratt, stutt (för brant, stunt), krissman (krigs-), 
hänna, dänna (för härna, därna); sjukka hop, men ock sjunka 
(Nbg). Assimilationen af nd till nn synes icke i målet vara så 
vanlig, som i andra munarter. Så stunn, men stunda (stunden); 
Nbg. - I Nora dock allmänt bonne, hunnar, änne o. s. v. 
I Linde kunne (kunde). 

Formlära. 

Substantivens böjning. 

Jag erinrar här om hvad jag förut yttrat, att jag ej kan 
lemna en uttömmande ock fullständig grammatisk behandling af 
västmanlandsspråket, utan blott meddela en samling spridda iakt-
tagelser öfver det samma. Detta gäller nu vida mer om form-
läran än om ljudläran. Hvad jag har att meddela rörande sub-
stantivens böjning är följande. 

Starka substantiv af andra deklinationen få i pluralis i 
obestämd form i likhet med rsprt ar: hestar, gålar. I Norbärgs 
socken har detta ar en egen betoning ock uttalas långt ock ut-
draget, t. ex. tallar, gränar (hvilket här ingalunda, som i andra 
trakter af Västmanland, utmärker obestämd form). 

Pluralis på -ar hafva i målet flere ord, som ej ha denna 
ändelse i riksspråket, t. ex. sme, pl. smear (smeder), ny antologi
bildning; skole, skolar, skare, skarar m. fl. (gamla former). 

folkspråk i Finland. Jag hoppas att ej begå någon ogrannlagenhet, då 
jag här omnämner denna märkliga upptäkt, utan att hafva hunnit in- 
vänta tillstånd därtill. - Skulle den förmodan, jag här ock ofvan rörande 
tänkte framställt bekräfta sig, skulle västmanländskan, ensam bland fast 
landets svenska munarter, hafva båda de palatala ljuden l ock n. Må-
hända skall det emellertid visa sig, sedan uppmärksamheten blifvit fäst 
på dessa ljud, att de äfven förekomma på andra trakter i Sverge, 
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Om substantiv på -er är intet för målet eget att anmärka, 
utom att son heter sônn, pl. sönnjer. 

Rörande neutra af fjärde deklinationen är att märka, att 
många af dem, som i riksspråket få -n i pluralis, i målet hafva 
-r; så ög er, äfven ögur, örer i Rbg, likaså i Nora, där det ock 
heter äppler, pärer, haller, linger, sväler, smultrer (ock smulter), 
boer. Riksspråkets kläder heta däremot klän. Bräde heter i 
Rbg bräe, pl. brän; bla, pl. blan, stä (städ), pl. stän, äro 
analogibildningar efter bo, bon, ock dylika. 

Svaga feminina få i Fläckebo socken (uttalad "Flättjebo" *) 
i sing, den gamla oblika kasusändelsen u öfveralt för -a, t. ex. 
ladu, lada, detta enligt meddelande af Docenten H. Kempff; i 
Nbg, Rbg, Skbg m. fl. orter få de i pl. -ur; så gruvur, stikkur, 
lögur, jäddur, jäntur, gummur o. s. v. Ofta uttalas dock -ur 
som -er, stundom nästan -ör; äfven höres -or. Af doter har 
jag i pl. hört formen dotrar; broder, bröder blir i Rbg bror, brör. 

Den bestämda formen är för starka maskulina i singularis 
lika som i riksspråket. 

Svaga maskulina få ofta i bestämd ställning en samman-
dragen form med långt utdragen rotvokal, så att nästan ett kort 
efterslag af e höres, t. ex. gra'n, bo'n, ä'n, må'n sko'ln för 
grannen, bonden, änden, månen, skolen. En utdragen bestämd 
form höres ock i ord på -are: bokhållan (-hållaren). Mannen 
heter i Nora man: "D'ä gruvlit va nämndeman vutta (har 
blifvit} stinn å fet". 

