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Förord 

I denna bok presenteras uppländsk dialekt från vår egen tid. 
Vad menas med dialekt? Många sätter likhetstecken mellan dialekt och 

egenheter i tonfall och satsmelodi eller i uttalet av vissa ljud. Men en dia-
lekt är mycket mer än så. Den är ett fullständigt system i fråga om ljud-
lära, grammatik och ordförråd och är i så måtto fullt jämförbar med ett 
språk, men dialekten saknar oftast ett normerat skriftspråk. 

Dialekterna är äldre än det s.k. riksspråket, vilket bygger på skriftsprå-
ket. De har utvecklats parallellt med varandra ur ett gemensamt, relativt 
enhetligt fornspråk och representerar på så sätt en obruten språklig tradi-
tion, opåverkad av de regleringar som skriftspråket varit utsatt för. Dialek-
terna utgör med andra ord en mycket viktig del av vårt kulturarv. Dialekt-
och folkminnesarkivets uppgift är att samla in, bevara och föra detta kul-
turarv vidare. 

Dialekterna hade sitt starkaste fäste i ett samhälle som inte längre exis-
terar. Förutsättningarna för deras fortlevnad förändrades radikalt med in-
dustrialism och urbanisering. Dialekterna har kommit att alltmer anpassas 
till det allmänsvenska rikstalspråket, en utveckling som naturligtvis inte 
går att hejda. Men det kommer förhoppningsvis alltid att finnas mer eller 
mindre utpräglad lokalfärg i talspråket och den bör vi slå vakt om. 

Denna utgåva är resultatet av ett lagarbete. Vi som ingått i arbetslaget har 
vår dagliga gärning inom den språkliga avdelningen vid Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala — eller ULMA, som vår institution kallas i 
dagligt tal. Det är en förkortning av ett äldre namn: Uppsala Landsmåls-
arkiv. ULMA grundades 1914 men i de omfattande handskriftssamling-
arna ingår uppteckningar ända från 1870-talet, då de s.k. landsmålsföre-
ningarna vid stadens studentnationer hade på sitt program att utforska 
hembygdens språk och kultur. Större delen av Sverige (inkl. de estlands-
svenska bygderna) och de flesta sidor av folkkulturen (även samisk och 
finsk) finns representerade i samlingarna. Arkivet ligger i centrala 
Uppsala, Östra Ågatan 27, och det är öppet för alla intresserade. 

För den ljudtekniska delen av produktionen svarar Christina Dahlberg 
vid fonogramavdelningen. ULMA:s inspelningsverksamhet startade redan 
1935 och sedan dess har ett med internationella mått förnämligt skiv- och 
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bandarkiv skapats; här finns också Amerika-emigranternas språk doku-
menterat. Inspelningsarbetet pågår kontinuerligt, om än numera i mindre 
skala än under uppbyggnadsskedet. 

Språkproven som presenteras i boken och på den medföljande 
kassetten har valts ut bland de uppländska inspelningar som förvaras i 
fonogramarkivet. Det har inte varit lätt att välja. Vår strävan har varit att 
ta med endast prov av god teknisk kvalitet; i undantagsfall har dock 
kvaliteten i någon mån fått stå tillbaka för innehållet och språket. Vi har 
också försökt få en någorlunda jämn geografisk spridning av språkproven. 
Olika yrkesgrupper är representerade och de ämnen de berättar om skiftar 
därefter. På så sätt ges ur skilda aspekter inblickar i uppländskt folkliv i 
vardag och fest. Här finns också ett och annat inslag av folktro. 

Att få en lämplig fördelning över kön och åldrar har varit svårare. Inte 
oväntat dominerar äldre personer. Den äldste av de 21 talarna är född 
1867 och bara fyra är födda på 1900-talet, den yngste 1952. Fem är 
kvinnor. Talarna får anses vara representativa för sin tid och för sin 
hembygd. De flesta av de uppländska språkdrag som beskrivs i kom-
mentaren kan återfinnas i inspelningarna, naturligtvis i varierande om-
fattning; vissa äldre former, som var mer allmänt förekommande under 
decennierna kring sekelskiftet 1900, är bättre bevarade i en del av proven 
än i andra. Dock finns både hos Uppsala-talaren och hos gossen från 
Nysätra tydliga drag av uppländsk dialekt. 

Intervjuarna har arbetat på olika sätt; en del frågar mer, andra mindre. 
De intervjuade är inte heller lika talföra. Vi har försökt hitta partier, där 
berättelsen är relativt väl koncentrerad kring ett visst ämne och där berät-
taren talar någotsånär utan avbrott. Det har inte alltid varit utan problem. 

För att ge utgåvan en personligare prägel har vi valt att namnge talarna. 
I det syftet har vi utverkat tillstånd av dem själva, då detta varit möjligt, 
eller av deras efterlevande, vilka i regel kunnat spåras med hjälp av pas-
torsämbetet. Till vår glädje har ingen motsatt sig ett offentliggörande av 
namnet; tvärtom har de flesta uttryckt sin glädje över att kunna medverka 
till att sprida kunskap om de uppländska målen. 

Vi har också velat ge rösterna ett ansikte och därför presenteras många 
av berättarna i bild. Även i övrigt har vi försökt få fram illustrationer, som 
kan fungera som komplement till texterna och bidra till att ytterligare be-
lysa den uppländska kulturen. Samtidigt vill vi visa att ULMA inte bara 
innehåller skrivet och inspelat material. Här finns också rika fotosamlingar 
och det har varit spännande att botanisera i dessa för att hitta lämpliga bil-
der. 
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Språkproven presenteras av praktiska skäl med socknarna i alfabetisk 
ordning. De språkliga sambanden socknarna emellan suddas visserligen ut 
genom detta arrangemang, något som emellertid torde kompenseras av 
kartorna i kommentaren. Härad — eller i förekommande fall skeppslag — 
anges alltid, däremot inte län (Uppsala, Stockholms, Västmanlands), efter-
som länsindelning i allmänhet saknar språklig betydelse. 

Efter texterna följer en kommentardel. Den inleds med en fyllig beskriv-
ning av uppländska dialektdrag, delvis mot bakgrund av den gamla folk-
landsindelningen. Samtidigt placeras de uppländska målen in i ett större 
dialektgeografiskt sammanhang. Både i kapitel 1 och framför allt i kapitel 
2, där huvuddragen i ordböjningen redovisas, görs jämförelser med fom-
svenskan. Dialektal syntax är föga undersökt och kapitel 3 bör betraktas 
som en samling kommentarer till de aktuella texterna; iakttagelserna torde 
i stor utsträckning vara giltiga för svenskt talspråk i allmänhet. I kapitel 4 
sätts texternas ordförråd in i ett större sammanhang, bl.a. under jämförelse 
med svenskt litteratur- och bibelspråk. 

Det är språkproven som är det primära i utgåvan och meningen är att 
man skall kunna studera texterna med behållning utan att läsa kommentar-
kapitlen; de förklaringar som behövs, ges i fotnoter. Kommentarerna är till 
för den som vill lära sig mer; vi tror också att de kan vara till hjälp exem-
pelvis för lärare som vill använda boken i sin undervisning. Sist i boken 
finns en förteckning på lämplig litteratur för den som ytterligare vill vidga 
sitt vetande om uppländska mål. — Huvudansvarig för kapitel 1 har varit 
Anna Westerberg, för kapitel 2 Gerd Eklund, för kapitel 3 Kristina Hagren 
och för kapitel 4 och bibliografin Bo Danielsson. I utskrivningen av fono-
grammen har alla deltagit under Rune Västerlunds ledning. Margareta 
Källskog har varit samordnare av projektet och svarat för teknisk redige-
ring, layout m.m. 

Arbetet med utgåvan har varit mycket berikande för oss som ingått i ar-
betslaget. Ingen av oss är från början upplänning, men det flitiga um-
gänget med rösterna på banden har gjort att vi nu lärt oss betydligt mer 
om människorna och livet i den bygd, där vi lever och verkar. Bland 
namnen i den avslutande litteraturförteckningen är det särskilt ett vi vill 
lyfta fram: Manne Eriksson. Han var själv upplänning, född i Östervåla 
1895, och var praktiskt taget ända till sin död år 1974 verksam på ULMA, 
där han var förste arkivarie. Manne Erikssons insatser har — vid sidan av 
Bengt Hesselmans — varit av stor betydelse för kännedomen om de 
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uppländska dialekterna. Han har hela tiden varit andligen närvarande i vårt 
arbete. När detta nu är avslutat, är det vår förhoppning att boken och 
kassetten skall finna läsare och lyssnare i vida kretsar, allra främst bland 
upplänningarna själva. Vi tror att den skall fylla ett behov i undervisning-
en inte bara i skolan utan också vid universitetet; språkproven erbjuder 
bl.a. en ypperlig möjlighet att studera berättarteknik och talspråklig syn-
tax. 

Våra kontakter med såväl forskare av facket som fritidsforskare inom 
hembygdsföreningar, studiecirklar etc. har stärkt oss i vår övertygelse om 
att boken behövs; den handlar ju om något som ligger oss alla nära om 
hjärtat, vårt eget svenska språk. 

Uppsala i juni 1993 

På utgivarnas vägnar 
Maj Reinhammar 
Arkivchef 
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Principer för utskrift 

Spontant tal är inte särskilt lättillgängligt i skrift. Vi har gjort vårt bästa 
för att underlätta läsningen av texterna utan att göra väld på vad som sägs 
på bandet. Kortare inskott av intervjuaren, obetydligare upprepningar eller 
avbrott i talflödet och en del andra ovidkommande ljud som kan höras i 
inspelningen, har inte markerats i texten. Intervjuarens frågor har åter-
givits med riksspråklig stavning. Berättarens tal stavas som det låter, dvs. 
j-ljudet skrivs alltid med j, tje- och sje-ljudet med tj resp. sj, å-ljudet med 
å osv. För att göra uttalet rättvisa har vi dessutom varit tvungna att an-
vända några specialtecken. Accent är utsatt bara i den mån den avviker 
från riksspråket. 

Översättningar meddelas bara när så anses behövligt. Mer översiktliga 
och allmängiltiga språkliga kommentarer ges i kommentardelen; mer spe-
ciella anmärkningar och förklaringar har tillfogats i anslutning till resp. 
text. Vi har naturligtvis försökt göra utskrifterna så enhetliga som möjligt. 
Ändå kan det finnas en del inkonsekvenser, beroende på att det varit olika 
personer som arbetat med dem. Detta torde dock knappast bereda några 
problem för läsaren. 

Särskilda tecken i utskrifterna 

Ljudbeteckning 
6 	ett mycket öppet Ö-ljud, ofta u-, å- eller ä-färgat: söm 'som' 

(Älvkarleby), körjin 'korgen' (Hållnäs). 
å 	ett ljust (främre) ä-haltigt a eller ett mycket öppet, »brett» ä: vårå 

'vara' (Alunda), ått 'att' (Riala). 
k 	s.k. »tjockt» 1-ljud: gåkve 'golvet' (Edsbro), taka 'tala' (Gräsö). 

Skiljetecken 
avbrott i talet, brott i sats- eller meningsbyggnaden. Vid avbrott 
mitt i ett ord skrivs bindestreck efter det avbrutna ordet omedel-
bart följt av tre punkter. 

) 	osäker tolkning, ljud eller ord som uttalas hastigt eller otydligt 
och ej kan tydas med full visshet. 
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(---) 	ord som sägs men ej kan uppfattas och tolkas och därför uteläm- 
nats. 

[J 	tillägg vid utskrivningen; ljud eller ord som talaren ej säger men 
som krävs av sammanhanget; annat tillägg av utskrivaren, exv. 
förslag till tolkning av parti som utelämnats. 

) 	enstaka korta inpass från intervjuaren eller annan talare. 
— —1 parti som av utskrivaren utelämnats ur texten. 

Övriga tecken 
akut accent: a liden, bestämd form av and. 
grav accent: a hden, bestämd form av ande. 
bitryck: Sa'nkt Pärsga'tan (Björklinge). 
ljudlängd vid lång vokal, t.ex. de:n 'bort, därifrån' (Harbo). 
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Förkortningar 

ack. 	ackusativ 
adj. 	adjektiv 
adv. 	adverb 
allm. 	allmän, 4 
anv. 	använd, användning 
art. 	artikel 
avsn. 	avsnitt 
Bd 	(ton)band 
best. 	bestämd 
bet. 	betydelse(n) 
dat. 	dativ 
dial. 	dialekt 
e.d. (äv. e. dyl.) eller dylikt 
eg. 	egentlig(en) 
ev. 	eventuell 
exv. 	exempelvis 
f. 	 och följande; född 
fem. (äv. f.) 	femininum 
fsv. 	fornsvensk 
förb. 	förbindelse 
gen. 	genitiv 
Gr 	 grammofonskiva 
hd 	 härad 
i st.f. 	i stället för 
imper. 	imperativ 
imperf. 	imperfektum 
insp. 	inspelad, inspelning 
konj. 	konjugation; kon- 

junktion 
mask. (äv. m.) maskulinum 
neutr. (äv. n.) neutrum 
nom. 	nominativ 
norrl. 	norrländsk, -t, -a 

nysv. 	nysvenska 
o.d. (äv. o. dyl.) och dylikt 
o. likn. 	och liknande 
o. 	 omkring 
obest. 	obestämd 
ordsaml. 	ordsamling(ar) 
part. adj. 	participiellt adjektiv 
perf. part. 	perfektparticip 
pers. 	personlig, -t, -a 
plur. (äv. pl.) 	pluralis 
prep. 	preposition(en) 
pres. 	presens 
pron. 	pronomen 
refl. 	reflexivt (verb) 
resp. 	respektive 
rspr. 	riksspråk 
sing. (äv. sg.) singularis 
skg 	skeppslag 
sn 	 socken 
spec. 	speciell 
ssg(r) 	sammansättning(ar) 
subst. 	substantiv 
sup. 	supinum 
sv. 	 svensk, -t, -a 
särsk. 	särskilt 
ung. 	ungefär 
Uppl. 	Uppland 
urspr. 	ursprunglig, -t, -a 
utt. 	uttal, uttalad 
uttr. 	uttryck 
utv. 	utvecklad 
yard. 	vardaglig, -t, -a 
vb 	 verb(et) 
ä. 	 äldre 
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Texter 





Alunda socken, Olands härad 

Talare: Karl Mattsson, Glottsta, slaktare och bonde, f. 1883 i Jälsta 
Insp. 1961. ULMA Bd 1170 

Hästslakt 

Va ömma' sak[er]. Ja, för den deln ... Dam2  vi[11] inte järna varå me. Den 
likestå3  sam ja va me åm, så va-re en prestglksjentå — Å'bärs doter i Ekeby 
prestgåk, tjyrkohärdn där. Å hon hadde ... va sta me n hest.4  Men hon stog 
... vi måtte' sejjå (---) [åt-na] att hon sull6  stig unna.7  Å senn så ... — Har ni 
sitt en hest slaktas då? Han bkyders förskräckki9 när-n1° får sjutå-n. — Å så 
vart grimma bkodig — hadde grimmå på hestn se. To ho fram nessduken å 
sulle törkå å hest-... to å törkå å grimma. Men de va den styvestå kvinna ja 
ha vurri 11  me åm si. Annars se var dam de ... De vart ... Då vart slaktåra 
ensamnå, när-re va på frågan åm hes(t)slakt. Då vill(e) inte egåra våra me, 
uta då höll dam se bakförre.12 Jaa, (vä13  så" vi) ... E va en hendelse i höstas, 
helle va ... Joo, va nog fiol( höstas. Joo, de va en hest, han miste hen15  hest 

1  ömmå 'svåra, känsliga, ömtåliga'. 
2  dåm dvs. hästarnas ägare. Jfr texten nedan. 
3  likestå 'bästa'. 
4  va sta men hest 'var iväg med en häst (till slakt)'. För ordet sta se avsn. 4.6. 
5  måtte 'måste'. Jfr avsn. 4.4. 
6  SUR 'skulle'. För k-bortfall och bortfall av trycksvag vokal se avsn. 1.2.q—r. 
7  stig unna 'stiga undan', dvs, för att inte vara i vägen vid slakten. För formen unna jfr 
avsn. 1.2.k och 1.3.4. 
8  Nyder 'blöder'. 
9  förskräcklri adv. 'förskräckligt', eg. väl av ett äldre förskräckliga. Jfr Wess61 1958, s. 61 
f. 

n 'man', eg. han använt som obest. pron. Jfr avsn. 4.6. 
11  vurri 'varit', här i obetonad ställning. Jfr avsn. 2.3.5 om supinum av vara. 
12  bakförre 'bakom'. Jfr avsn. 4.6. 
13  Vä 'vad', interrogativt pron. 
14 så 'skall'. Beträffande bortfall av k se avsn. 1.2.q. 
15  hen 'en', obest. art. Om det inte år fråga om ren felsägning, har vi här ett fall av s.k. h-
inskott. Jfr avsn. 1.3.3 om h-bortfall och h-inskott. 
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den här. 1  Jaa, då va jag me när o 2  jordes.3  Jaa, ()4  va me när ja tjörde in-na.5  
Å så hadde-na te o va en tjugutri tjugufyrå år. Å se feck ja settå kniven i-na 
på.6  Vi hant inte få hemm nö(d)slaktn. De tjendes svårt. Fast slaktåre man 
ha vure7  så e dåm blrödigå dåm me. 

Karl Mattsson, Glottsta, 
Alunda, klädd i förskinn 
och slaktarutrustning. 
Foto: Wolter Ehn 1961. 
ULMA 26229. 