Starka feminina hafva artikeln -a; så handa, natta, 

*) Skrifsättet Fläckebo grundar sig på en egendomlig falsk analogi-
bildning. Ortens namn har nämligen af gammalt varit Flætiabo (väl 
att härleda ur fornn. ftet, g. pl. fletja), såsom Styffe angifver från 
1371 (Skandinavien under Unionstiden s. 238). Men emedan numer i folk-
språket -ttj- vanligen motsvarar riksspråkets kk (vättja, väcka o. s. v.), 
har man trott, att så äfven vore fallet här ock så i skriften rättat hvad 
man trodde vara ett förskämdt allmogeuttal. En likartad analogibild-
ning har allmogen själf gjort i de västgötska märkvärdiga formerna 
nökka (nyttja), vekka (vittja) ock i de helsingska imperfekten nikkte 
(nyttjade), äkkte (af ättja, fornn. etja), vikkte (vittjade) m. fl.. - På 
tal om Fläckebo må nämnas, enligt meddelande af Docenten Kempff, 
att allmogen därstädes på Salasidan anser, att det talas "underlit på 
annersia sjön", utan att dock kunna redogöra för, hvaruti det "underlia" 
består. 
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våmba, stunda, våga (vågen), frua, hörsla (hörseln), sokkna 
(socknen) o. s. v. Dotter heter i bestämd form dotra, men 
ock dôttra (jfr rspr. både doter ock dotter). Svaga feminina få
i bestämd form ingen artikel, utan i stället blir det slutande a 
långt ock utdraget, så kulla, hytta, flllikka, kjälla, böcka 
(hyndan; Nora) o. s. v. 

Neutra förlora t: Kôpparbärje' (Kopparbärget), gôre' (gåret), 
på dä vise'. I pluralis är den bestämda formen mycket olika 
i olika trakter af provinsen. Norbärgsmälet utmärkes genom full-
ständigt bevarande af best. artikeln i maskulina på -ar ock femi-
nina på -ar ock -ur, blott att märka, att pluraländelsen r, liksom 
ofta i talspråket till samman med artikelns n öfvergår till supra-
dentalt nnn, t. ex. gålllannne (gårdarne), dagannne, kvällannne, smeannne; 
gruvunnna, stugunnna, hyllunnna, flllikkunnna, eller med -er för -or, 
som oftast i Rbg, milennna, egennna (egorna), sjiennna (skidorna). 
Feminina få emellertid ofta -nnne för nnna: sokknannne o. s. v. 
Se ofvan under A. I Kpbg hafva tvärtom både mask. och fem. 
-na, t. ex. hästana, kattuna. 

Bibehållandet af hela artikeln gäller ock för Skinsbg samt 
till en del äfven för Ramsbg; men här finnas äfven de former, 
som äro regelbundna i Linde, Nora m. fl. sydvästra trakter af pro-
vinsen. Här är nämligen regeln den, att maskuliner ej få någon 
bestämd artikel utan blott ändelsens -ar långt ock utdraget, t. ex. 
hästar, pôjkar. "Dagar ä så stäkkuga nu för ti'n". "Han 
bodde upp i skogar." Likaså starka feminina på -ar: märrar. 
Svaga feminina åter behålla artikelns a, men bortkasta n, 
t. ex. di där pôjkar å flllikkera (Linde), pigera, gummera, 
kattera (Nora). I Karlskoga ock Hjulsjö hafva mask. samma 
form: hästera, gubbera; i Grythyttan och Hellejors sägas hästane, 
drängane, pigane (stundom pigone). Förr skola äfven feminina 
haft ett till -ar svarande -or i bestämd form: kakor, flllikkor, 
pigor; hvilket så väl i Rbg, som i Nora nu skall vara bort-
lagdt (Hammar har än uppgiften för Nora). 

Mask. på -are sluta i plur. best. form på -ara: kjänara 
(tjenarne), bagara (-rne), Rbg. Fot, bonde heta i pl. best. form: 
föttra, böndra. Likaså femininerna natt, bok, hand, tand, tång 
ock dylika i best. form pl.: nättra, bökkra, händra, tändra, tängra. 
I Hjulsjö socken säges föttera, bökkera, händera o. s. v. 

4 
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Neutra få i plur. -a som best. artikel: bola (borden), kôla 
(kolen), banda, bräna (bräderna), blana (bladen), jevära, äm-
bera (ämbarne), öguna ock ögena, kritra (kreaturen); Nbg, Rbg. 

Genus. 

Med afseende på genus finnas flere olikheter mot riksspråket. 
Så är vagn femin. i Nbg ("e vangen, vangna"), likaså i Kpbg 
( "vångna"); men i Rbg mask. Rydqvist uppgifver också (II, 148), 
enligt Säve, vagn såsom femin. i helsingskan. Åkdon, malmdon 
är i Nbg, Rbg mask.; så: "han har egen åkdon", d'ä en malm-
don"; i pluralis åkdonar. Jfr d' ä en don i flere folkspråk 
(äfven i Rbg). Äng är i Vfrs neutr. : "ett äng" ; i Skbg likas å: 
Kalvänget kallas ock skrifves af allmogen ett ställe, som eljes 
heter Kalfängen. Rietz har äfven neutr. från Västerbotten. Att 
man ej här har det fornsv. neutr. ænge, är säkert på grund af 
uttrycket ett äng, som jag ofta hört. I Kpbg säges änga i be-
stämd form ; således är ordet där fem. Mil är neutr. i Kpbg, 
Rbg: "ett hatt mil"; så enl. Rietz i flere svenska munarter. 
Ett rängenskur, ett dynggrep heter det i Rbg; dessa ord äro så-
ledes där neutr., hvilket jag ej funnit angifvet för någon annan 
trakt. Liksom flerstädes fins både e spåna, plur. spåner, ock 
en spån, pl. späner. Blod heter i Rbg i best. formen blon; 

är således mask. E nar, best. nara heter det i Rbg; ordet 
är således fem. (Rietz har "m, eller f"). Till sist må med af-
seende på genus anmärkas, att älv (älf) här är fem. såsom i 
riksspråket ock förmodligen äfven de flesta munarter, ehuru Rietz 
endast har mask. 

Adjektiven. 

Af adjektiviska afledningsändelser må anmärkas de i riks-
språket obrukliga -ug: skräug, oskaplug, marug, ock -in: trälin, 
riktin, duktin. Den förra är vanlig i våra folkspråk. Den se-
nare förekommer mycket i dalskan. Kvar böjes än som adjektiv 
i Nbg; således i plur. kvare. Förmer kan kompareras som 
adjektiv : förmerare (Skbg). I superlat. står ofta -esta för -aste: 
baresta, gamlesta. Tokare motsvarar riksspråkets tokigare. 

I mask. ha adjektiven ofta ändelsen -er. Flere adjektiver, 
som i mask. ändas på -n, hafva i femininum -a; så lita, inga, 
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lättfäda ("e lättfäda hytta", i mask. -in: "en lättfädin åk-
don"). Så ock: "dä va e toku ena; "en an ena"; "ena sôm 
hetær". I Nbg säges hä va så småa för smått. 

Pronomen. 

Jag får efter verb, ock äfven andra ord, ofta den förkor-
tade formen -a: kjör' a, kör jag ; inte mins' a 'na, icke mins 
jag henne; för' a ska fressta, för jag skall fresta; o. s. v. 