1  Enligt uppgift från K/v1:s son Heruy berättar KM här om en märr som sonen ägde och 
som fick kolik. Tillkallad veterinär anbefallde nödslakt, men innan nödslakten hann 
komma föll märren ihop. KM måste då sticka märren med kniv för att kunna ta blodet 
och om möjligt rädda köttet. 
2  o 'hon', pers. pron., med både h-bortfall (avsn. 1.3.3) och n-bortfall (avsn. 1.3.4). Även 
hon och ho. Jfr texten ovan. 
3  Dvs. KM var med när märren avlades vid betäckningen. 
4  Ev. å, men detta ger ej heller god mening. Troligen felsägning. KM menar att han själv 
var med och körde in märren. 
5  köra in 'vänja (en unghäst) att köras med sele och tömmar och spännas för ett lass'. 
6  på här troligen i betydelsen 'dessutom', 'till råga på allt'. 
7  vure 'varit', betonat. Jfr vurri ovan. 
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Balingsta socken, Hagunda härad 
Talare: Hilmer Nordström, skomakare, f. 1891 i Norsta soldatstuga, 
Balingsta. Insp. 1959. ULMA Bd 955 

Kringresande skomakares vardag 

De va hemmgarverin.1  Så då råm slakta en ko eller en kakv, så skulle råm 
åka sta då ti ... till exempel ti Örsunnsbro, å få de dä berede. 2  Å när då de 
dä va färdit, då åkte bonn3  ti stan å tjö:pte, såm han sa, såkbåttn.4  Senn 
skulle vi stas å jöra ett under där, vi då, ve gårdn.6  Å åpptagna7  bkev vi, ja 
alldeles såm hånar nä vi kåmm förståss, höckt lärda, mena råm på då. Men 
de var de värsta me bönderna, för farsan hadde en fjo:rtånli:njers lampa, 8  å 
dåm jick me sånna där gaslampor me en litn låge 9  då å fkaddra me i 
tjökena,113  si. Å de jick fö mycke fortosjen åt, se. De var så råm hakvgret, 
se, för de jick så pass me fortosjen åt. Å vi sått" ve disken,12  de va ett par 
arbetare å jag å farsan, å de var så trångt så fo:rt såm de bkev kveller,13  då 
skulle dre'ngen ... heller pigan pigerna då, å gumman, däm skulle sitta 
åppe å si me de där lyse me, se, för de var så dyrbart lyse så [dam] fick låv å 
utnyttja de där. Så råm sått me kring där, se, å vi va ... vi skulle dra ut 
becktrådane, se, å ... ja vet inte va ... en jesell vi hadde, han settel4  syln 
uståt en gång, han, se, så han rev tillis gumman. Han ville bki ä(v) me 
gumman! Jaa, så var-re dreng-... drengane skulle sitta å jöra sel- 

1  garverin 'garverier', obest. neutr. plur. 
2  berede 'berett', starkt perf. part. av det i rspr. svagt böjda verbet bereda. 
3  bonn 'bonden'; bortfall av ändelsevokal framför n, se avsn. 1.2.d. 
4  såkbåttn sulläder'.' 
5  sta 'åstad'; se avsn. 4.6. 
6  gårdn 'gården'; se not 3. 
7  åpptagna 'mottagna'. 
8  fio:rtånli:njers lampa 'fotogenlampa av stort format'; termen linje eller decimallinje avser 
ett gammalt längdmått motsvarande 2,97 mm, numera använt endast som mått på lamp-
glas och vissa slag av knappar. 
9  låge 'låga'; gammal nominativform, se avsn. 2.1.1. 
1° tjökena 'köken'; betr. böjningen, se avsn. 2.1.7. 
11  sått imperfektum av sitta; se avsn. 2.3.5. 
12  disken 'arbetsbordet'. 
13  kveller 'kväll'; grav accent, (så även i dre'ngen följ. rad), se avsn. 1.3.4. 
14 sette imperfektum av sätta; se avsn. 2.3.2. 
15  re'v till; ordgruppsaccent, se avsn. 1.2.s. 
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Hilmer Nordström, Norsta, Balingsta. Privatfoto från omkring 1971. 

pinnarl å, se, breve vårat lyse, se. Du ska tenka, fjo:rtån li:njer! Va de jick 
fortosjen åt! De jick en sånn dä bytta åt fö mårrån å kvell då, se. Å åm 
kvellane då sått vi lesngen2  å arbeta i halvmörker, för att senn så skulle 
man jöra lampan ren, &set, å fylla på ålja. Senn fick vi en halvtimme te 
vila på, si. Jaa, de ... å de dä va jesellerna så vana ve, så att dåm hann såva 
på den där stunn, dåm, bara dåm kasta se ikull så såmna råm, si. 

1  selpinne 'pinne som sätts i ett hål i seltampen och hindrar denna från att lossna från 
skakeln'. 
2  lebgen 'länge'. 
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Björklinge socken, Norunda härad 
Talare: Karl-Erik Andersson (KEA) från stugan Slinkomknut under 
Sandbro säteri, f. 1879 
Intervjuare: Wolter Ehn (WE). Insp. 1961. ULMA Bd 1282 

Gås-Anders 
Spelmannen, som det berättas om, är den berömde och sägenomspunne 
Anders Ljungqvist, Gås-Anders kallad, därför att han enligt traditionen i 
sin ungdom skötte gässen på Bärby gård i Gamla Uppsala. Han levde 
större delen av sitt liv (1815-1896) i Björklinge. Som så många andra 
spelmän var han inte mycket till arbetskarl utan levde mest för sin fiol. Han 
var en mycket anlitad spelman; hans mästerliga spel är väl omvittnat och 
redan under hans liv sstid förknippades denna hans skicklighet med skrock 
och trolldom av olika slag. Han antogs äga en övernaturlig förmåga. Han 
kunde bl.a. »ställa hästar», dvs, genom trolldom få dem att stanna och att 
vägra gå vidare. Det gällde att inte stöta sig med honom. En gång vid ett 
bröllop hade brudens föräldrar tingat andra spelmän än Gås-Anders, och 
när brudföljet var halvvägs till kyrkan stannade hästarna och vägrade att 
fortsätta. Man sa att det var den trollkunnige Gås-Anders som hade »ställt 
brudskaran». Även andra skickliga spelmän kunde besitta en övernaturlig 
förmåga, såsom Johan Gustaf Tjäder från Skuttunge (1822-1904), som då 
han inte blev tingad tillsammans med Gås-Anders lät strängarna brista för 
denne. Detta berättar Karl-Erik Andersson om, som minns Gås-Anders 
och som även varit med om att skjutsa honom till ett par midsommar - 
spelningar. 

KEA Han ... han va på ett bröllåpp å spela vi 0(n)sjkundal i Tensta, för 
den minns ja, å den gumman såm jifte se ... den [h]e[r] frun såm jifte 
se, den ... den ha ja tjena2  närr,3  såm bonn-... hon va bonngumm(a) i 
Belring å ... s[6] skulle han gå in å eta e tag, lag han ifrån se fioln på 
en seng uti danssaln, men han sa' till att dåm inte skulle få röra-n,4  

1  0(n)sj(runda, Onslunda är en by i Tensta socken. 
2  tjena 'tjänat'; detta ord, liksom namnet Tjäder längre fram, uttalas med ett hörbart t 
framför tf-ljudet. 
3  närr 'hos'. 
4 

 
röra-fl 'röra honom', dvs, fiolen; eg. 'röra han', se avsn. 2.2. 
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Bror Hjorths staty av Gås-Anders vid Björklinge kyrka. Foto: Torsten OrUus 1993. 

men de va en sta 1  (---) kneppte på-nn, senn kneppte re i fiol(n) hela 
tidn, de taka hon åm själv, gumman, (- --) f6 ja tjena i den gåkn sänn, 
å hon taka åm att däm måtte2  etter Gås-And[er]s mesamma, så han 
feck tag i fiol[n], men senn nä han feck tag i fioln å lag-en 3  så höll 
han4  se tyst. Å ja tycker att ... ja tror ... ja ha hört många männisjer 
juga, män ja tror inte att den kvinnan 5  jög, hon taka så sanning såm 

1  de va en sta ' det var en som gick fram'. 
2  måtte 'måste'. 
3  lag-en dvs, lade han i st. f. honom, se avsn. 2.2, och för formen lag se avsn. 2.3.5. 
4  han dvs. fiolen. 
5  kvinnan med kvarstående ni best. sg., se avsn. 1.3.4. 
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tråts någån männisja, n(år) hon ... de va på härmas' bröllå'pp. Senn 
vart hon jift mä en rik bonnsån i Bfling(e), så hon va bonngumma 
där. S6-re jeck ju mycke illa för hänna,2  härmas död, de sjena för-na3  
mä ... en hest sjena för-na på Sa'nkt Persga'tan i Uppsala å slog se 
mot en vegg, så ho(n) jeck å va svag i t(v)å år å så dog hon. Jeck så 
där. 

WE 	Men han4  ställde hästar också? (Va?) Han kunde ställa hästar? 
KEA Jaa, likskarer å allting, se. (Gjorde han?) Jaadå, han stellde 

brö'llåppsska'rer å likskar(er). 5  Han ha stellt en mitt för (---) mitt 
(för) Björkkingeprestgåksalle 'n, mitt för ha'ndelsbo 'dn så stellde han 
en likskam, me[n] han ... me[n] han ... mä[n] han ... han feck-na int 
igång, utan måtte in etter en handlar(e) der såm hette Anderssån, 
såm jälrpt-n å då feck dåm vel dåm igång ijenn. De e rysliga historier 
de där se. Men de(m) tak(a) åm likskarer å brö'llåppsska ler å stell- 

stellde-råm allt möjlit. Ja vet han sått6  å spela en gång å va ensam-
men, å strengane7  strök' (för) Jungkvist, ä de va en såm hette Tjeder 
iVillsåker9  i Skuttunge, en gammal( gubbe, han va en ... mel-... mot 
åtti år då, han var-nte tingad me' han e,113  å då strök streng ane på 
fioln för Gås-Anders. »Näj, de her går-nte, ne får löv å sjicka etter 
Tjeder.» Senn ne(r) Tjeder kåmm dit (å) a sett j  strengar, senn höll 
dåm. De der e historier, åm de e rikti sanning, vet ja-nte. Men dåm 
spela mycke ihop, Gås-Anders å ... å Tjeder där. Ja minns Gås - 
Anders, ja tjörde förbi en gång å han jeck å grevde, han var en åtti år, 
då va han alles12  hel vithårig. 

(Se vidare John Olsson, Boken om Gås-Anders och Lars Erik Larsson, 
Uppländske spelmän under 4 århundraden.) 

1  hännas 'hennes', se avsn. 2.2. 
2  hänna 'henne', se avsn. 2.2. 
3  för-na 'för henne'; eg. för hana, se avsn. 2.2. 
4  han = Gås-Anders. 
5  stellde bröllopsska 'rer ä likskar(er) 'fick genom trolldom bröllopsföljen och likföljen att 
stanna'; brö7låppsska i•er med efterledsbetoning, se avsn. 1.3.2.c. 
6  sått 'satt', en i Uppland vanlig imperfektform till sitta. 
7  strengane 'strängarna', för formen se avsn. 2.1.1. 
8  strök 'brast'. 
9  Villsåker, Vilsåker är en gård i Skuttunge socken. 
1° han var-nte tingad me' han e 'han var inte tingad med han inte'; för den negerande 
partikeln e, se avsn. 3.2.5. 
11  a sett i' hade satt i'; ofta används a i st.f. hade, se avsn. 2.3.4 och avsn. 3.5.4. 
12  alles'alldeles'. 
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Edsbro socken, Närdinghundra härad 
Talare: Viktor Jansson (VJ), f. 1872 i Bro, Edsbro 
Intervjuare: K.-A. Grandin (KG). Insp. 1951. ULMA Bd 5406: Gr 
3851 B-3852 A 

Skenande oxar 

KG 	Och så skena ju oxarna en dag också där oppe. Var det där oppe ...? 
VJ 	Jaa, vi ... då tjörde vi in hö, vi tjörde in hö då ål se (---) [tjörd] på 

logen. Å s6 va ve2  fkerå stycken. Å den är3  Petter Biromdak å ja va 
mycki4  tisammans ve. Då stog ve ... De stog två karår i lasse då se å 
hevde in i gåkvena 5  på sida — små prång6  te få in-e i. Å senn skulle vi 
kasta åt andra två säm stog lengre App se. Ingen ville stå nämst7  
gåkve, där åns sulle9  ta unna för döm söm lassa åv-e, för ån feck allri 
vå i fred 1° ån se. Men åppe se kunn-en fnusslå unnall branogl2  å ta se 
unna lindrit.13  Ja, ä senn när ån sluta lass Av ... när vi sluta lassa Av ett 
lass, skull en här Petter kkyv åpp14  på skåls ån. Å där låg-e stengör — 
aspstengör. Å såmkiå va ju ruttnä, för ... ve ... Döm bröt löv me då 
bruke16  på den tidn se, söm döm lag in i läd(e)na.17  Å där e va ... Där-
6m int adde låder, se" jord döm he:sjer.19  Ja, å nör2° ån kåmm ... han 

1  å 'också', eg. ock. Se avsn. 4.4. 
2  ve 'vi', långt ii pron. vi  kan vid förkortning i trycksvag ställning uttalas ve. 
3  är 'här'. Om ii-bortfall se avsn. 1.3.3. 
4  mycki 'mycket'. Om -i. jfr avsn. 1.2.g. 
5  gåkvena 'golven'. För formen se avsn. 2.1.7. Se även avsn. 4.3 om golv. 
6  prång 'trång gång, trångt utrymme' e.d. 
7  nämst 'närmast'. 
8  an = han 'man'. VJ växlar mellan man, han och en som obestämt pronomen. Jfr avsn. 
4.6. 
9  sulle 'skulle'. För k-bortfall se avsn. 1.2.q. 
10 fred med hörbart -d, jfr avsn. 1.2.k. 
11  fnusslå unna 'smussla undan; smita sig undan'. 
12 branog adv. 'ganska bra' e.d. 
13  ta se unna lindrit 'komma lindrigt undan'. 
14 ic4.5,v  åpp 'kliva upp'. För vokalen i verbet se avsn. 2.3.5. 
15  skå n. best. sg. 'rummet över tvärbjälkarna i taket på en loge, ett vagnsskjul' e.d., där 
den °tröskade säden förvarades. Se avsn. 4.5. 
16  bruke, dvs. Edsbro bruk. 
17  läc(e)na 'ladorna'. 
18 se  ,sy.  

19  he:sjer 'hässjor'. 
2° når = når 'när'. Växlar med när, se avsn. 4.6. 
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hant-ntl åpp på skå riktit (se). Tur var e för-n.2  (Va en ...) Ån sulle 
dra unna ... sjuss unna stengra, (---) döm kåmm åpp se, för de va 
olikå de där, såmkia va lengre. Ser3  ån skulle laga se-fl sulle få ett hök 
då — te kåmma åpp se4  på skå. Hån tenkte nog skremå5  oxane, tenkte 
ån. Men ån ... E jeck (---) ånses tankår.6  De va en stång söm dasmp 
ner, å damp övver ryggen på oxaner.7  Ja, oxane sje(n)- ... Gubben å 
skrinda' bife kvar. E va bå oxa å tjåkkane9  vi såg på slettn. Å bkött 
var-e, se råm a måtta jort risbrorl° övver dikena. Tett var-e me di- ... 
Oxaner ... (ja) adde rokit (---) [åt de där ox-...]. Vattne yrde när döm 
sjente.,,  Å sö sjente döm åpp i en backe. Dåm måtte huggå de-da 12  
dåna, för dåm adde ok då på den tidn oxaner se. Å ox-... En oxe (e) 
prisiss omöjli te få te gå tebaks. Se va den dan börtå. 

Viktor Jansson, född i 
Bro, Edsbro. Foto: 
Manne Eriksson 1951. 
ULMA 21257. 

1  hant 'hann', imperfekt till vb hinna, jfr avsn. 2.3.5. 
2  för-n 'för honom', jfr avsn. 2.2. 
3  ser 'så', r-tillskott, vanligt i norra Uppland (och Gästrikland). 
4  te kåmma åpp se '(för) att komma upp', eg. 'komma upp sig'. 
5  skremå 'skrämma'. Om lång vokal före m se avsn. 1.2.1. 
6  E jeck (---) Anses tankår, möjligen E jeck uta Anses tankår 'det gick utan hans tankar' 
dvs, det hände utan att han hade avsett det. 
7  oxaner 'oxarna'. Hos VJ till synes regellös växling mellan -a, -ane och -aner i best. pl. 
mask. Jfr avsn. 2.1.1. 
8  skrinda 'skrindan'. VJ växlar mellan former med eller utan -n i bestämd form av femi-
niner och neutrer. Jfr avsn. 1.3.4. 
9  tjåkkane 'kälkarna', här 'underredet till skrindan'. 
1° risbror obest. pl. 'risbroar', dvs, ris som lagts på sankt ställe i väg e.d. För formen se 
avsn. 2.1.5. 
11  sjente 'skenade'. Jfr avsn. 2.3.2. 
12  de da adv. 'bort därifrån', eg. dädan. Jfr avsn. 4.4. 
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Gräsö socken, Frö såkers härad 
Talare: John Mattsson (JM), f. 1904, Söderboda, Gräsö 
Intervjuare: Wolter Ehn (WE) och Sigvard Cederroth (SC). Insp. 
1971. ULMA Bd 3314 

Bysmeder och hantverkare 

SC 	Har du varit med [om] att göra lövskäror? 
JM Jaa-rå, de va gu'bbpen1  he'mmå2  her i smi'an3  såm var far åt 

gubbpen4  her, han sme:dts me, han. Jord-... ja va me ä pu:' sta 
ibkand ja åht-n. Ja vet tillfelln å ... å när han skulle ha de varmt då se 
å stog å ni'hkka6  me pust& åt-n då, se. Å han sme:dt. Tog å utav 
gamita li Sår. Smed av dåm. 

WE 	Var fick man liama ifrån då? 
JM 	Liama dåm tjö:pte dåm i affärerna. Men förut så då, då lengre tibaka 

beretta dåm ga Inka, då sme:dt dåm li'arna i gå'rdarnä. 
SC 	Här på Gräsö? 
JM 	Jaa-rå. De sme:dts her me. De va-... fanns såna här sme:dter såm for 

å sme:dt här. 
WE 	Jaså. Vad hette dom? 
JM 	Jaa, de va ... Ja kåmmer-nt ihåg ja, men de va en såm dåm taka åm. 