Af han ha vi förut anfört genitiven hônses. 
Som objektsackusativ efter verb är 'n, 'en för mask. ock 

a', 'na för femin. vanligt för de gamla han ock hana, t. ex. 
jälpa'na, hjälpa henne; ja tog'en, tog honom, dôm kallar'a, 
kallar henne; jag ba'n, jag bad honom; han bjö'n. Äfven efter 
prepositioner förekomma dessa former: ta ur' a, tag ur henne; 
åt'a; han såg på'na; in te'n; han fekk tag i'n: ja vatt van 
ve'n. Äfven nominativens han kan på detta sätt förkortas, t. ex. 
dä ä'n, det är han. Dylika sammandragningar förekomma som 
bekant allmänt i medeltidssvenska skriftspråket (Rydqv. II, 544 *), 
fastän de numer ej äro tillåtna i vårdad skrift. 

Det är sammandragas ofta till d' ä t. ex.: "d' ä ja inte 
go te säja" (Rbg); d' ä utarrendera, det är utarrenderadt. Hä 
(det gamla hit) begagnas äfven för det i Nbg, Rbg m. fl. orter. 
Så i synnerhet i flere talesätt, såsom: så slut hä va, som ut
märker, att något är alldeles omöjligt (Rbg); skä fäl hä, det 
skall väl så vara (Rbg). Af detta hä är det säkerligen som 'e 
är en lemning i uttryck som han tog'e, ja kan inte utre mäj i'e 
(reda mig med det). I pluralis begagnas vanligen dôm, dum, 
men äfven di som subjekt. I genit. fins dômses, deras (Rbg). 

De possessiva pronomina min, din, sin ha, som vanligt, i 
femin. mi, di, si. Vår heter i Rbg äfven vånses. 

Åkke, äfven ôkke (hvilket), begagnas ofta som frågande ad-
verb, t. ex. "åkke ä dä mä hesten ?" huru är det. I uttrycket 
"dôm bryr säj inte ôm, åkke dôm gör nå eller inte" betyder 
åkke, antingen. Hvilketdera heter i Skbg ôkksdera. 

*) Äfven i fornsv. fans verkligen en pronominal-anslutning af första 
persons pronomen, såsom man kan finna af foljande exempel ur Lilla 
Rimkrönikan (Svenska Fornskriftsällskapets Sam l. Häft. 49): vilic, ville 
jag, v. 405; hadic, hade jag, v. 446. 
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Man uttryckes allmänt med en, som ock kan sammandragas 
med föregående verb, t. ex. inte bör'n göra dä, bör man (rn 
blir här i allmänhet -n ; se ofvan). 

Räkneorden. 

Af kardinaltalen må anmärkas från Kpbg trättan, fjotan, 
fämtan, säkstan, sjuttan (sjöttan, Rbg), atan eller aditan. 
Af ordinaltalen märkas sjunde, ninde, tinde, tretinde (Nbg, Rbg) 
med lång vokal. Sjätte heter allmänt sätte. Elfte, tolfte heta 
äte, tôte (Kpbg). 

Verben. 

Att svaga verb af första konjugationen i Kpbg i presens få
-er för -ar är förut anmärkt: danser, kaller o. s. v. För öfrigt 
har dessa verbs böjning i målet nått en hög grad af enkelhet, i 
det att de i regeln blott hafva tvänne böjningsformer (i akt.), nämligen 
en på -ar (eller -er), som är presens indikativ singularis och 
pluralis, ock en på -a, som gör tjänst för alla öfriga former! 
Imperfektum på -ade är nämligen förkortad till -a, t. ex. han 
tala', talade; "han standa' där", stannade; i participium äro -ad 
i sing. ock -ade i pluralis likaledes förkortade till -a, t. ex. han 
ä förlora', kniven ä ägga' (Rbg); dôm bir kasta', bli kastade; 
dôm ska vara anlit sinna'; pottana va regla'; han har bytt-
färja' strumper (byttfärgade); slutligen är äfven det neutrala 
participet -adt förkortadt till -a, t. ex. d'ä rent förlora', d'ä 
utarrenda'. 

Ett sammandraget imperfekt förekommer äfven, liksom i 
rspr., t. ex. tate (talte). 

Om den andra svaga konjugationens verb må anmärkas, 
att de ytterst allmänt i det passiva participet få de starka verbens 
ändelse -i (för -it), t. ex. kjöpi, möti, byggi, havi, resi, spilli; 
åki, väksi, läsi äro väl ock snarare en sådan nybildning, än de 
gamla starka participen. Formerna på t höras ock, t. ex. kjöft, 
släfft. Flytta har i impf. kvar den gamla formen flytte. 

Den klass svaga verb, som i imperf. skulle ha återomljud, 
förlorar ofta detta i målet, t. ex. smödde, smött (af smörja), 
vädde (af välja). Sätta heter ock i imperf. sätte, supin. sätt 
(Kpbg, Rbg); så bosätt, bosatt. Att i Kpbg imperf. ofta slutas 
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på a är ofvan anmärkt. Att en stamkonsonant ofta utstötes 
framför tempustecknet i imperf. är ofvan påpekadt ; så vatte, 
värkte, tät (tälgt), jäte (hjälpte), stäte (stjälpte i trans. bet.). 

Vilja, skola heta i supinum villa, skulla; t. ex. di ha villa. 
Vid bemödande att tala finare uppkomma sådana former 

som jodats (gjorts), besäktats (besökts) ; jfr nedan under de 
starka verben. 

Imperf. af ha heter oftast hadde, men äfven ha', t. ex. 
"ôm du ha' kummi i går, så ha' du fått smaka kôrvane" (Rbg). 

Flere supinformer hopas ofta på hvarandra, t. ex. han ha 
vari ock skulla sjuti (skjutit) älj (Linde). 

Med afseende på de starka verben i målet må, då icke ens 
en något så när fullständig förteckning på dem under min korta 
resa kunde medhinnas, endast några spridda iakttagelser här få 
sin plats ock det öfriga sparas, till dess att större fullständighet 
vunnits. 

Binda har i Rbg i supinum bindi. 
Hinna har i pres. hinder, imperf. hant, supinum hundi, 

hunti eller hunta'. 
Finna heter i finare tal i supinum passivum findats. 
Varda förekommer i allmänhet blott i imperf. ind. vatt, 

konj. vutte ock supinum vutti eller vutta'.
Stjälpa heter stälpa, stalp, stulpi (men stäte i trans. bet.). 
Vara heter äfven vära, i imperf. konj. vure, i supin. väri 

ell. vuri (Kpbg), hvilken sista form häntyder på verbets öfvergång 
till den första starka verbalklassen (med afljudsserien ä-a-u-u), 
liknande den förändring som skära, skurit, bära, burit m. fl. 
verb undergått i riksspråket. Så har ock med samma öfver-
gång giva i målet i supinum guvi. 

Slô, slo eller slog, slaji är (i Skbg, Kpbg) skildt från slå, 
slådde, slått, det senare med betydelsen slå gräs, verkställa 
slåtter. 

Låta har blifvit svagt och heter lätta, lätte. Så äfven 
aflätta, aflåta (sälja). 

Få ock gå heta i imperf. konj. fekke, gekke, ex. alldelest 
sôm åska gekke. 

I verb med ljudserien y-ö-u får supinum ofta y, t. ex. 
brytin (bruten), Nbgj i de med ju-jö i riksspråket har imperf. 
stundom det gamla ö, t. ex. lög, ljög. 
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Supinum af de starka verben har, som man af de ofvan 
anförda exemplen funnit, -i för -it. 

För alla verb gäller att infinitivändelsen -a ofta bortfaller 
vid något hastigare tal, då infinitiven icke slutar en sats, t. ex. 
ska tal' om dä, han brukar gör' så, en ska kunn' göra, 
stamp'ihop, ja ska börj' på mä, han ä go te bärg' seg dänna, 
pôjtjen sa' att han skull' säg'åt'en, dä skull' väl träff'in, en skull' 
kunn' knaft tro dä, gå å let' lösjärn, dä va'nt' ho sôm skull' 
räken'ut dä. 