Jo, han hette Fa-... Faste 'n ve Kkåckabo 'da, han sme:dt nog li 'år i 
första hand. För han for irunt i gå'rdama å sme:dt. 

SC 	I dom olika smierna? 
JM 	Ja, han for ... smed i bonnsmiur. Dårn kunde anlita en sån där smed 

ve en gård å kunde ha-nn en två tre ve 'hkkur å utrehtta all-... allt 
smi:'dte. Han for ur flera gå'rdar då se, unna för unna:. 8  Likaså var e 

1  I texten förekommer flera fall av tonlöshet, b och d uttalas nästan som p och t (här skri-
vet bp, dt), t.ex.: gubbpen, smedt 'smed', sme:dter, skre'ddtåre. Jfr avsn. 1.3.2.d. 
2  he'mmå, försvagning av ändelsens a-vokal till ä/å, t.ex.: gubbpär, kår. Jfr avsn. 1.3.2. 
3  smi ån 'smedjan'; bortfall av dj som kommer av dhj, t.ex. smian, bonnsmiur. Jfr Åneman 
1970, s. 67. 
4  far åt gubbpen 'gubbens far'. Genitivomskrivning med prepositionen åt. Jfr avsn. 3.5.1. 
5  sme:dt (långt e, nästan diftong) 'smed', imperf. av vb smida, som här böjs starkt. Jfr 
avsn. 2.3.5. Jfr också avsn. 1.2.k om di ordslut samt avsn. 1.3.2.d om tonlöst d. 
6  nilikka 'nickade, vickade'. I texten förekommer flera fall av preaspiration (här tecknat 
h efter den vokal som förlorar sin stämton framför k och t), t.ex. ni likka, vehicker, ut-
rehtta, värnplihktn, krohk. Jfr avsn. 13.2.d. 
7  pustn 'smedjepust, blåsbälg'. 
8  unna: 'undan'; förlängd slutvokal. 
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me skoma'kåre å skre 'ddtåre. (Va) ftrera ve'hkkur på ett ställe. 
Iblfand i gå'rdar så kunde de ju vara Iii-era hantvä'rkåre på en gång på 

såm va i flera ve likkur. 
WE 	Jaså. Bodde dom där då? 
JM 	Jaa. Näj, däm hadde sina stelldn1  her i ... säm her i Söderbo 'da hadd- 

... höll Söderbodaby'nn2  husru'mm. Å så hadde dåm lite mahrk, så 
att däm kunde fö 'då en ko, en skorna kåre. Å så jick han irunt i bynn 
å skorna lerä.3  Å så var-e me skre'ddtåre å. Å likaså hadde dåm 
bå'smän, för att däm skulle slippa jöra värn-... eller såm jorde värn-
pkihktn då fö-råm å. De hadde däm åckså ett stelle åt de ... 
båsmansstelle. 

SC 	Var det samma form på alla lövknivar? 
JM 	Jaa, de va sammå färm. De va en sån där krohk, å sen hadde man ett 

trehanntag i på endn då så. 
SC 	Det fanns inga särskilda skäror? 
JM 	Nääjdå, nääjdå. Dån där va inte så ... däm va-nte lengre än se här. 
WE 	Var det bom ärken på dom? 
JM 	Nääjdå, de bli-ev  inte. g] Edevi 'k kunde (e) väl vara nån såm va 

pu'nktlig,4  men de vet ja inte. Vi ha-... i våran gärd var-e väl allri 
nåra ... ja ha sehtt nå bomärke e.5  Men de fanns en del såm var re-... 
riktit årdningsfullä gubbpär, dåm hadde ju ritualer6  på varenda grej 
däm. Jaarå. 

1  stelldn 'ställen'; d-inskott. Jfr avsn. 1.3.2. 
2  Söderbodabynn, slutledsbetoning, jfr avsn. 1.3.2.c. 
3  skorna krä vb 'laga, tillverka skor'. 
4  pu'nktlig här ung. 'ordentlig, noggrann'. 
5  i våran gård va-re väl allri nåra ... ja ha sett nå bomärke e 'i vår gård var det väl aldrig 
några ... jag har [aldrig] sett något bomärke inte'. Partikeln e läggs ofta till i slutet av en 
mening, som innehåller en negation. Det negerande ordet (allri) är här underförstått i den 
avslutande delen av meningen. I denna utgåva kan vi finna partikeln e också i texten från 
Björklinge. Jfr avsn. 3.2.5. 
6  ritualer här ung. 'inristningar, initialer, bomärken'. 
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Lövskära tillverkad av en gammal lie. Söderboda by, Gräsö. Foto: Wolter Ehn 1969. 
ULMA 27464. 
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Harbo socken, Våla härad 
Talare: Edvard Zetterberg (EZ), f. 1876 
Intervjuare: Thure Tannerhagen (TT). Insp. 1961. ULMA Bd 6128 

Övernaturligt 
EZ Men så var [e] den då Malm-011e han var i dispyt me Huddung-

kå'rranel å si, för dåm jeck övver2  på Harbo skog å sjöt. Å inte feck 
an dåm te ta nånn reson, men så tenkt an: »Ja ske3 setta ståpp för de 
der ja», sa-n. När Makm-011e kåmm hämm, då slog an en plugg i 
bössmy:ningen4  å lags åpp-en på u'ngen.6  Tri7  dar e' tter kåmm 
Huddung-gu'bben dit: »Tjäre, söta du, vill du jåkpa me nu?» sa-n. 
»Jaa, (---) ja kann», sa gu- 011e. »Men då ske du löva att du inte 
kkårg övver å jagår på våran9  skog int.» »Jaa si,1° ja har-nte fått jort 
ifrån mei' nå på tri dygn», sa gubben. »Ja, 16v(v)år du u1,12  så ske ja 
jåkpa de.» Jeck å to'g de:n13  bössan å tosg de:n pråppen, å då vart e 
uppslag14  i magen på gubbn. Så de var de si. Nös mer ha ja inte reda p-
... Ja, enl5 sjöt ju, å jeck å sjöt ålder på olövki tid å se der16  ä, men de 
va ju inte mindervärdit,17  men ... [ — — — 1 

TT Jo, med det där med tomtar och gårdsrå, Zetterberg, hur var det med 
det? 

1  Huddungkålrane 'Huddungekarlama', dvs. 'männen i Huddunge socken', grann-
socken väster om Harbo. 
2  övver 'över'. Jfr avsn. 1.2.n. 
3  ske'skall'. 
4  bössmy:ningen. Ungt y i detta ord finner man åtminstone i Viksta, Skuttunge, Björk-
linge, Tierp samt i Fastema enl. ordsaml. i ULMA. 
5  lag 'lade'. Jfr avsn. 2.3.5. (Se vidare Widmark 1977, s. 248 ff.) 
6  uitgen 'ugnen'. Jfr vangen i Nysätra- och Täbytextema. 
7  tri 'tre'. Jfr avsn. 2.4. 
8 

 
kår 'springer, ränner' e.d. Se avsn. 4.2. 

9  våran pron. 'vår'. Jfr avsn. 2.4. (Se vidare Molde 1991, s. 225 f.) 
10  si 'se'. Jfr avsn. 2.3.5. 
11  ja har-nte fått jort ifrån me. Uttrycket göra ifrån sig har här bet. 'ha avföring', annars 
har det vanligen bet. 'göra färdigt ett arbete'. (Märk även dubbel supinum: inte fått jort 
'inte fått göra'. Jfr avsn. 3.5.3.) 
12  löva ut 'ge löfte om'. 
13  tog de:n 'tog undan', eg. dädan, jfr avsn. 4.4; om accenten se avsn. 1.2.s. 
14 uppslag, här ung. 'öppning'. 
15  en 'man'. Jfr avsn. 4.6. 
16  se der' så där'. 
17  mindervärdet, här trol. 'märkvärdigt'. 
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EZ 	Joo, hämma var-e då så sant, nä far va börta, s6 en timme förut,' så 
tog an2  nyckökn på spiken å sette3  i låse. Så mor sa: »Ja, nu ä far 
snart härn.>>4  Å de var så vissts så visst så. [—] 

TF Men satte man inte ut mat åt tomten i vissa gårdar? 
EZ Joo. Män dåm bar se illa åt i Vida6  dänne. Han släpa dit.' si. »Sju 

sjylårg å sju mil»,9  sa-n, »å barå sjit i skåken. De her går int!» Senn 
drog an derifrån stelle. Annårs drog an ifrån Ri'ssingsbynnl° å te 
Vida förul si. Dåm va vekbärga i Vida vårre,11  män senn ... när-råm 
inte lag i nå. Kansje röttuna ha eti åpp eta,12  åcken13  vet de. [—] 

EZ Å senn var-e i Granse:'tra, der hadd dåm en bra (---) gårdstömte. Va 
n bonde der söm hette Pär Jakåbsån. Han for ti Di:stingsmåsrknan'4  i 
Uppsaka å tjö:ft 15  en hest, å kåmm hämm me. Men de va-nte bra de 
inte, för bkesuga,16  vitfotuga hestår tyckte inte tömtn öm. Nähä. 

1  förut 'i förväg, på förhand'. (Jfr förutse, förutspå osv.) 
2  an = 'han'. Om gårdens skyddsande, tomten/gårdsråt, var stark kunde han varsla om 
olika händelser, bl.a. om bortavarandes hemkomst genom att ta i dörrhandtaget etc. Jfr 
även Rialatextens rån och åkver. 
3  sette 'satte', imperf. av sätta. 
4  härn 'här' av gammalt häma, se vidare avsn. 4.6. 
5  visst, här 'sant'. 
6  Vida, dvs, en äldre by med tre hemman som låg mellan Risänge (Rissingsbynn) och 
Harbo kyrkby. Det nuvarande Vida tillkom efter en sjösänkning 1870. 
" släpa dit, här ung. 'göta en gård välmående (bl.a. genom att dra dit spannmål)'. Jfr 
längre fram i texten motsatsen draga ifrån, Senn drog an derifrån. 
8  sjylår 'sädesskylar, samlingar av kärvar sammanställda för torkning på åkern'. 
9  Sägnen, som är känd även från andra håll, har en ganska stereotyp utformning: Tomten 
kommer hem med en börda säd och bereder sig att äta. Drängen på gården har emellertid 
ätit upp tomtens mat och gjort sitt tarv i skålen. Då tomten upptäcker detta, säger han: 
»Sju skylar och sju milar, och skit i koppen till mat ändå.» (J. Ejdestam 1943, s. 10.) 
10  Ri'ssingsbynn= Risänge. 
114m va ve(rbärga ... vårre 'de var mycket välbärgade', för konstruktionen se avsn. 
3.1.2. 
12  äta 'mat', oböjl. n. 
13  åcken 'vem, vilken'. Jfr avsn. 1.3.3 (h-bortfall). 
14  Di:stingsmå'rknan 'Distingsmarlmaden'. Distingsmarknaden el. Distingen har anordnats 
sedan urminnes tid i Uppsala i början av februari varje år. Om accenten jfr avsn. 1.3.2.c. 
15 tjö:ft 'köpte'. 
16 bkesuga 'bläsiga, försedda med bläs'; jfr bläs 'vit (avlång) fläck, strimma i pannan (of-
tast) på häst'. Om ändelsen -ug/-ig se avsn. 4.4. 
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Neri (d)åm kåmm å skull sell2  ifrån hämma på backa& åm kvelln, så 
kåmm tömtn å stog der: »Snebiresug, min kär! Snebiresug, min kår»,4  
sa-n. Å den der hestn vart ... måtts dåm sålda. Han stog sjö biröt6  
vårenda mörrån, i svett i stalle. Å den tyckt an inte åm int. Så de var 
... Me tömtår å gårdsråer skull an7  stell se bra mes så jeck e bra. Men 
andra skula der tröll, dåm va värre te tas me, si. Dåm badd ingen hut 
i-se alls. 

Edvard Zetterberg, Harbo, intervjuas av Thure Tannerhagen. Privatfoto. 

1  ner 'när'. Växlar med när. 
2  sel! ifrån 'sela ifrån, ta selen av hästen'. Jfr avsn. 1.2.n. 
3  backan '(stall)backen' . Jfr avsn. 2.1.1. 
4  Jfr »han e blesiger me, min kär!» yttrat av en tomte från Riala, återgivet i G. Vennberg, 
Sockenbeskrivning II, s. 81. Tomtens ovilja mot blåsiga hästar är omvittnad från flera håll. 
5  mått 'måste'. Jfr avsn. 4.4. 
6  sjö Nöt 'genomblöt'. Enligt en stereotyp sägen tål inte tomten hästar med en viss färg 
utan piskar dem, så att de står svettiga i spiltan om morgnarna. (Jfr J. Ejdestam 1943, s. 
11.) 
7  han, här 'man'. Jfr avsn. 4.6. 
8  stoll se bra me 'hålla sig väl med'. 
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Hållnäs socken, Olands härad 
Talare: Karl Olsson, Vavd, f. 1881 
Insp. 1948. ULMA Bd 5941: Gr 2474 A 

Fårskötsel 

— 	ha'dde ju nå fåor då för(e)ut, n(e)u ä-re ju ... ha vi ju inte så mångä. 
Nu ha vi bårå n fyra fämm styttjen' nu men dåo på den tidn va-re ju 
halfvtokit nog att han2  skull ha flferå fåor. (Vi) hadde en åtta tie stycken. 
Men de va da 'okit 3  me fö 'da natulitvis aot4  dåm se (de) va te ta löv å dåm 
feck (snart ha --- åv) löv. Å nör de vårtt5  sleut me löve på våordn6  se högg 
vi tallbu 'skår åot döm. De va ti tjör etter7  ett lass tallkvist å där de va långä 
barr... baårs på trän9  å jei däm å de jeck ju fint de, döm åot hä(e)10  å Ida 'ra 
se. Å sem va-re te sleppa däm ti skogs, å då sle'ppte vi ... må'rtte vi 
fåordn11  vårenda en hänne12  då, vår å en hadde sitt märk(e) i ö'ren13  på däm, 
kköpp14  mä'rken i ö'ren på dåm då å så sleppte vi eut dåm ti skogs då (se). 
På den tidn feck däm gå i sko:jen.15  Å då var helå bynns fåor, å inte bårå en 
by uta de kåmm må'ngå bysfåor ihop se16  de kunde värä två- trihunnrå 
styttjen i sell skap i sko:jen iblränn. Å dåo på hö 'star' då se skulle vi ju 
natulitvis ta hemm döm nör de vårtt vinter å ... Mångä feck ju gao 18  ti 
snönn kåmm. Men eva te gå te skogs då, å då va de [te] fåkjås åot 19  allihop 

1  styttjen 'stycken' med s.k. norrländsk förmjukning av ck till (je-ljud. Jfr avsn. 1.3.2.b. 
2  han 'man', obest. pron. Jfr avsn. 4.6. 
3  da bkit 'dåligt'. Jfr avsn. 1.3.2 om diftongering. 
4  aot prep. 'åt'. Jfr avsn. 1.3.2 om diftongering. 
5  vårtt 'vart, blev'. Jfr avsn. 2.3.5 om imperfektum av varda. 
6  våordn 'våren'. Beträffande d-inskott se avsn. 1.3.2. 

(för etter 'köra efter'. För bortfall av trycksvag vokal se avsn. 1.2.r. 
8  baår 'barr'. 

10 
9  trän 'träden' . Jfr avsn. 2.1.7. 

hä(6,  ) pers pron. 'det', även de, e och -re. Jfr avsn. 2.2 beträffande pronomenet ho, de 
och e och avsn. 1.2.o om formen -re. 
11  må itte vi fåordn 'märkte vi fåren'. 
12  hänne 'här', eg. härna. Jfr avsn. 4.6. 
13  ölen 'öronen'. För denna form se avsn. 2.1.6. 
14 k ,  pp 4(0 	imperf. 'klippte'. Jfr avsn. 2.3.5 om böjningen av klippa. 
15  sko:jen 'skogen' med s.k. norrländsk förmjulcning av g tillf (avsn. 1.3.2.b). Jfr sko:jin 
längre fram i texten. 
16  se 'så', i Uppland vanlig (svagtons)form. 
17  hö -sta 'höstarna'. Jfr avsn. 1.3.2.a och avsn. 2.1.1 om bestämd pluralis av denna typ. 
18 gao  

19  fåkjåS åot 'följas åt'. Jfr avsn. 2.3.2 om å-vokal i följa. 
gå'. Jfr avsn. 1.3.2 om diftongering. 
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såm ha 'dde fåor då å gå te skogs e 'tter däm å ... Å den såm hadde nä 
förstånd då se feck han ju ha bröy-sättjin,1  förståos, helle bröy-körjin, å lel 
åpp en ta'ckä såm fålrd etter. 2  Jaa, å få hemm döm, men ... Å ja får då segå 
häe att ... att ja var ju ... um ja skulle skrytä me me sjåkv så va ja en såm 
kunde ta hemm fåom u(r) sko:jin. 

Karl Olsson i Vavd, Hållnäs, berättar om sitt strävsamma liv. Vid mikrofonen Karin 
Eriksson. Foto: Aron Hallenberg 1951. ULMA 21258. 

1  bröy-sättjin 'brödsäcken' med diftong (avsn. 1.3.2), norrländsk förmjukning (avsn. 
1.3.2.b) och bevarat i i ändelsen (avsn. 1.2.g). 
2  fåk] etter 'följde efter'. Jfr avsn. 1.2.r. 
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Håtuna socken, Håbo härad 
Talare: Elis Karlsson (EK), Kålsta, lantbrukare, f. 1895 
Intervjuare: David Nordius (DN). Insp. 1961. ULMA Bd 1301 

Inspektorer och torpare 

DN 	Berättade han nånting då som ni minns? 
EK 	Jaa, han beretta när han ... an va tjena i Gran 1  när de va nödår.2  

Han tjena för bara ... I Apall(e)3  i Gran tjena-n för bara mastn. Å på 
våm hadde fåkk gått å svelti 4  ijälr, låg i dikena. Så dåm pkåcka åpp 
dåm. Å senn var han tjör-kar i Nyckekbys å tjörde mjö-... tjörde te 
Ståckhåkm stassresa 6  två gånger i vickan.7  Jaa. (Med häst?) Jaa, me 
ett par hestar. 