Adverb ock partiklar. 

Fordom heter i Rbg förra (så ock i fornsv.) ; alltid ut-
tryckes stundom med ända ijynum; omkring heter ômtränt; 
mycket heter bland annat ofanseligen (Rietz har ett adj. ofansli). 
Af förstärkningsord har målet en hel mängd, som o, t. ex. oför-
sumlighet (försumlighet, Skbg) ; kav, t. ex. kav naku, d' ä kav 
änne riktit; skroppstor; levandes vakkert; illa begagnas mycket 
i Kpbg i förstärkande betydelse, t. ex. illa fott, mycket fort ; 

han ä så illa i faten, illa stor; gôrande elakt m. fl. - Ja 
vass tre, vassera tre. - "Va ä du här långesen?", är du re-
dan här. 

Ett lokativt efterhängdt adverb är -na, som mycket begagnas, 
t. ex. hänna, dänna (f. här-na, där-na), ditna ock ditnas (Rietz 
har blott den assimilerade formen dinna från Åland), ôppena, 
nena (ner-na). 

Bättre, sämre heta bätter, sämmer (fornsv. bætir, sæmir). 
"Och" heter å, men ock: ô i Skbg, Rbg, Linde m. fl. 

Detta ô begagnas ofta efterhängdt andra ord ock synes då ofta 
vara öfverflödigt ock till sin ursprungliga betydelse kanske knapt 
förstådt ; en bondgumma berättade mig också, att "dôm i Linde 
mykke slutar ola på ô". T. ex. han re'r seg' ô ; han ska bott'ô. 

När begagnas som preposition: "han va när mäj under 
höånda".

Sinn (sedan) betyder emedan, i uttryck som: sinn dôm 
kôm dän där väjen (Rbg), hvarmed danska siden må jämföras. 

En ordlista skall en annan gång meddelas. Här må till 
slut några språkprof från Ramsberg ock Linde socknar få plats. 

Följande är ganska karaktäristiskt för allmogens omskrifvande 
sätt att angifva årtal ock data. Till en folkskollärare i Ramsbärg 
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kom en dag en bondhustru med sin son ock sade: "Ja har en 
busser sôm ja ville ha i sko'ln." - När ä han född?- "Dä 
mins ja inte."  - Nå, hur gammal ä han då? - "Sju år",-
Vet I inte, hvilken månad han ä född? - "Jo han ä född mitt-
imilla dän där må'n sôm ä stäkkst (kortast) å dän sôm ä där 
näst förut" (d. s. s. Februari ock Januari). - Nå va de före 
eller efter midnatt? = "Näj, nog va dä då på môrokvista" 
(således den första Februari!). 

Här ett annat språkprof från Hamsbärg. "Jan, ha du vari 
te färgan å löst ijänn gane åt mäj? Näj. - Hit mä 
märtje (märket) då. Märtje? Si fantamm' (f-n tage mig) glömd 
ittje (icke) ja dä hemma." 

Följande är ock från Ramsbärg: Om ja hadde säksman -- -
hos mäj, så skulle dôktôn (doktorn) få höra romaner så tusen 
omöjligen (ett vanligt förstärkande uttryck). Om ja skulle ha 
plantera' ôpp (tecknat opp) alt, så skulle herrane fått höra. 
Män bara ja får en minut på mäj i tanke, så ska ja fressta 
på te berätta, för' a vill någorlunda gå i sanningsfädsspråk, 
ja. - Andezzz å ja, vi satt dänna ôppena ve Grysjön å där 
satt vi å spänta stikker, dä va fäll ve tie, älva tin på natta. 
Rässôm vi satt där, kôm dä ômkring ôss så tusen omöjligt 
mä själler (skällor), tôkkna sôm en skulle slô i glase, å när 
vi såg ätter så va dä fullt mä småkriter, grövre å grannare, 
sôm krällde jussôm myrer." 