DN 	Jaså, Nyckelby, var ligger det (---) 
EK 	De ligger i Gran. (I Gran. Jaha.> Jaa. Å han taka åm en gång att de 

kåmm 	— dåm (---) inspekto' Irmas där kkådde ju fåkke på 
härrgåkama då — att de kåmm en kar dit å ville ha arbete. Å han va'r 
där nåra dar men han sjötte se inte riktit såm han skulle utan han vart 
åppkallad på (huve)kåntore. Men på mårrån såg dåm inte till den där 
kam å inte inspekto 'rn heller. Då jeck dåm å titta etter på baksidan på 
kånto're, där låg inspekto 'm dö. Å kam han va bårta, dåm såg allri 
te-nn. 

DN 	Jaså, han hade slagit ihjäl honom. 
EK 	Han a 9  slagi ijäk ånåm, kasta ul-nl° jenåm fö'nstre. 
DN 	Som hämnd för att ... 
EK 	Jaa, för an skulle vell kkå-n då se. 

— 

1  övergrans socken, grannsocken till Håtuna. 
2  Troligen något av nödåren i slutet av 1860-talet, eventuellt 1867. 
3  Byn Apalle i övergrans socken. 
4  svelti 'svultit'. Jfr kap. 1.2.c (bortfall av slutljudande t) och kap. 2.3.2 (böjningen av 
svälta). 
5  Nyckelby, gård i övergrans socken. 
6  stassresa, resa till Stockholm för att sälja jordbruksprodukter från gården och eventuellt 
även för att inhandla förnödenheter. 
7  vickan 'veckan', fsv. vika, vicka. Jfr kap. 1.2.h (bevarat fsv. . 
8  inspekto'rema, dvs. herrgårdsinspektorerna. 
9  a, här 'hade'. Jfr kap. 2.3.4 och 3.5.4 om ha för hade. 
1° kasta u't-n 'kastat ut honom'. Jfr kap. 1.2.s (grav accent i ordgrupp) och kap. 2.2 
(pronomenformen -n). 
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Torp vid Mörtsjön, Vittinge. Foto: Richard Broberg 1955. 
ULMA 35755:17. 

EK (H)an va tårpare där, å då taka-n åm att han tjörde stassresår. Däm 
feck tjöra de, tårpama se. Å han jeck hemma, (så) han skulle tjöra på 
kvelln å jeck hemma å de va tö, å han vart ven nå våt åm föltema. Å 
senn vart-e så ryslit kallt på na'ttn så att han tjyldel fölterna . Se han 
... nä[r] han k-... han kunne inte ta å2  se stövvlama, för de satt fast 
allti(h)opa i stövvlama. Å ... Fö(rnn) de feck vara i tre dar te an 
kåmm hemm ijenn. Å då skar däm åpp stövvlama å då satt fött-... 
tåla kvar i strumpåma å ... s(å) han feck (då te) nå sjukhus då se. Å 
feck ihopsytt (se)3  han hadde kärna fö'tter såm en hest (---) de vart 
säm en hest såg ut. 

DN 	Vem var det? Var det den (---) 
EK 	De va Sjögren. Jaa. 
DN 	Oj, oj! Så han levde sitt liv utan tår då? 
EK 	Jaa, han jeck å stabba iveg. 
DN 	Men han klarade ... 
EK 	(Han) klara se endå. 
DN 	Ändå. (Och) kunde gå. 
EK 	Jaa då. De kunde (h)an. 

1  tjylde, här 'förfrös'. 
2  å 'av'. 
3  se 'så', i Uppland vanlig (svagtons)form. 
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Härkeberga socken, Trögds härad 
Talare: Ture Tibblin (TT), vattenexpert, f. 1918 
Intervjuare: Agneta Lilja (AL). Insp. 1988. ULMA Bd 5549 

Vattenletning 

AL Jag tänkte att vi ... Jag ville veta, hur kom du på den här spec-... att 
du hade den här förmågan? 

TT 

	

	Jo, de kann ja tak(a) åm. Ja va väl mällan sju åtta år. Vi sått 1  ute på 
Om å drack kaffe i träggåksmöbeln å så fundra2  ja på att ja va darr-
hänt me käsppen ibkand å inte ibkann. Å senn jeck ja ner te gamka 
brunn, å då kåmm ja me unnerfunn åln3  att de va vattäd(är) ja tjände. 
Å på de visse så höll ja på å trena, å (---) min första brunn, då va ja 
tåkv å ett hakvt år. De va grannen, Arvid Gustafsån i Vaskgeby, va 
ute å titta på egona,4  å då vinka vi åt-n5  han sku6  kåmma åpp å få en 
kaffeskvätt. Å då taka ja åm att ja tjände vasttn,7  å att ja da(rrade) ... 
var darrhänt me käsppen ibkand ä inte ibkand, å de va just nä ja sått 
över vattådär. Å senn (---) taka (åm): »D-e bra. Då kåmmer du å 
jäskpe(r) mäj på beteshagen då, så att ja slippe(r) tjöra vasttn åt ju'ren 
då, på såmmam, när-e e bråttäm.» »Ja, så järna ja vill va jäkpsam, 
män tänk åm ja misslyckas då», sa ja. »Du böv-nt 8  få nå ovett. Jäskp 
me bara åm du kan.» Ja, ja försöskte ja. Senn tog ja ut9  där (---), snett 
framm bakåm gåsrdn där, å [så] slog vi spets 1° fämm å en hakv 
mester, å tre tusen timmliter. Å då va ja ba tåkv å ett hakvt år, nä ja 
jick i skoka(n). De va min första brunn ja tog ut åt andra. Å senn ha-e 
öka se" mer å mer me äsrens läpp, unnan för unnan, så ryktna går på 

1  sått 'satt'. Jfr avsn. 2.3.5. 
2  fundra (på) 'undrade (över)'. Jfr avsn. 4.2.1. 
3  kåmm ... unnerfunn åm 'begrep' e.d. Jfr komma underfund med i avsn. 4.3, vidare 
Bergman 1952, s. 158. 
4  egona 'ägorna'. Jfr avsn. 2.1.4. 
5  åt-n 'åt honom', eg. 'åt han'. Jfr avsn. 2.2. 
6  sku 'skulle'. Jfr avsn. 1.2.r. 
7  vakt.) 'vatten', ju 'ren 'djuren' osv. Jfr avsn. 1.3.4 (grav accent). 
8  böv-nt 'behöver inte'. 
9  tog ... ut 'utsåg, valde ut, märkte ut' o.d. 
lo slog  ... spets, enklare metod att söka vatten med hjälp av ett i änden spetsigt järnrör 
som slås ned i marken. I röret är små hål borrade för inströmmande vatten. Röret kan vid 
behov skarvas på uppifrån undan för undan tills man får vatten. 
11  öka se 'tilltagit', eg. 'ökat sig'. 
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de visse. Så ... Ja, å nu nu ba 1  jäller-e fö mäj å hinna me, fö ja e 
prisiss2  över hela Sväsrje. 

AL 	Kan du berätta om några som du har hjälpt kanske — med brunnar? 
'IT Ja, d-e ju massår. D-e inte gått å3  kåmma ihåg allting. Å säx 

brunna(r) ha ja tåjje uti såm inte brannkåm kann länspumpa, så ja 
skåjja me brannsjefen, att dåm ha bara syckelpumpa(r) å pumpa me, 
närs-råm inte får tommt — de va rokit. Så i Sparrsätraby'nn,6  när-e 
vart7  eldsvåda där, nä barnunga(r) ha 8  kåmmi övver tännstickä(r) å 
tärme på halmstack mitt in i bynn9  ... män tack vare grannens brunn, 
ja tog ut, så (bke-...) pumpa brannkåm. Tack vare den fina brunn 
kunn(e) dåm rädda hela bynn, fö (---) samma 10  brannkåm pumpa (å) 
fick inte brunn tomm. Å senn dän sista såm brannkåm prova, de va 
ve Signalsbä' rj, ve Hammars askkmänning,11  hä bårta i Litslena 
socken. Å då så sa' ja: »Här kan vi slå en spets.» Men dåm sku inte 
ha brunn där. Å senn ... Dän såm grevde, han hette ()12 i Lin _ 
tjy(r)ka,13  såm grevde inne i ringar, ner. Å senn nä han grevi 14  ner 
elva ringar— dåm va säxti höga, nu vet int ja åm de va en å tjuges älle 
en å en hakvmetes ringa(r) i diameter — å då så la an fråsn se spacin å 
hannskane, å så skulle han gå åpp å jäkpa till å rulla framm en ny ring. 
Å nä an rulla framm en ny ring, fick dåm hörn nå känstit lete i båttn i 
brunn, å när-råm går framm å titta(r), får-råm se hu vasttne kåmme(r) 
me fa:rt åpp i ringana, å brunn bir 15  full å rinner ösvver16  på markytan. 

1  ba 'bara', för placeringen jfr avsn. 3.1.2.c. 
pnsiss 'precis'. 

3  å 'att'. (Se t. ex. Molde, 1991, s. 16 f.) 
4  tåje ut 'tagit ut'. Jfr avsn. 1.3.2.b (»norrländsk förmjukning»). 
5  när 'eftersom'. Jfr avsn. 43. 
6  Sparrsätraby -nn, ortn. Jfr även Signalsbä ij längre fram i texten och avsn. 1.3.2.c (slut-
ledsbetoning). 
7  vart 'blev'. Jfr avsn. 4.4. 
8  ha kårnmi övver 'hade kommit över'. Jfr avsn. 2.3.4 och 3.5.4. 
9  bynn best. sg. av by m. Uttalet med kort vokal är i stort sett begränsat till östra Sverige 
från Öland t.o.m. Uppland. Jfr skonn i Jumkilstexten. 
1° samma 'oavsett hur' e.d. 
tt alimänning 'allmänning'. (Se artikeln allmänning i häfte 1 av Ordbok över Sveriges 
dialekter.) 
12 åter ung. som Kaliff. 
13  Lilltjy(r)ka 'LillIcyrka' samhälle och socken i Uppland. 
14 grevi 'grävt', eg. gråvit. Jfr avsn. 2.3.2. 
15  bir 'blir'. Formen utan -I- förekommer bara i uppsvenska mål. Jfr avsn. 1.2.p. 
16  övver 'över'. Jfr avsn. 1.2.n. 
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Jumkils socken, Bälinge härad 
Talare: Walentin Eriksson (WE), f. 1889 i Slesbo, Järlåsa sockenl 
Intervjuare: Wolter Ehn (E). Insp. 1961. ULMA Bd 1210 B 

Oxkörning 

WE Fast de var svårt me tjörningane me, 2  för många gångår3  så måste 
råm4  ha oxar å tjöra me — tjöra åpp vegane me oxar, när de inte var 
frysis åm vintrane så tjörd däm sta6  me en oxe då, en tri,7  fyra mann 
få:1de8  oxn9  åt å slepa se fram me en tjäkke bara å skåtta å kåmm 
fram. Sen ... Frö's e senn så jeck e bra ijenn. Jaa. Så ja ha vari me å 
tjört oxa(r) ja me. Jaadå. Så de va inte så illa te tjöra en oxe inte, fast 
han va håktjörd. 1° Män jeck jord an,11  å sprang jorde han me. Så de va 
inte falit te ... Oxn fåkde ju hestane åt te U'llbå:ksta 12  ibkann nä vi 
tjörde dit me timmer. Så tjörde vi resan då, åm int (---)13  me oxane.14  
Vi va hemma lika fo:rt me såm me hestana. Så farsan15  hadde oxar 
jemt, ett par oxar. Jaa då. Å så va hesta återål16  senn, för då var-e 
mycke hesttjörningar i skogen, hela vintra(r). Se 17  de va de såm va 18  
man feck leva på si 19  — tjömingane. Jaa. Å huggningane se. 

E 	Det var inte så mycket mark då man kunde bruka här? 

1  W. Eriksson flyttade redan 1892 till Kallås i Jumkils sn. 
2  me 'också'. 
3  gångår 'gånger', eg. av ett äldre gånga f. obest. sg. 
4  råm 'dom', d> r i trycksvaga pronomen (och adverb). Jfr avsn. 1.2.o. 
5  inte ... frysi 'tjälfritt', eg. inte ... fruset. Jfr avsn. 2.3.5. 
6  sta 'iväg' e.d., eg. åstad, se avsn. 4.6. 
7  tri 'tre'. Jfr avsn. 2.4. 
8  få:Irde 'följde'. Jfr avsn. 2.3.2. 
9  oxn 'oxen'. Jfr även hästfotn nedan; för formerna se avsn. 1.2.d. 
10 hå4tjiird 'svårkörd' e.d. Jfr avsn. 1.2.b (tjockt 1). 

an = han, dvs. oxen. 
12 1111bå:ksta= Ullbolsta i Jumkils sn. 
13  Möjligen säger WE här vi hadd. 
14  oxane 'oxama'. Hos WE till synes regellös växling -ane, -ana i b.pl. av maskulina 
substantiv på -ar. Jfr avsn. 2.1.1. 
15  farsan 'pappa'. Jfr avsn. 4.4. 
16  återåt prep. 'jämte, tillsammans med' e.d. ,här ung. 'förutom'. Jfr avsn. 4.6. 
17  se 'så'. 
18  såm va 'som vad'. Antingen felsägning eller ovanlig konstruktion. 
19  Si 'se' imperativ. 
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WE Ve Kallå's1  var-e inte mycke mark alls te2  bruka inte. Näej då. De va 
bara lite grus åppe ve grus(åsn), potatislande, å så sådde man råg då 
(å) feck lite brö. Å så hadd man ju havra3  åt hestane se. 
Men brände man inte av nånting uppe i skogen å svedja inte — brände 
ner för att få jord? 

WE Näij, inte jorde vi här ve Kallå's någ(g)e inte, utan de var te å odla, 
fkåhacka4  de: 'n,5  de var ju lång skog på n där ... måssane då. Å då var-
e te (å) hugga de:'n de då, så ... å odla de då, tjöra (d)e me oxane, å 
hestane hadde vi tåfflå(r) på — stora träbitar6  på föltena, för dåm 
kunde inte gå alls dåm, men oxane jeck fram dåm ändå. Dåm jeck 
be'ttre dåm, än hestane. Män nä hestane feck tåfflå(r) på'ssa,2  då jeck 
dåm fi:nt. Jaadå, dåm jeck bra då. Annars så var-e omölji8  i åkrane — 
Am vårane var-e allra värst se. Å så åm höstan[e], åm de var regniga 
höstar, då var-e åckså svårt. 
Hur såg dom där tofflorna ut? 

WE Dåm var trebitar såm var bra mycke större än hästfotn eller så där 
hakvlånga — lite lengre bakåt än dåm va framåt. Å då skruva dåm fast 
dåm me jä(r)nskruvar då å hadde håk i tr-... i hestskonn,9  å skruva 
fast. Men senn på senare tidn då vart-e patentskor.1° Å då vart-e såm 
en bjöm11  då ba te setta ifrån trffeln å över vristn på hesthoven, å 
björna till (me-im ...) me ett spenne, så (---) hon12  sått° kvar då, då 
behövd man aldri skruva fast-nem i skonn int, utan bara sperma, å hon 
sått kvar fint hon. Sen vart15  ju oxane bårtlagda. 
Ja, dom vart det. Varför la dom bort oxarna då? 

1  Kallå = Kallås i Jumkil. Jfr avsn. 1.3.2.c (slutledsbetoning). 
2  te 'att', eg. till; jfr längre ned i texten te å 'till att', se avsn. 3.5.6. Se också Molde 1991, s. 
17. 
3  havra 'havre'. Jfr avsn. 2.1.1. 
4  flåhacka vb, till flåhacka subst. 'redskap till att hacka sönder jordkokor el. vända upp 
torv med' e.d. 
5  de: 'h adv. 'bort (därifrån)', eg. dädan. Jfr avsn. 4.4. 
6  trä-.På annat ställe i texten istället trebitar. 
7  på =ssä 'på sig'. 
8  omölji 'omöjligt' med konsonantomkastning. 
9  hestskonn 'hästskon'. Jfr bynn i Härkebergatexten. 
lo patentskor, förmodligen fabrikstillverkade skor av olika storlek. 
11  björn subst., björna (till) vb. Jfr björn, björnbindsle, skogsbruksterm, 'slags hävstång 
genom vilken kedjorna åtdragas kring timmerlasset och fastgöras'. (SAOB B 2968.) 
12  hon, dvs. toffeln, se avsn. 2.1. 
13  sått 'satt'. Jfr avsn. 2.3.5. 
14  skruva fast-ne 'skruva fast henne', dvs. toffeln. Jfr avsn. 2.2. 
15  vart 'blev'. Jfr avsn. 4.4. 
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Walentin Eriksson, Kallås, 
Jumkil. Foto: Wolter Ehn 
1961. ULMA 26229. 

WE Ja, de ... Hestane va ju förligarel å bettre dåm. Å senn oxane då, så 
var-råm håktjö:rda i början — såna unghestar. 

E 	Ja. Men kunde man använda oxama på vintern. Halkade dom inte? 
WE Dåra oxane2  skodde man me3  ... såm en hest. Fast de var ... Man 

skodde me åtta, nä fyra sö:m — fyra på vardera sidan. Å senn hadde 
man en drubb4  mitt i skonn, å den var fasthetsad.5  Å de var dän dåm 
jeck på, för sömena,6  dåm ståppa7  ju inte. Men den dä drubben säm 
sått (ju) mitt i skonn då se.8  Å dåm sådde ... skodde var kköv för säj. 
Dåm spen(d)e inte ihop bägge kkövane på e'nn fot, utan däm hadde 
var kköve(r)9  för säj skodd. Jaa. Så på inral° sidan hadde dåm ingen 
sö:m inte, utan fyra sö:m på yttra sidan bara. 