Från Linde må följande berättelse anföras, ehuru språket 
är något förfinadt, som ofta händer i samtal med herremän. 

"Dä va en bäzzzzzzman, sôm fikk så mykke kôl å malm, 
så di visste inte, var han tog'en å di undra, hur han kunne 
få så mykke. Å då kôm han te tala ôm att han ha' vari i 
skogen å rivi ut å når han såg ut på kôlbôtten - dä heter 
Halsbärje där kôlbôtten va - så står dä e så grann mansäll 
där å. då fatta han behag te hänne å di levde så länge te 
sammans så di hadde tre ban. Å så kôm di överens -
han jekk hem emellanåt å hadde bra långt hem - att han 
skulle slô i ett trä innan han kôm fram te hänne. Å si en 
vakker da så föll dä hônôm in te si, varför han skulle göra 
på dä vise - slô i tallen - å han går fram å når han 
kômmer fram te kôlbôtten, så får han si att ho höll på å river 
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ut mila mä näbben å då vatt han lessen ve hänne. Å når 
han kômmer hem te Gullsmeshytta så la han rå mä en klok 
gubbe, hur han skulle bära säj åt, å då säjer han åt'en, 
att du ska bjua hänne på julkalas å be hänne ta bana mä, 
å han säjer åt hänne att ho skulle kômma, å dä lôva ho. 
Å når di kôm ut på Rôssvaln, så ställer han te att han 
sätter stora störar i ställe för selpinnar å sätter säj på hästen. 
Å når di kômmer ut på sjön frågar ho, varför han skulle 
ria. Så säjer han att d’ä fönämt, för dä bruka stora män. 
Å når di kômmer mitt ut på sjön, då tar han i från störar 
å lämnar dôm kvar på sjön å då kômmer dä varjar - si
dä ha dän där kloka gubben stält te, för varjar tykka mykke 
om trôlla - å varjar di kôm fram å tar dôm å då ropar ho: 

Bror i Strossa 
å syster i Stripa 
å kusin Ringshälla 

(- d' ä e gruva sôm di än aldri ha fått rätt på -) 
kôm å jälpmäj. 

Å han hann lycklitvis hem i sin gål å när han då kômmer 
in då kôm dä ett trôllskôtt å tar bôtt hela knuten på dän 
byggninga, som va framför. 

Innan jag slutar denna lilla uppsats, må det tillåtas mig 
att uttala en tacksägelse till alla dem - ingen nämd ock ingen 
glömd - som under sommarens vandringar ock äfven seder-
mera beredvilligt meddelat mig upplysningar rörande ofvan af-
handlade landskapsmål. Jag skulle vara såväl dem som alla 
andra, som hysa deltagande för bemödandet att åt minnet bevara 
deras hemorts, Västmanlands, folkspråk, innan detta med den 
tilltagande folkbildningen alldeles försvinner, tacksam, om de skulle 
vilja till mig insända (under adress Upsala) ytterligare bidrag 
till kännedomen om språkets grammatik samt vare sig bekräfta 
eller - på grund af en förtroligare ock säkrare kännedom om 
målet, än jag hunnit förvärfva - utmönstra de af mig härofvan 
under tvekan gjorda meddelanden om åtskilliga ljudförhållanden i 
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målet, hvilka upplysningar sedan skulle kunna framdeles i denna 
tidskrift offentliggöras. 

Anm. Till sist må anmärkas, att det stafsätt, som här är följdt, 
är det, som föreslås i det af A. Hazelius i "Om Svensk Rättstafning 2" 
framstälda ock redan af många tillämpade öfvergångsförslag, med det 
tillägg att det tyska skrifsättet och här alltid är utbytt mot ock. 