1  förlig adj. 'arbetsför, duglig, rask, som kan eller har lätt att röra sig' e.d., se avsn. 4.3. 
2  däm oxane 'de oxarna', dvs, de oxarna som användes vintertid. 
3  me 'också'. 
4  drubb , trol. 'brodd'. 
5  fasthetsad 'fastsvetsad', till hetsa vb, 'svetsa', folketymologisk ombildning, se avsn. 
4.2.1. 
6  sömena 'sömmen' n. b.pl. 'hästskosöm'. Jfr avsn. 2.1.7. 
7  ståppa 'stoppade' imperf. av stoppa med bet. 'hålla; förslå, räcka till'. 
8  Men den dä drubben ... [den gjorde däremot det, dvs, den höll]. 
9  kköve(r) 'klöv', felsägning för klöv? 
10  inra 'inre', liksom yttra 'yttre'. Jfr avsn. 2.4. 
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Karl Karlsson, Lagga. Foto: Wolter Ehn 1961. ULMA 26229. 

Pump av trä med vattenränna invid landsvägen i Nåntuna. Foto: Folke Hedblom 1938. 
ULMA 14161. 
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Lagga socken, Långhundra härad 
Talare: Karl Karlsson (KK), f.d. bonde i Locksta, Funbo, f. 1885 i 
Bälingel 
Intervjuare: Wolter Ehn (WE). Insp. 1961. ULMA Bd 1286 

Ett drunkningstillbud 

KK Men en jukinårrån ve Edå, de var ... jaa, de va före nittånhundratie. 
De va medan ... så skulle vi tri2  ungdom år åkå ti tjörkan. Å då va-re 
en sjö såm va skrisskois på, såm ... första bitn ti tjörkan. Å vi stack 
iveg, å örboma3 ha4  vari å tagi åpp is jukaftån å inte stakå ut riktit. Så 
två stycken åkte i. Å de var Påstn Högbärjs i Danmårk6  såm dog i 
fjok. Nu va ... Han va den enå. Å den andrå er fru Hybånelte.7  Hon e 
... va garvarfru i Alundå. Den' e åckså årntakå tenker ja. Däm drog ja 
åpp begge två. Å Högbärj han låg så långt ute så den9  fick ja inte tag i 
nå a-... på annat vis en ja stack åt-n1° ... Ja hadde tjepp vi hann 11  då 
me. Åja stack åt-n, å så drog ja-n ti lanns12  å inte tenkte nål' utan (ja) 
låg på isn. Å isn va hak. Så fick han tag i ett ben på mäj. Men ja sa åt 
henne då att hon skulle ... Då ha ja dragi åpp henne först, å så tog hon 
mäj i kragen å höllt 14  i Mä säja fick huggå i isn. Å senn slog ja-n på ... 
över hann så han dämnä bårt, så han sleppte. För då hadde ja tag i 
hånåm så ... Men annars ha han dragi i mäj me's se. För man vet ju de 
ta-... brukar ju takås åm en drunknande när han får tag i ett håkm strå, 
så en drunknande slepper inte själv när han får tag. 

WE Nej, det gör han inte. 

1  Karl Karlsson kom som tvååring till Eda gård i Lagga. 
2 	'tre' (jfr avsn. 2.4). 
3  örboma 'de personer, som är bosatta på örby, gård i Lagga'. 
4  ha 'hade', imperfektform använd vid pluskvamperfekt, se avsn. 3.5.4 (jfr avsn. 2.3.4). 
5  Påstn Högbärj 'Posten Högberg'. Einar Högberg (jfr nedan i texten) arbetade som 
brevbärare under sin yrkesverksamma tid. 
6  Danmårk, dvs. Danmarks socken i Vaksala härad. 
7  Hybånelte 'Hiibinette'; slut-e uttalas. 
8  den dvs. 'hon'. 
9  den dvs. 'han'. 
10  åt-n 'åt han', dvs. 'åt honom' (jfr avsn. 2.2). 
11  vi hann 'vid handen' (jfr avsn. 1.2.d och 1.2.k). 
12  ti lanns 'till lands', dvs. 'iland'. 
13  nå 'något'. 
14  hällt 'höll' imperf. av hålla (jfr avsn. 2.3.5). 
15  me 'med', dvs. 'också'. 
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KK 	Nääj, de jör han inte. Så de vart ju ... 
WE Det blev ingen julotta? 
KK Jo, ja jick ... Ja jick hemm me dåm. Ja ville ... Jaa, ja jick hemm me 

däm, å så tyckte ja att »Du kan vel gå åpp sjäkv, Äjnar», sa ja. — 
»Nej, ja törs inte», sa-n. Så måttel ja fökja me hånåm, å in, för han va 
rä-... Han var ... Ja, han va en fjo:rtån femtån år. Men han trodde att-fl 
skulle få åppstreckning hemmä, men de va(r)tt annat. Dåm börja på å 
gråtå dåm, å tyckte att där ha vi kunna låga2  å ... »å ni ha drunknb, 
sa-fl ... sa fadern. Han var bonde vi Viggby3  i Danmåde senn, hette 
Högbärj. Men han ... Då va-råm bosatta ve Sandvretn4  i Laggå. Å ... 
Jaa, ja jick ti tjörkan senn, men ja jick (i)nte sjönn.5  Ja jick landvegen. 
Jaa. De va hemmst. Å när ja kåm tebaks ifrån tjörkan då höllt ... Min 
fosterfar å Högbärj höllt på å draggå etter skrisskona.6  Å mössa7  
tappa han i sjönn å, men de ville han att ja sull(e) ta åpp mesammå. 
Kåk svart va-re på mårrån. Så ville han att ja sulle försökå fiska åpp 
den. Hons låg mitt ute i vaken. »Nääj, du», sa ja, »de ... den får nog 
varå.» Han fick springå barhuvå hemm han. För (då) ha man kunnå 
åki9  i då, åm man ha vårtt 1° där å ... (Men ja) ... Man såg inte väll 
kantn var. Å dåm stakä ut me bårå nå akkvistår. Ja ha åki i jag me, åm 
inte ja ha kåmmi direkt på en akruskä. Di annrä åkte i begge två dåm. 
Å de va bårå nattgammal( is se, så de bar ner de. Å de va ju värre de, 
för då jick hanl2  sönder ute i vaken å senn höllt han närmåre kantn på 
vaken. Så ... Men de jick bra. Däm kåm åpp. 

1  måtte 'måste' (jfr avsn. 4.4). 
2  låga 'legat' (jfr avsn. 2.3.5; om dubbelt supinum se avsn. 3.5.3). 
3  Viggby, Viggeby är en gård i Danmarks socken. 
4  Sandvretn, Sandvreten är en lägenhet i Lagga. 
5  sjönn 'sjövägen'. 
6  skrisskona 'skridskorna'. 
7  mössa 'mössan'; inget -ni best. form (jfr avsn. 2.1.4). 
8  hon 'den', dvs. mössan (jfr avsn. 2.1). 
9  åki 'åkt' (jfr avsn. 2.3.2; om dubbelt supinum, se avsn. 3.5.3). 
1° vårtt 'varit'. Tolkningen är osäker eftersom 'varit' normalt heter vuri, vurri el. dyl. (jfr 
Västerlund 1989, s. 44 not 24). 
11  vå 'var' adv. 
12 han  'den', dvs. isen (jfr avsn. 2.1). 
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Norrby socken, Simtuna härad 
Talare: Agnes Eriksson (AE), f. Kumlin 1886 
Intervjuare: Folke Hedblom (FH) och Eric Ericsson (EE), Varmsätra i 
Norrby socken. Insp. 1959. ULMA Bd 552 

Slöjdstuga 
AE Hani jord sängar ådrog (---) me tjäkken övver2 Nårrbecksko'gen3  åm 

vintranen4  te ma'rken då se — te vintermarkens mä sånna där ... (Och 
sålde?) Ja, å sålde,6  sängar å stokar å ... Å drog då på n dä stora 
tjäkken. Den ha vi då kvar än i da. 

EE 	Han gjorde inte laggkärl inte? 
AE 	Näij. Näij, de jord an inte. 
FH 	Var det flera som gjorde sängar och stolar (och så där)? 
AE (Ja), (---) en såm hette Kal Andersån hänne7  ås — gubbän Kal 

Andersån. (---) Han jorde å.9  Han var snickare å hadd hyvelbä'nken 
inne i värksta:n dänne. Men han hadd då värksta te vara 10  i han, men 
de hadd int pappa int. 

FH 	Utan han höll till här (i köket)? 
AE 	Han höll till här han. Å då hadd han en litn lampa, en litn ... Då hadd 

han en ställning, såm han hadd åppsätt 11  i take då, me en pkatta på. Å 
då hadd han en sånn dä litn lampa. Den ka-... En sånn där en har 

1  Han, dvs. AE:s far. 
2  övver 'över'. Jfr avsn. 1.2.n. 
3  Nårrbecksko gen. Jfr även textens hyvelbä liken och tjällarbo h, vidare avsn. 1.3.2.c 
(slutledsbetoning). 
4  vintranen 'vintrarna'. Hos AE till synes regellös växling -ane, -anen i maskulina substan-
tiv med pluraländelsen -ar. Jfr avsn. 2.1.1. 
5  vintermarken 'vintermarknaden'. 
6  sålde. Starkare tryck och större längd på slutstavelsen än i riksspråket; så även i pappa, 
lampa, platta, kupug, lågan, mycke, slevar, panna, och på näst sista stavelsen i kvällane, 
sängane. 
7  hänne 'här' och längre ner i texten dänne 'där', av ett gammalt häma resp. däma. Jfr 
avsn. 4.6. 
8  å 'också', eg. ock. Jfr avsn. 4.4. 
9  Han jorde å 'han gjorde också', dvs, han gjorde också sängar och stolar. 
1° vara 'vara', liksom kåta 'tälja' verb med bevarat kortstavigt uttal. Jfr avsn. 13.4. 
li åppsätt 'uppsatt'. Jfr avsn. 23.2. 
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kansje Erik sitt, såm bara är liksåm så här kupu,1  å så en litn smal 
veke i-na. 2  

EE 	Jaha, en sån där messings(lampa)? 
AE 	Jaa, mässingslampa. En sånn en hadd an å höll på snickra3  för(r)e. 4  
EE 	Inge gkas över eller nån(ting), utan det var bara (lågan jämt)? 
AE 	Nä'ij. Tok näj. Ja, bara lågan. 
FH 	Ja. Lyste den nå bra då? 
AE 	Njaå, int lyste an väl nå bra int. Men e jeck ändå. 
EE 	Fick jö grovjöra på kvällane (när de inte va så noga...)? 
AE 	Ja, han kåta5  träsjedar då på kvellane, mycke. 6  Jaa, de jorde han — å 

slevar å. Slevar har vi då kvar än, såm han ha jon. Men dåm va riktet 
ihoptimra7  dåm. Så de var då inte gåles te röra i nånn panna me dåm 
int. Nää, oj oj åj. Dåm var så tjåcka å så kkumpu(g)a 9  så. Han villa 1° 
att de sku bill starn 12  se. Så de så. 

FH 	Sålde han såna på marknaden också? 
AE Ja (---) kåmmer-nt ihåg hur-e var me de, men nog kan de hitt på 

hända13  allti. Fast ja ... För ja va fä1114  för litn då, när han drog te stan 
me de där. Ja kåmmer ihåg hur an drog över Nårrbecksko'gen, de dä 
sängane. En sånn där säng ha vi kvar, (å) såm står på tjällarbo 'n15  än i 
da. 

1  kupu 'kupig'; särskilt tydligt s.k. bergslags-u. 
2  i-na 'i henne', dvs. lampan. Jfr avsn. 2.1 och 2.2. 
8  höll på snickra 'höll på att snickra'. Jfr avsn. 3.5.5 (hålla på + huvudverb). 
4  för(r)e 'framför, (in)vid'. 
5  kåta 'täljde', imperf. av kåta. Jfr avsn. 4.2. 
6  mycke 'mycket', 'ofta'. Jfr avsn. 3.1.2 (placering av adv.). 
7  riktet ihoptimra, här ung. 'rejält gjorda, tillverkade'. 
8  gåle 'gott, lätt', neutr. av ett adj. gårlig 'god'; se avsn. 4.2. 
9  klumpu(g)a 'klumpiga'. Jfr avsn. 4.4 (-ug/-ig). 
10 villa  'ville', imperf. av vilja. Jfr villä 'ville' i Väddötexten samt Rialatextens kunna 
'kunde'. 
11  bi 'bli'. Form utan I förekommer endast i uppsvenska mål, jfr 1.2.p. 
12  startt 'starkt'. 
13  hitta på hända, 'händelsevis komma att el. råka hända'. 
14  fäll 'väl, förmodligen'. 
15  tjällarbo 'n best. sing. av källarbod 'hus uppfört över fritt liggande källare i en jord-
kulle', vilket kunde användas för olika ändamål, såsom förvaringsutrymme för matvaror, 
laggkärl etc., bostadsrum, gillestuga eller gästrum. Dessa källarbodar har varit särskilt 
vanliga i mälarlandskapen och södra Norrland. 
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Källarbod med källarsvale t.v., Målartorp, Kila sn, Västmanland. Foto 1924. ULMA 
Vstm. ordb. 

Arbetsvagn från Massum, Väddö sn. Foto: Torsten Ordeus 1972. ULMA 28914. 
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Nysätra socken, Lagunda härad 
Talare: Karl-Åke Malmström (KM), f. 1952 
Intervjuare: Wolter Ehn (WE). Insp. 1962. ULMA Bd 1312 

Cowboys och indianer 
WE Du läser böcker själv då också — om indianer? 
KM Jaa. Ja håller pål leser en bok hemma såm heter Stri'dn2  ve Svarta 

gråttan, å den e rett så bra. 
WE Jaha. Vad handlar den om då? 
KM Nja, d-e sånna där nybyggare såm håller på bygger sånna där (st-...) 

äller stora hus. Å dåm bor i sånna där bkåckhus nybyggana. Så va-re 
två svenskar såm kåmm dit då (---) hadde vari på en båt. Å så va-re n 
där kapten på n där båln, han fick ... äller han hadde bekasnta där i en 
stad. Ja kåmmer-nt ihåg va han hette. Där fick dåm va ... där i varje 
fall, ve (de) där pa're där. Så fick dåm arbeta. Sen reste-råm till de där 
nybyggarstelle där. Å då så fick dåm strida mot india'ner. Å så när - 
råm kåmm dit så va-re äller när-råm va på veg dit, då va-re två (---) 
sånna där bandi'ter såm satt i ... å däm va utkkedda så (---) trodde 
inte att de va bandi'ter, men däm dä två visste de, så då hadde (---) 
dåm dä två svenskarna pistoler på-se. Satt dåm åpp pistolena mot 
dåm där två bandi'tena. Så fick dåm gå ut, å så, va heter-e, hadd n dä 
såm tjörde n dä valgen 3  han hadde pe'nga(r) under n där kuskbåcken 
han satt på. De va ett tu'sen, tro ja. Å sen när-råm hadde kåmmi fram 
ti nybyggarstelle där, så va-re en sårn tog emo't dåm. Å så läsrd an 
dårn å sjuta å ladda pistoler. Å så fick dåm 	äller va-re n annan 
sjeriff, från nånn annan stad då, där kåmm han å red därifrån, å [så] 
taka han åm att, va heter-e, n där såm tjörde n där vasng(n)en hadde 
bkivi överfallen av india'ner, [å] så hadde råm tage alla pengana. 

1  håller på leser, bygger osv., jfr avsn. 3.5.5. 
2  Stri'dn 'striden', bftn 'båten', bekasnta 'bekanta', jfr avsn. 1.3.4 (grav accent). 
3  va'ngen 'vagnen'. Jfr vahgen i Täbytexten och u'ngen i Harbotexten. 
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Riala socken, Åkers skeppslag 
Talare: Gustaf Vennberg, f. 1885, Kastmora 
Insp. 1952. ULMA Bd 6040: Gr 4665 B 

Att sätta sjukdom på människor och djurl 

Men de värsta va ätt an2  trodde, ätt andra menni'ssjer förjorde3  kreka för-n, 
närdi4  var sjuka. Å likadant var e, när an vart sjuker sjäkver.5  Jenn6  gång 
när an rusta i fe:'use å lag in nytt gåkv, så itta an på e gammal( fil-aska me 
nägån smörja i, ä mesamma så trodde an ätt e va någe trålltyg, såm di adde 
lat dit för te förjöra lereka för-n. 

Då var e te fara te smälttjäringar7  å kkoka gubbar, så di fick smälta i 
bkys å less åt9  såm di bruka jöra. Sjenn berodde de på va smälttjäringam 
tyckte ätt o såg för någe i bky. Åm e va så ätt o peka ut någån utäv granna, 
som sku våra åppove te sjukdomen, eller åm de va åkveril å annat trålltyg 
såm adde vure12  framme. 

1  Detta textprov är en uppläsning av en text skriven av Gustaf Vennberg själv (ULMA 
21467). Ett par andra texter på rialamål rums publicerade i Uppland 1952, s. 131-136. 
För ytterligare exempel se käll- och litteraturförteckningen. 
2  an 'han', fe:suse Tåhuset, ladugården', itta 'hittade', adde 'hade', åppove 'upphovet' 
m.fl. längre fram i texten, för h-bortfall se avsn. 1.3.3. Den man som omtalas hette Kal-
Ansa (Karl Andersson?); han kallades också Sandalam efter det ställe där han bodde. 
3  ~ra, förfor& ung. 'förhäxa, förtrolla; genom trolldom el. svartkonst bringa ofärd 
över människa el. djur'. 
4  di 'de', gammal form av pronomenet de. Jfr avsn. 2.2. 
5  sjuker sjäkver, gammal adjektivböjning. Jfr kap 2.4. 
6  jenn 'en', för diftongering jfr avsn. 1.3.2. 
7  smälttjäring 'äldre kvinna, som övade det slags magiska sjukdomsbot som bestod i att ... 
hälla smält bly från en »smältskopa» ned i en bunke med vatten för att av den stelnade 
blyfigurens utseende läsa ut varifrån det onda kommit' (Ordsaml. Upl. ULMA). 
8  smälta i bky 'smälta bly i ett kärl med vatten över någon för att bota från sjukdom' 
(Ordsaml. Upl. ULMA). 
9 

 
läsa åt 'genom signerier bota sjukdom' (Ordsaml. Up!. ULMA). 

10  smälttjätinga, märka, best. sg. 'smältkäringen', 'marken', för formen se 2.1.5. 
11 åkver 'älvor'. 
12  adde vure 'hade varit'. Jfr avsn. 1.3.3 (h-bortfall) och avsn. 2.3.5. 
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Hilda Gustava Andersson, Kristina Vilhelmina öhman, Julia Elvira Jansson med dotter 
Maj-Britt Jansson samt Gustaf Vennberg, Riala. Foto: Manne Eriksson 1952. ULMA 
21931. 

De va många såm trodde på rån' å älrvema på den tin, å ätt de inte va bra te 
slå ut vämt 2  vattn å slask vår såm helst på märka. För de kunna3  kåmma i 
enåkvring4, sa dåm gamla. Å de va ett ställe, där ålfvema bruka ålla tell. 

1  rå, pl. rån 'fiktivt, mystiskt väsen i folktron, t.ex. gårdsrå, kvarrtrå, skogsrå, sjörå', jfr 
avsn. 4.7. 
2  vårnt 'varmt'. 
3  kunna 'kunde'. 
4  åkvring 'ring av tjockt, långt, mörkt gräs i det vanliga gräset. Det anses vara älvornas 
tillhåll. Där bör man inte kasta vatten', 'bränd ring på marken, krets i vilken älvoma ligger 
under jorden. Slår man varmt vatten på ett ställe, där älvoma befinner sig och dessa blir 
sjuka därav, blir den som gjort detta sjuk lika lång tid som älvoma. Man skall spotta för 
att ej riskera sådan sjukdom' (Ordsarnl. Upl. ULMA). 
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Skogs-Tibble socken, Hagunda härad 
Talare: Thea Östlund (TÖ), f. 1884 på torpet Marsveden under Vrå 
herrgård i Skogs-Tibble 
Intervjuare: Wolter Ehn (WE). Insp. 1962. ULMA Bd 1302 

Dagsverkena vid herrgården 

WE Var det morfar eller mormor som berättade att ni körde oppåt 
Dalarna? 

TÖ Ja, Bärjslagen, me sed ifrån häsrrgålm. Däm sku tjöra 	tårparenl 
sku tjöra vissa forår, 2  för de va ju ingen jämve- ... innan järnvegen 
vart. Å då tjörde dåm åpp te Bärjslagen sa dåm då, Bärss3  sa dåm, me 
sed å fölrdde4  ... då fölrddes dåm åt hela lag, se, tårparen. 

WE Jaha. Ifrån Vrå? 
TÖ 	Ifrån Vrå häsrrgålr. Inte hadde tårparen nånn sed te sålda inte, de jeck 

ål åt fåk å jur, de. 
WE Jaha. Men vad var det på för före de körde då? 
TÖ 	På vintäm. De va före då, se, snö. 
WE 	Så det här, var det före eller efter jul? 
TÖ 	Njaa, de va vell ... de kann ja int säjja, men de va (i) alla fall senn de 

birev före å snö. 
WE Ingick det i dagsverkena, det där? 
TÖ 	Näa, jaa, de va vell i arrrnde, kann ja tro, i ... dåm hadde arrä'nde, 

tårparen. 
WE Jaha. Vad had-... vad måste man göra mera för arrendet än köra upp 

till...? 
TÖ 	Ja, de va daksvärken, kar- å jondaksvärken,5  visst i veckan. Å senn 

skulle dåm tjöra jösttsel6  me hest å kar i två dar. Å tie lass grus ifrån 
... ut på utfartsvegen ifrån Vrå nir7  te lannsvegen. Å så skulle dåm ha 

1  tårparen 'torparna' (betr. formen, se avsn. 2.1.3). 
2  forår, sing. fora 'varutransport'. 
3  Bärss 'Bergs, dvs. Bergslagen'; jfr uttrycket fara till bergs 'fara till bergslagen'. 
4 

 
födde 'följde'. 

5  kar- å jondaksvärken 'karldagsverke, dagsverke utfört av en vuxen mansperson utan 
hästar' och 'hjondagsverke, dagsverke utfört av kvinna eller barn'. 
6  jöVsel 'gödsel'; grav accent, se avsn. 1.3.4. 
7  nir 'ner'. 
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kreftår,1  ja tror de va tie tjäg. Å så fingån, ja minns int hu mycke, åm 
de var nå två kappar,2  tro ja, tie liter de, se. Å så spinna, lin. 

WE Vem fick göra det, då? 
TÖ 	Spinna lin? De jorde mamma. Å pliicka lingåne me, förståss. Ja, vi va 

vell me, såm ungar, vi å. 
WE Jaha. Var växte lingonen? 
TÖ 	I skosgen de, se, där e var nå hyggen. 
WE Jaha. Ute på ...? 
TÖ 	Jaa, de va gått åm skog då. 
WE Jaha. När de körde dynga, då ... hade ...? 
TÖ Ja, då hadde dåm en tjäna å hest, se. Hadde de me'-sse3  he'mmifrån 

då, se, (elle) jöltsel. 
WE Jaså, man körde dyngan i kärra, inte i något ...? 
TÖ 	Jo, dåm hadde tjäna å lassa på då ve jöttselhögen där ve hä'rrgåkn å 

tjörde ut på järde där. Så de hörde te arräsnde, de. 
WE Jaha. Hade de någon särskild festlighet i samband med det där? 
TÖ 	Näe, de tro ja inte. 
WE 	(---) hade dans efteråt, när det var klart (litegrann)? 
TÖ 	Nää, å näj, de tro ja inte. Däm var nog metta när ... nöjda när de vart 

färdit. 
WE Jaa. Det var kanske inte så skojigt. 
TÖ 	Näej, de va ... ja, (an) visste inte anna Av en att e sku jöras.4  

1  kreftår 'kräftor'; pluralform på -år, se avsn. 1.3.4 och 2.1.4. 
2  kappar, sing. kappe 'beteckning för ett rymdmått för torra varor (officiellt avskaffat 
1855) av för olika varor varierande storlek, i allmänhet ca 4,6 liter'. 
3  me=sse 'med sig'; ordgruppsaccent, se avsn. 1.2.s. 
4  jöras 'göras', exempel på gammal kortstavighet med jämviktsaccent (se avsn. 1.3.4). 
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Skuttunge socken, Bälinge härad 
Talare: Jan Erik Eriksson (JEE), lantarbetare, f. 1879 i Nyåker, 
Skuttunge sn 
Intervjuare: Karl-Hampus Dahlstedt (KHD). Insp. 1961. ULMA Bd 
1138 

Trolldom och övernaturliga ting 

JEE 	Spelmennen stellde ju hestårl ve broår å sånt där. 
KHD Jaha. Hur gick det till? 
JEE 	Ja, de vet ja-nte. 
KHD Nej, men jag menar vad hände, inte hur de ... vad de gjorde, det vet 

man ju inte, men hur yttrade det sig på för vis? 
JEE 	Jaa, [däm] feck inte framm hestane. [I] alla fall, de var ett bröllåpp i 

Skuttungby'nn2  i alla fall ett tag.3  Å då var e en såm hette Spel-
manns-Jan4  å han bodd (dänne) äppe där Joan Mattsån bor, heller, ja 

KHD Strålsund. 
JEE 	Jaa, Stråksund, ja. En gammak kåk där. Men han va vell osams me 

den dä bonns i alla fall, så han vart inte bjudn såm spelmann på de dä 
kalase, uta de va två andrå såm feck spelå. [I] alla fall så jeck den dä 
Spelmanns-Jan dit å han ... på gåkn, stellde se på gåkn bårå. Å däm 
feck inte strengane te hållå, va alldeles omöjlit. Dåm bårå sprack Av. 
Så måtte6  dåm sta7  å säjja åt den dä Spelmans-Ja'n (me) att han 
skulle kåmm in å spelå, å senn höllts e. 

KHD Jaha. Han kunde, han. Han kunde skrä-... eller vad heter det för 
någonting, skjuta trollskott på fioler, det var (ju) ... Jaha. Men när 
de körde med hästarna och fastnade vid broarna då, hur visste de att 
det var någon som hade trollat det där då (---)? Hur visste de att det 
var just det? 

1  stellde hestår 'fick genom trolldom hästar att stanna och vägra gå vidare'. 
2  Skuttungbyhn 'Skuttunge by'; efterledsbetoning, se avsn. 1.3.2.c. 
3  ett tag 'en gång'. 
4  Jan Erik Johansson (f. 1837), allmänt kallad Spelmans Jan, var en ansedd spelman från 
Skuttungeby. Hans instrument var fiol och nyckelharpa (SyLm B.5., s. 44; Larsson 1980, 
s. 153). 
5  bonn 'bonden'; bortfall av ändelsevokal framför n, se avsn. 1.2.d. 
6  måtte 'måste'; se avsn. 4.4. 
7  sta 'åstad'; se avsn. 4.6. 
8  hällt 'höll'; betr. formen, se avsn. 2.3.5. 

52 



Bro över Skattinansöån, Ytterkvarn, österunda socken. Foto: Richard Broberg 1955. 
ULMA 35755:17. 

JEE 	Ja hörde, far min taka åm en gång, han å en ... (---) på den tidn, 
lenge tebaks, så tjörde råm te Je:vke me sed — för Uppsala stad va 
fell int så stor då, så e jeck fell int så mycke åt där, förstå ja — å 
hadde parhestår å seslass.1  Å hestane drog så dåm var så svettigå så 
de rann åm dåm (---). Å så hitta-n på å titta tebaks, då sitter-re en 
svårt hunn på lasse bakpå' å åker. Å ... sa han att åm han var ifrån 
Gud så skulle han få åkå, men annårs så skulle han je se i veg. Å då 
huppå2  han åv, å senn jeck e lett. 

1  seslass' sädeslass' . 
2  huppå 'hoppade'; bevarat u framför pp, se avsn. 1.2.e. 
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Täby socken, Danderyds skeppslag 
Talare: Amanda Eriksson (AE), f. 18791  
Intervjuare: Wolter Ehn (WE) och Olof Ferenius (OF), kyrkoherde i 
Täby socken. Insp. 1962. ULMA Bd 1316 

Stadsresor 

AE 	Ja, ja skulle gå åv vabgen2  å gå å tjöpa en hatt. Å då stog3  A'rvid4  å 
venta. Å han kåmm in, å så sa an, å då ha5  ja prova fkera stycken men 
då prova ja den där— ä så sa an: »Ta den dä ha'ttn! 6  Vi har-nte tid å 
stå här lengre.» Å ja tog ha'ttn förståss, i en påse, såm ja fick. Men 
nä vi kåmm neranför lasarette, då bkå:ste ha'ttn av vangen, å ja va så 
glad så, att (h)an7  va avbkåsst. Men då kåmm de en sjuss8  efter å sa: 
»Ni ha tappa en hatt.» Å då feck ja ha'ttn tebaks.9  Å ja ha-n liggerl° i 
bryggstugan11  en, i ett skåp där. Ja ha inte haft-n många gånger inte. 
Han passa inte åt mej. Asrvid han trodde att vem såm helst skulle 
passa å duga, men de jorde de inte. [ — — — 1 

WE Berätta om hur det var att fara in till stan med mjölk. 
AE 	Jaa, ja va åpp(e) å mjökka först, så ja skulle ha mårånmjökken me, å 

sen jöra i åming alltihopa å så åka iveg. 
WE Med hur många hästar? 
AE 	Ja, me en hest, å fjedervang.12  
OF 	Var det samma häst som var din häst då, eller böt 13  du hästar? 
AE 	Nää då. Men ja tog den såm va best förståss å tjöra, såm inte va så 

1  AE föddes i Fresta sn helt nära gränsen till Täby sn. Hon kom 1898 till Torslunda i Täby 
sn. 
2  va'ngen 'vagnen'. Jfr Nysärratextens vasngen och Harbotextens u -ngen, se vidare avsn. 
1.3.3 (grav accent). 
3  stog 'stod'. Jfr avsn. 2.3.5. (Se vidare Molde 1991, s. 195 f.) 
4  Aivid, AE:s man. 
5  ha 'hade'. Jfr avsn. 2.3.4. 
6  ha'ttn 'hatten' och hessin nedan. Jfr avsn. 1.2.d. 
7  (h)an, dvs, hatten. 
g  SjUSS 'skjuts', här konkret om 'häst och vagn med resande inbegripna'. 
9  tebaks 'tillbaka'. Jfr avsn. 4.6. 
10  ha-n ligger 'har den liggande'. Om denna syntaktiska konstruktion se avsn. 3.5.2. 
tt 

 
bryggstugan se avsn. 4.7. 

12 fiedervang 'vagn vars överrede vilar på fjädrar'. 
13  &it 'bytte', för denna imperfektform se avsn. 2.3.5. 
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redd. Ja då. Å ibkann hadde !Cl-vid då hölasse me-s().1  Å då 
fökddes vi åt. 

OF 	Var det på Hötorget ni stog? 
AE 	Jaa. Inte me hö inte. Näej. De stog dåm [me] här på Sveavegen. Där 

hadde råm ett hötårj. 
OF 	Men sen då, när du kom in då, tjö- stog ... spände ni ...? 
AE 	Vi behövde inte ta ifrån he'stn, vi feck ha he'stn kvar på tårje. På 

senare tid, nä ja tjörde sta 2  me grönsaker, å senare [nä] vi tjörde 
mjökken te Teby, då feck man inte ha he'stn på stalle, för då tjör(d)e 
man åpp till en åkare å stellde he'stn där, å feck betaka för den. Men 
då hadde ja vabgen full Av påtatis å så bonnböner3  å så ärtseckar, två 
stycken. artsäckar också?) Ärter åckså. En seck ärter å en seck 
bonnböner. 

OF 	Åt de dem som (släp-... ) gröna ärtor då med skidorna (---) eller? 
AE 	Ja, de dugde var såm helsts bara di6  va färska. Men vi hadde mycke 

mycke fma gröna ärter, tjö:pte vi enkåm, 7  stensärter. Jaa, va 
stensärter. Jaa, va lettspritade ä så va di stora ä fina. 

WE Och de kunde se på vägen var fru Eriksson hade åkt någonstans? 
AE 	Ja, bara för att ja sprita bonnböner å kasta bönskakena på vegen, för 

däm la (ja ju) inte i vangen. De kunn ja int ha me te stan. Nä ja hadd 
en hel seck böner, så kunne ja inte kasta skrote g i vang(en), utan de 
(---) [langa ja] vartetter ja sprita, så sått9  ja tömmana på armen, å så 
sprita ja å kasta. 

1  me ts(å) 'med sig'. 
2  sta 'i väg' e.d., eg. åstad, för uttr. se  avsn. 4.6. 
3  bonnböner 'bondbönor' (Vicia faba). Förr rätt ofta odlad växt. 
4  dugde 'dög', för denna imperfektform se avsn. 2.3.2. 
5  var såm helst 'vad som helst'. 
6  di 'de', för bruket av detta pronomen se avsn. 2.2. 
7  enkåm 'särskilt; för sig'. Jfr enkårn i Väddötexten och vidare avsn. 4.3. 
8  skrot, här ung. 'avfall, avskräde'. 
9  sått ja tömmana på armen, trol. menas 'satte jag tömmarna på armen'. 
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Uppsala stad 
Talare: Allan Billås, telearbetare, Uppsala, f. 1931 
Insp. 1965. ULMA Bd 1711 

Slagsmål om valborgsmässoeldarna 

Å däremellan' alltså, på dessa järden uttjempades de veldia kmvalliknande 
upptreden, såm på den tiden polis Ack ... å dylika natulitvis inte alls brydde 
se åm. I dagens lege så e-re ju fruktansvärt rabalder åm de hender nånting i 
den där stilen. Å den där ... de värs-... de kulminera vell, kann vi vell sejja, 
då på vårkanten då, när-re va när-re va sån hä valbårjsmessoeld ... kase 
kallas de för här i uppsalatrakten då. Då va-re veldit tjempande där i ... 
mellan däm här olika kategorierna häri Almtuna å Petterslunn, va. Å då va 
man så veldit ihärdi mot de där ... ja, de va ju mest då — (de) låter larvit 
kansje, men de va ju mest gamka jukgrana[r], dm man slogs åm. Å däm ... 
då va man så ihärdi så att nä man hadde fruckåstrast ifrån skokan va, då 
hann ... ibkann då så kunde de bki så att man ... leksjonen var slut till 
exempel fem minuter innan leksjonstimmen va färdig så att sejja. Man fick 
sticka eve'g fem minuter tidiare. Då lag2  man på stora remmen, å då sprang 
man till Petterslunn alltså, å knia åt se3  så många grana[r] man kunde bära 
då å sprang me dåm tvärs öve[r] järdet då. Fö då hadd-ente däm hunne dit 
va, f(ö)r att senn va ju dåm där åckså på fruckåstn s-att de va stendi pass - 
ning kan man sejja. Å ja vet, de va ju ett velde rabalder ett år, när dåm ... ja 
va inte me den gången, men de va grabbar ifrån ... från Almtuna då, såm va 
över till Petterslunn å tende på deras kase ett par dagar före. Å de ... ja, 
däm höll ju på å bkev brennskadade där för å redda att den där inte skulle 
brinna åpp då. Å då va-re ... då samkas man på eftermiddagen där ve4  
nere vid kasen ve ... allså på eftemiddan vi sista aprill då, valbårjsmesso - 
aftån. Å då samlades man där å kkedde ut sej i ... man hadd-... va utkkedd 
då i gamla hattar å gamla kkeder å svärtade i ansikte å sånt där va-råm ju å 
senn ... Å de va trummer å gamla pkåtburkar å sånt där å senn tågades de 
runt åmkring i Almtuna då å presis såm att ... å bjöd in fåkket att kåmma å 
se på den oerhörda upplevelsen av att de brann en brasa, va. Å de där va ju 
veldet rokit natulitv(is). 

1  däremellan, dvs, på gärdena mellan stadsdelarna Petterslund och Almtuna. 
2  lag 'lade', imperf. av vb lägga. Jfr avsn. 2.3.5. 
3  knia 'plocka, riva', (om gräs: 'plocka, rycka upp'), för detta ord se vidare avsn. 4.2. 
4  ve växlar med vid. 
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Väddö socken, Väddö och Häverö skeppslag 
Talare: Josefina Olsson (JO), f. 1881 i Massum, Väddö 
Intervjuare: Folke Hedblom (FH). Insp. 1972. ULMA Bd 3034 

Tillverkning av potatismjöl 

FH 	Jaa, det var ett rysligt arbete med det där potatismjölet. 
JO 	Ja, visst vare de. 
FH 	Det har ni väl varit med om. 
JO 	Ja, åh så många gånger så. 
FH 	Hur gick det till då? 
JO 	Jo, vi adde kvarnar då, enkåm kvamar, såm vi drog å så var e vevar 

då, å så vare n par karar såm drog, så jick e så bra så. Jaadå. De a1  ja 
ju vare me åm sen ja vart jift, sen ja kåm it. Joodå, e va ett år vi adde 
så mycke påta 'tis här så vi visst inte vä vi sk-... va ingen såm villå2  
tjöpa, å vi makde femundra tjilo påta tis, å de sk å va mycke vattn mä, 
te sjökja påtatema3  å te sjökja mjöke da, så vi feck maka ve en annan 
gård såm ente va nån såm bodde, men dåm adde mycke vattn i brunn 
dåm, å där va vi, å vi makde å vi fick ett undra tjilo påtatismjök. Å de 
adde vi i många år sen e. Å förreksten andlara där ifrån Äkmsta, 
särsjilt en andlare kåm åpp å tjöpte påtatismjök åv äss. Ja, inte va de 
nån lag på de, vi fick sälja hur mycke påtatismjök vi ville väl, men 
(---) vi sådde inte utta vi adde kvar, för påtatismjöke bir inte sjämt, 
de åller spara.4  

FH 	Det håller å spara det. Jaa. 
JO Jaa, men sånt arbete då. Det skull sjökjas oupphörlit de, å sjunka 

imella å så åpp, rör åpp å sjökja i nytt vattn å, jaa. 
FH 	Jaa, hu- ... hur gick det med armarna då? Fick ni ... 
JO 	Ja, åj, åj, kunna få kallbrann i arma i kallt vattn. 

a 'har'; ang. h-bortfall se avsn. 1.3.3. 
2 vi/lä 'ville', imperf. av vilja vb. 
3 Best. plur. mask.: påtaterna, handlara, årma 'potatisarna, handlarna, armarna', för dessa 
former se avsn. 2.1.2, 2.1.3 resp. 2.1.1. 
4 de håller spara, utelämnat att/å. Jfr nästa rad: ... håller att/å spara. Jfr avsn. 3.4.4. 
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Josefina Olsson, Massum, Väddö, (1881-1973) intervjuas av Folke Hedblom. Hon var 
en duktig och minnesgod berättare och kunde berätta detaljrikt om äldre och nyare 
tiders liv och arbete på en gård. Foto: Wolter Ehn 1972. ULMA 28823. 
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Västlands socken, Örbyhus härad 
Talare: Herman Hillstedt, Karlholm, smed (räckarmästare), f. 1880 
Insp. 1968. ULMA Bd 2327 

En orgelbyggare 

Han hadde jortt en ädel' den där Janne, stemmer å alltihopa hadde han jortt 
sjäkv, (ja, en sårm där) pickäk-snickare. 2  Jaa, å de var märkvärdit me däm 
där, fast däm inte tjäna nå pengar så hadde däm jussårn 3  brennvin endå'. Vi 
kåmm dit en sönda vi. De var två smeder till återåt4  mäj, den ena hette 
Villem Jansån å den annra hette Villem Kalbärj. Ja tog å jeck in dännes i 
alla fall (ja). Åm ja minns rett så va-re en utav dåm såm ha-... åss såm 
hadde brennvin me-sse. Å vi gav Janne dänne. Å så senn så kåmm brodern 
Gustav dit. Ja, då feck han så dåm var riktit ju'mmä,6  i tagin. 7  Då skulle 
Janne där= visa brodern Gustav dänne hur-e jeck till å spela 6rjil. Jaa, 
Janne dänne börja på trycka på de där knavrana 8  han. »Hör du Gustav, en 
sånn bas ja har i-n?» sa an. Å inte kunne han spela inte. Men jenåm att han 
vörtt9  på tage då så börja han på å dra' på på de där vise si. Ja, de där ha ja i 
minne. 

1  kel bör i mer genuint Västlandsmål heta örfil. Jfr texten längre fram mot slutet och 
avsn. 1.2.g (bevarat fomsvenskt i i ändelse). 
2  pick0-snickare 'fmsnickare'. 
3  jussårn 'liksom', eg. justsom. 
4  återåt 'tillsammans med', 'förutom'. För detta ord se avsn. 4.6. 
5  dänne adv. 'där', eg. därna. Förekommer även i stället för pronomen i Janne dänne 
'Janne där', 'den där Janne'. Jfr avsn. 4.6. 
6  jummä 'berusade'. 
7  i tagin 'berusad(e)'. Den ursprungliga ändelsevokalen i bevarad. Jfr avsn. 1.2.g. 
8  knavrana här säkerligen 'tangenterna'. Ordet knaver eller knavre betyder ursprungligen 
'träpinne' och används numera som synonym till nyckel, som är nyckelharptraditionens 
benämning på nyckelharpans tangent exklusive lövet. (Nyckelharpan nu och då. Text: 
Jan Ling, Gunnar Ahlbäck & Gunnar Fredelius. Stockholm 1991, s. 40 f.) 
9  vörtt 'vart, blev'; för denna form se avsn. 2.3.5 och 4.4. 
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Personalchefen vid Karlholms AB Bertil Lundeberg och riksdagsman John Lundberg 
samtalar med förre räckarmästaren Herman Hillstedt från Karlholm. Foto: Wolter Ehn 
1968. ULMA 27417. 

Interiör från en smedja. Till vänster om härden syns blåsbälgen, som är en träpust. I 
förgrunden står städet på en kraftig stubbe. Karl-Karl Kalles smia, Danmarks sn. Hans 
Lustig 1981. ULMA 33212. 
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Älvkarleby socken, Örbyhus härad 
Talare: Erika Eriksson (EE), Gårdskär, fiskarhustru och fiskförsäl-
jerska, f. 1867 
Intervjuare: Karin Eriksson, Aron Hallenberg (AH). Insp. 1948. 
ULMA Bd 5937: Gr 2470 A 

Att binda skötar 

EE 	Jaa, vi feck' ha en ka'vek te he 2  å så feck vi ha en sjötnåk, å den feck 
vi binn övver3  å så gå ann sel her å bindä,5  förståss, maska rna 'skene6  
unnån för unnån, e jeck så' de. Å så blrev de ett värv,7  å så feck vi by't 
öm å (---) [så] börja me unnån för unnån så de blrev en streng, en 
streng de se. Jaa. Vi bant döm på lengdi,8  förståss, å senn ekte9-råm 
åpp däm, nörl° döm skulle till å ha döm, å tåknall döm då. Sett 12  åpp 
tålrnår, en grov tälfdn 13  skå döm setta på, å firamtålrnanä14  å f1rarnår,15  
å så stentålrn, 16  der satt17  dåm stenär. Så de e ... de var sånt der söm 

1 feck 'fick'. Jfr nedan jeck 'gick'. 
2  he pers. pron. 'det'; för denna form se avsn. 2.2. Även de eller e. 
3  binn övver 'binda över'; för bortfall av vokal i ordslut se avsn. 1.2.r. Även i byst öm, 
'byta om', sett åpp 'satte upp', m.fl. exempel. 
4  se adv. 'så'. I Uppland vanlig (svagtons)form. 
5  bindå, även binnå, binn (övver), pres. binnär, imperf. bant (se avsn. 2.3.5), även band 
och bann. 
6  maska ma 'skene 'maska eller maskade (dvs, knöt) maskoma'. Formen maska kan vara 
antingen infinitiv eller imperfektum. 
7  värv 'varv'. Jfr avsn. 1.3.2 (övergång a> ä framför r). 
8  lengdi 'längden', best. sg. fem. med n-bortfall (avsn. 1.3.4) och bevarat i i ändelsen 
(avsn. 1.2.g). 
9  ekte 'häktade' med h-bortfall? Jfr avsn. 1.3.3. 
lo når,  konj. 'när', eg. når. 
11  tåkna, 'telna', 'förse skötar och nät med kantlinor, telnar'. 
12  sett, 'satte' imperfektum av sätta med apokope (avsn. 1.2.r). Jfr avsn. 2.3.2 (böjningen 
av sätta). 
13  tåknår, tå4dn 'teln', 'kantlina som omger nätduken i nät eller skötar'. Singularformen 
har d -inskott mellan k och n liksom målet i Hållnäs i liknande fall. För d-inskott se avsn. 
1.3.2. 
14  flramtåknanä 'fiarntelnama', övre kantlinor på nät eller skötar, vid vilka flöten 
(flamar) är fästa. 
15 fkanak. 'flarnar', 'såsom flöten för uppbärande av nät eller skötar använda stycken av 
bark, näver, trä, kork el. dyl.' 
16  stentåkn 'stenteln', 'underteln i nät eller skötar med sänken av stenar insydda i näver'. 
17  satt 'satte', imperfektum av sätta med apokope (avsn. 1.2.r). Möjligen riksspråks-
påverkad form. Jfr sett, ovan. 
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döm hadde för(r) i värd& se. Å de har döm fell2  enn i dag me sina 
sjötår, men binnär allri jör döm. Näädå. 

Då bann ja net å då tyllra3  ja döm sjäkv å hadde en sårm her gryta å 
koka vattne sö snodde tyllr(ane4  sä5), förståss, i då. Å så bodde6  ja 
döm sjäkv å. Sånt der hadde vi för7  öss i gamka tiden. Å de va rokit 
de. Skug någe jöra å, förståss. Jaa då. 

AH Hur mycket hade ni betalt då för dagen, när ni band skötar? 
EE 

	

	När ja band? Ja band9  allri nöge 1° på förtjenst, utan vi fick ... vi band 
bara för egen del. Så ja feck inte nöll körvören alls, utan vi bant döm 
för egen del (---), döm söm bant. 

Per Joha'nn12  (---) [band nog] mycke sjötår döm, fkickene ser du, 
hanses fki 'eker, döm feck bi 'nnå döm. Men ja bant int 86 mycke inte. 
Ja va ju tj-... kåmm ut å tjena13  ja (n6r) ja va femtån år så ja bant inte 
(mycke). Men fkickene s(6), döm bant (de) allra värsta. [De jorde] 
(döm visst de). Men de va inte te tjöpå då inte, förstår ni, å je ut stora 
pengår inte. För nu' tjöper (dåm) allting (---). Men nu' ... då' va-re te 
bindä, då va-råm åppa" bitti öm möman(a)15  å bant, fki 'ckene (å) (---) 
fick ja fell vara me. Byggå 16  å bindå, de va vårt jöra de. Jaa då, de va-re 
visst de. 

1  värdn 'världen'. Jfr avsn. 1.2.d (bortfall av vokal före n i ändelser). 
fell adv. 'väl', eg. ä. nysv. fuller, fulla eller fälle. 

3  tyllra 'förse nätteln med flöten av kokad och rullad näver, tyllror'. 
4  tyllrane 'tyllroma', se ovan, bör kanske vara tyllrene. Ordet hörs mycket otydligt på ski-
van. 
5  så eller ev. sä 'sig'. 
6  bodde till verbet bo 'förse (nät eller skötar) med telnar, fästa på telnar'. 
7  för 'för', här med kortstavigt uttal, fig. 
8  sku imperfektum 'skulle'. 
9  band, här med diftongerat a, beand, liksom även bant (beant, för t i formen se avsn. 
2.3.5), sex rader längre fram i texten. 
lo någe 'något'. 
il n6 
12  Per Joha'nn, EE:s bror. Obs. den avvikande accentueringen. 
13  tjena 'tjänade'. 
14 åpp, 'uppe', formen tycks höra hemma i norra och västra Uppland (Teda, Harbo, 
Enåker, Söderfors) och bör väl hänga samman med liknande former på -a i Bergslagen 
och t.ex. Hälsingland? 
15  mörnan(a) 'morgnarna'. Formen osäker. Man väntar sig snarast mömanä el. dyl. 
16 byggå 'bygga', 'laga (nät eller skötar)'. 

pron. 'några'. 
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Å skulle vi få nöge så skulle vi fenan' ... vi sku vell få nöge för-e 
förstå[r] ja, feck lite mat för dan åtminstes.2  Vi feck fell inte mer. De 
va (likä) ont åm mat då me förrestn. De va gått åm salt strömming 
åtminstes. (Å potatis.) Ja, å potatis, å sö plråcka döm allti linge3  sö vi 
(h)adde en sur bermostunnå4  (söm) stog. Men inte va-e te (å) kåmma 
sta enes å ha i såcker i-nå6  inte, för (no) feck (h)o stå sur allti. Men vi 
fe-... (vi) stötte-r(åm)7  då förståss. Å så feck vi fell eta (d)6m. Men ja 
lever enn i dag. 

Sköte. a. hjälpteln b. över-
teln el. huvudteln c. stenteln 
el. underteln d. stalina e. 
stropp varmed skötarna binds 
samman i lang f. korkflarn, 
vilka sitter på band, tyller 
(mellan hjälpteln och över-
teln) g. hallband med hall-
stenar. Lena Elfström 1956, 
Älvkarleby, Uppl. ULMA 
23466. 

Flöte av näver s.k. tyllra för 
nät (ej skötar) med större mas-
kor ån skötar. a. överteln b. 
tyllra av kokt näver. Lena Elf-
ström 1956, Älvkarleby, 
Uppl. ULMA 23466. 

Sänke för laxnät s.k. taska be-
stående av en envidja, om vil-
ken lindats näver som sytts 
ihop. Inuti nävern ligger en 
sten. Lena Elfström 1956, Älv-
karleby, Uppl. ULMA 23466. 

1  fellan, äldre nysv. fullan, fållan. Jfr fell, ovan. 
2  åtminstes 'åtminstone'. Formen något osäker, inspelningen otydlig. Jfr ä. nsv. åtminste 
av fsv. at minsto (Hellquist). 
3  linge 'lingon'. Formen tycks tidigare inte vara belagd i Uppland. 
4  bermostunnå 'tunna med bärmos, dvs. mosade lingon, ett slags osockrad lingonsylt eller 
snarast rårörda lingon'. 
5  kåmma sta ette 'komma (åstad) efter', här förmodligen 'komma efteråt' med ett pleo-
nastiskt (i sammanhanget överflödigt) sta. För ordet sta se avsn. 4.6. 
6  -nå 'henne' med syftning på bermostunnå liksom det följande (h)o. Jfr avsn. 2.2 om 
pronomenformen -na. 
7  stötte-r(åm)'stötte dem' syftande på lingonen. Jfr avsn. 1.2.o om övergång d> r. 
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Ett skötlang läggs. En man ror, medan de andra två hjälps åt att lägga. Mannen längst 
bort lägger överteln, mannen i mitten lägger stenteln eller underteln. Skötarna läggs 
alltså från sidan av båten och dras upp på stam- eller stävrullen. Bilden tagen vid 
Bilskaten nordost om Dalälvens mynning. Lena Elfström 1956, Älvkarleby, Uppl. 
ULMA 23466. Foto: Harald Forsberg. 

Näten skakas fria från strömming. Detta är en ovanligt stor fångst. Båten var »sånklast 
till sudarna» dvs, så hårt lastad att den sjunkit ända ner till sudbanden. Lena Elfström 
1956, Älvkarleby, Uppl. ULMA 23466. Foto: Harald Forsberg. 
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1. Språkgeografisk bakgrund 

1.1 Uppländskan genom tiderna 
Vid en första bekantskap med Upplands folkmål får den oinvigde lätt in-
trycket att dessa saknar karakteristiska egenheter eller rent av bara är av - 
arter av riksspråket. Detta är inte så märkligt, eftersom upplandsmålen — 
särskilt de i väster och söder — mycket riktigt har många riksspråkliga drag. 
Likheterna beror emellertid inte, som man kanske skulle kunna tro, i första 
hand på att dialekterna i Uppland har påverkats särdeles starkt av rikssprå-
ket på grund av närheten till huvudstaden och till universitetet i Uppsala. 
Historiskt sett har förhållandet nämligen snarast varit det omvända. 

Riksspråket var från början ett konstruerat språk. Det utvecklades i 
klostrens skrivarstugor och i de kungliga kanslierna, under starkt 
inflytande av latinska och tyska förebilder. Stommen i detta språk 
utgjordes av folkmål med hög status, främst uppländska och östgötska; 
den världsliga och andliga makten i Sverige var ju redan på medeltiden 
koncentrerad till Mälardalen och de förnämsta klostren fanns i 
Östergötland. 

På 1500-talet, i samband med reformationen, översattes Bibeln till 
svenska. Detta var i huvudsak ett verk av uppsvenskar. Den språkform 
som översättningen fick, kan beskrivas som »en i anslutning till 
medeltidssvenska-östgötska skrivvanor normaliserad uppländska» 
(Eriksson 1948 s. 11). Eftersom detta bibelspråk under lång tid betraktades 
som norm för litteraturspråket i övrigt, fick det givetvis en avgörande 
betydelse även för utvecklingen av det skriftspråkspåverkade, prestige-
fyllda talspråk som i dag ofta kallas »rikssvenska». Det uppländska 
inslaget förstärktes ytterligare av att landet regerades från Stockholm och 
av att den högre utbildningen var förlagd till Uppsala. 

1.2 Hur låter uppländskan? 
Upplands folkmål omtalas ibland litet slarvigt under den sammanfattande 
benämningen »uppländska». Detta språk är långt ifrån någon enhetlig dia-
lekt utan består av flera sinsemellan rätt olika mål som dock förenas av 
vissa gemensamma drag. Många av dessa språkdrag påträffas också långt 
utanför Uppland, framför allt i angränsande delar av Västmanland och 
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-I-  Björk] inge 
Skuttunge 

J umkil 

Väddö 

Norrby Edsbro 

Riala3 

4,0 

Uppsala 
Skogs-Tibble + Lagga 

Balingsta 
Nysätra 

Härkeberga 
k4 

Hätuna 

Täby 

-i-  Älvkarleby 
Hållnäs 

Västland 

i larbo 
Alunda 

Karta 1. Uppland med de socknar frän vilka språkproven är hämtade. 

Dalarna, i Gästrikland och södra Hälsingland, i Södermanland, Närke och 
större delen av Östergötland. De mål som talas inom detta område brukar 
traditionellt kallas sveamålen. Dessa har egenheter som skiljer dem dels 
från götamålen i söder och väster, dels från de norrländska målen. 

Det finns inte särskilt många dialektdrag som utmärker uppländska mål 
i motsättning till andra mål. Ett välkänt sådant drag finns dock, nämligen 
det sammanfall av äldre ä och e till ett enhetligt mellanljud mellan ä och e, 
s.k. stockholms- e, som gör att exempelvis leva och väva, skepp och läpp 
rimmar med varandra på de flesta håll i Uppland. Intill vissa konsonanter, 
särskilt före r och s.k. tjockt J1  (brukar skrivas med tecknet k; se punkt a 

1  I språkvetenskapliga sammanhang kallas ljudet vanligen kakuminalt 1. 
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Karta 2. Uppland med härader och län. (Efter Calissendorff.) 

nedan) förekommer emellertid ett öppet ä-ljud som klart skiljer sig från 
stockholms-e, t.ex. i »rar 'herrar' (Balingsta), där 'där' (Balingsta m.fl.), 
säkja 'sälja' (Skogs-Tibble), /JO 'ihjäl' (Håtuna). 1  

Många fler dialektdrag finner man om man söker efter sådana som är 
gemensamma för (delar av) Uppland och angränsande landskap. Vi skall 
här helt kort sammanfatta några av dessa. 

a) I praktiskt taget hela norra och mellersta Sverige förekommer ett 
»tjockt» uttal av 1. Tjockt 1 växlar med tunt 1 enligt vissa regler, som dock 
varierar en del inom detta stora område. Några exempel:hak 'hal' (Lagga), 
pkåcka 'plockade' (Skogs-Tibble, Håtuna), jåkpa 'hjälpa' (Harbo), men 

II de fall då exempel hämtas från våra dialekttexter anges den aktuella socknen inom 
parentes. 
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Karta 3. Kakuminalt k samt utveckling av rå. (Efter Boström & Söderström karta 11. 
ULMA 34339.) 
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lampa (Balingsta), hålla 'hålla' (Skuttunge). Sydgränsen för k går i en 
ungefärlig linje från Varberg på västkusten åt nordost till Vätterns södra 
ände, därefter åt sydost till Kalmar på östkusten. Öland hör till fr-området, 
men inte Gotland. 

Tjockt 1 förekommer inte bara som en variant av 1. I fornsvenskan 
fanns en ljudförbindelse rö, där ö (med fornsvensk stavning dh) uttalades 
ungefär som th i engelskans this. Inom ett område som i stort sett samman- 
faller med det område där tjockt 1 växlar med tunt 1 har denna ljudförbin-
delse utvecklats till samma tjocka 1, t.ex. i bo4- 'bord', gå], 'gård'. I riks - 
språket uttalas den i stället som ett ljud som är en sammansmältning av 
skriftens r och d: bord, gård. Det finns dock ett fåtal riksspråksord vilkas 
form skvallrar om ett äldre uttal med tjockt 1, t.ex. stel, svål, vålnad, i fjol 
(av fomsvenskans stirdher, svardher, vardhnadher, i liordh). Av det sist-
nämnda ordet, i fjol, finns också den regionala varianten i fjor. Dessa båda 
former avspeglar en dialektskillnad mellan Sydsverige och resten av landet. 
Söder om gränsen för tjockt 1 har rönämligen blivit r, t.ex. i bor 'bord', går 
'gård'. 

Som framgår av beskrivningen ovan ligger Uppland inom det område 
där rör har övergått till k. Ändå innehåller våra texter mycket få sådana ex- 
empel: hål, 'hård' (i håktjörd 'hårdkörd', Jumkil), häs rrgft 'herrgård' 
(Skogs-Tibble), gå 411 'gården' (Björklinge m.fl.). I övriga berörda ord är ut-
talet detsamma som i riksspråket, t.ex. färde 'gärdet' (Skogs-Tibble), gård 
(Väddö m.fl.), märkvärdit (Västland). Tydligen är tjockt i i fall som dessa 
ett dialektdrag som är på väg att försvinna i uppländska mål. 

I hela Norrland och Svealand samt på Öland och Gotland har slut - 
ljudande t efter trycksvag vokal fallit bort, bl.a. i bestämd form singular av 
neutrala substantiv: fåIrke 'folket' (Håtuna), take 'taket' (Norrby), ny-
byggarstelle 'nybyggarstället' (Nysätra), färde 'gärdet' (Skogs-Tibble). In-
om ett något större område har t fallit även i supinumformer av verb: svelti 
'svultit' (Hämna), kåmmi 'kommit' (Härkeberga), vari 'varit' (Nysätra). 

Kännetecknande för målen i Svealand och Norrland är att den tryck-
svaga vokalen före n i ändelser faller bort efter vissa konsonanter. Några 
exempel: dan 'delen' (Alunda), kvelln 'kvällen' (Håtuna), våm 'våren' 
(Håtuna), isn 'isen' (Lagga), litn 'liten' (Norrby m.fl.), bjudn 'bjuden' 
(Skuttunge), bosnn (Skuttunge) eller bonn 'bonden' (Balingsta), gårdn (Ba-
lingsta) eller gåkn 'gården' (B jörklinge m.fl.). 

I östra Sverige har gammalt u mera sällan övergått till ä. De 
västsvenska formerna kålle, bålle och hån motsvaras alltså av de öst-
svenska kulle, bulle och hult. I stora delar av Uppland kvarstår u även 

71 



framför pp, tt och kk, t.ex. i huppå 'hoppade' (Skuttunge), sputtå, stuck (i 
riksspråket håppa, spätta, ståck). 

Fomsvenskt kort a är i regel bevarat framför id, nd och mb, så att 
uppländskans kall (av fomsvenskans kalder), hand och damba 'damma' står 
mot kåll, hånn och dåmma i västligare och sydligare mål.' I Roslagens 
kustsocknar (och på Södertöm i Södermanland) har a bevarats även 
framför ng, t.ex. stangg, tangg (med hörbart g, se avsn. 1.3.3) för 
riksspråkets stäng, tång. Framför nk har a däremot gått över till å i det inre 
av Uppland, t.ex. bånka 'banka', svånkryggug 'svankryggig'. 

I en stor del av Uppland är den fornsvenska ändelsevokalen i bevarad. 
Det heter således t.ex. mycki 'mycket' (Edsbro), »fin 'korgen' (Hållnäs), 
sättjin 'säcken' (Hållnäs), tagin 'tagen' (best. plur., Västland), lengdi 'läng-
den' (Älvkarleby). I norr bevaras även u i ändelser: smiur 'smedjor' 
(Gräsö), ve likkur 'veckor' (Gräsö). 

Fornsvenskt i och y har inte övergått till e och ö om följande stavelse 
i ordet innehållit ett i eller u. Götamålens vecka, nöcke k 'nyckel' motsvaras 
alltså i uppländskan vanligen av vicku, nyckil o.d. I våra språkprov finner vi 
emellertid flera exempel på att även andra varianter förekommer: ve lIkkur 
'veckor' (Gräsö), vickan 'veckan' (Håtuna), veckan 'veckan' (Skogs-Tibb-
le), nyck6(rn 'nyckeln' (Harbo). 

På många håll är b bevarat i förbindelsen mb, t.ex. kamb, lamb, dimba 
(i riksspråket uttalat kamm, lamm, dimma). 

I de gamla förbindelserna gd, rg och 1g uttalas g på sina håll ännu som 
g, inte som j, t.ex. högd, varg, åk för riksspråkets höjd, varj, älj. Ett par 
exempel finns i vårt texturval: vekbärga 'välbärgade' (Harbo), Va Igeby 
'Valgeby' (Härkeberga). 

Särskilt i de centrala roslagsmålen uttalas d-ljudet i ordslut efter vo - 
kal: bod, fred (Edsbro), inte bo, fre som i andra mål. Detsamma gäller när d 
står mellan vokaler; det heter således sida (Edsbro), fö 'då (Gräsö), inte sia, 
fö(a). I förbindelsen nd bevaras d ofta när det följs av vokal: bonde 
(Harbo), bindå (Älvkarleby). Mera sällsynt är att ett sådant d kvarstår i slu-
tet av ett ord: ibkand (Härkeberga), band (imperfektum av bindå, Älvkarle-
by). 

1) Lång vokal är bevarad framför m, t.ex. skremå (Edsbro), sö:mena 
(Jumkil) för riksspråkets skrämma, sömmen. 

m) Lång vokal står framför s följt av annan konsonant, t.ex. pu:'sta 
(Gräsö), å:ska, sy:sla. 

1  För utförligare beskrivning, se Westerberg 1991. 
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5 urt 

huse 

huset 

skur  

BORTFALL AV -1 I 

BEST. SING. HUSET 

BORTFALL AV -t 

I SUP. SKURIT 

Karta 4. Bortfall av -t efter trycksvag vokal. Typord: huset, skurit. (Efter Boström & 
Söderström karta 13. ULMA 34339.) 

n) I vårt modem riksspråk är alla betonade stavelser långa, dvs, de är upp-
byggda på något av följande sätt: lång vokal+kort konsonant (fet), kort 
vokal+lång konsonant (fett) eller kort vokal+konsonantgrupp (fest). Forn-
svenskan hade även andra stavelsetyper. En av dessa kallas kort därför att 
den innehöll förbindelsen kort vokal+kort konsonant. Denna s.k. kortsta - 
vighet försvann så småningom i de allra flesta dialekter och ersattes av den 
nuvarande långstavigheten. Detta skedde så att antingen vokalen eller den 
efterföljande konsonanten förlängdes enligt vissa regler. I uppländskan lik-
som i övriga sveamål är det vanligen konsonanten som förlängs (se dock 
avsn. 1.3.3). Exempel: vickan 'veckan' (Håtuna; i fsv. vikan); sell ifrån 
'sela ifrån' (Harbo; i fsv. sila). 
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I några småord, särskilt pronomina, som böljar på d ersätts d-ljudet 
ibland av ett r-ljud. Detta tycks framför allt ske när ordet står obetonat 
efter ett ord som slutar på vokal eller r. Exempel: då råm slakta en ko 'då de 
slaktade en ko' (Balingsta), när-re va på frågan 'när det var på frågan' 
(Alunda), senn kneppte re i fiol(n) 'sedan knäppte det i fiolen' (Björklinge). 
Denna företeelse kan iakttagas inte bara i landsbygdens mål utan även i 
stockholmskan.1  Den är också rätt spridd i rikssvenskt talspråk.2  

I landskapen kring Mälaren, i delar av Dalarna samt här och var i 
södra Norrland förekommer /-lösa former av hjälpverbet bliva. Att I har 
fallit bort anses bero på att bliva normalt uttalas trycksvagt och således 
mindre tydligt.3  Exempel: att de sku bi startt 'att det skulle bli starkt' 
(Norrby), å brunn bir full 'och brunnen blir full' (Härkeberga). 

På vissa håll i Uppland, särskilt i nordöstra delen, påträffas k-lösa 
former av ska och skulle, alltså presens och imperfektum av hjälpverbet 
skola. Detta står ju oftast i trycksvag ställning, vilket antagligen har spelat 
en roll när konsonanten försvunnit (jfr bliva, punkt p ovan). I våra texter 
finns bl.a. följande belägg: vä så vi 'vad skall vi' (Alunda), å sulle törkä å 
'och skulle torka av' (Alunda), ån sulle dra unna 'han skulle dra undan' 
(Edsbro), de ville han att ja sulle ta åpp mesammå 'det ville han att jag 
skulle ta upp med detsamma' (Lagga). Dessa k-lösa former brukar annars 
förknippas med götamålen; på uppsvenskt område heter det vanligen ska 
och skulle eller sku.4  

Ibland händer det att en trycksvag vokal som står allra sist i ett ord 
faller bort i det löpande talet. Om en sådan slutvokal slopas eller inte beror 
på var i satssammanhanget ordet i fråga står; det sker framför allt när ordet 
står trycksvagt inuti satsen. Den vetenskapliga termen för detta slags 
vokalbortfall är villkorlig apokope (uttalas apåkåpe). Det drabbar mest 
verb, vilket bl.a. beror på att verb ofta ingår i nära förbindelser med 
småord, i synnerhet pronomina och adverb. Inom sådana ordgrupper 
förkortas rytmföljden nämligen gäma.5  Exempel: å så lärd an dåm å sjuta 
'och så lärde han dem att skjuta' (Nysätra), att hon sull stig unna 'att hon 
skulle stiga undan' (Alunda), å så hadd man ju havra 'och så hade man ju 
havre' (Jumkil), ner dåm kåmm å skull sell ifrån 'när de kom och skulle sela 
ifrån' (Harbo). 

1  Se t.ex. Eriksson 1948, s. 22; Asarnoj & Marcks v. Wtirtemberg 1971 innehåller en 
undersökning av växlingen mellan d-former och r-former i ett sociologiskt perspektiv. 
2  Se t.ex. Bucht 1962, s. 16. 
3  Se Markey 1969, s. 166 f. 
4  Se Wessen 1970, s. 27 och 29. 
5  Se Hesselman 1948-53, s. 36 ff. 
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s) I svenskan och norskan skiljer man mellan två olika accenttyper i ut-
talet av ord; man skulle kunna säga att det finns två olika melodier att 
sjunga orden på. Inom språkvetenskapen talar man om akut accent (eller 
accent 1) och grav accent (eller accent 2). Exempel på akut accent har vi i 
riksspråksuttalet av a 'nden, to -mten (bestämd form av and, tomt), där me-
lodin först stiger och sedan faller brant. Grav accent har däremot asnden, 
tobten (bestämd form av ande, tomte), där melodin stiger, faller och sedan 
stiger något igen, så att två »toppar» bildas. Eftersom ett visst ord normalt 
förknippas med antingen akut eller grav accent, får accenten i dessa exem-
pel också en betydelseskiljande funktion. Beträffande fördelningen av de 
båda accenttyperna i uppländskan, se avsn. 1.3. 

I uppländska mål, liksom i flera andra svenska dialekter, förekommer 
ibland grav accent i ordgrupper. Det vanligaste är då att den tvåtoppiga me-
lodin börjar i det första av två enstaviga ord och slutar i det andra.1  Exem - 
pel: han re'v till gumman 'han rev till gumman' (Balingsta), kasta u‘t-n 
'kastat ut honom' (Håtuna), så var-e en såm tog emo‘t dåm 'så var det en 
som tog emot dem' (Nysätra), hadde de me'-sse 'hade det me 'd sig' 
(Skogs-Tibble). 

1.3 Tre dialektområden 

1.3.1 Folklanden 
Landskapet Uppland kan grovt delas in i tre dialektområden som i någon 
mån sammanfallermed de tre s.k. folklanden från vikingatid och medeltid: 
Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland (se karta 5). Dessa var ur-
sprungligen ett slags militärområden men också självständiga lagmans-
dömen. År 1296, när Upplandslagen utfärdades, sammanslogs folklanden 
jämte Roden (Roslagen) till en gemensam lagsaga. I det följande får de tre 
folklanden låna sina namn åt de dialektområden som skall beskrivas (de om-
råden som motsvarar Norra Roden och Attundalands rod inkluderas här i 
Tiundaland resp. Attundaland). Det bör dock påpekas att denna indelning 
av dialektema endast ger en ungefärlig och förenklad bild av verkligheten. 

1.3.2 Tiundaland 
Tiundaland, det nordligaste av de tre områdena, har många språkdrag som 
också finns i norrländska mål. 

1  Se Witting 1968, s. 92 ff. 
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Karta 5. Folklanden och Roden (Roslagen) i Upplands gamla indelning. (Efter Calis-
sendorff.) 

a) I östra delen förekommer bestämda pluralformer av substantiven som 
hesta, åkra; dessa motsvaras i övriga Uppland vanligen av hestane, hestana, 
hestanero.d. Se vidare avsn. 2.1.1. 

b) Enligt de vanliga handböckema i dialektkunskap 1  har så gott som 
hela Tiundaland s.k. norrländsk förmjukning, dvs. g och k blir j eller dj 
resp. tf inuti ord framför bl.a. e och i: sko.jin 'skogen' (Hällnäs), sättjin 
'säcken' (Hållnäs), ryddjin 'ryggen'. I vissa trakter övergår dessutom sk 
till sj i denna ställning: fisjin 'fisken'. I våra språkprov, med undantag av 
stycket från Hällnäs längst i norr, är dessa företeelser emellertid ytterst 
sällsynta; av allt att döma är de numera på utdöende i Uppland. 

I vissa fall, t.ex. i supinumformema We 'tagit' (Härkeberga), drajii 
'dragit', slajfi 'slagit', förekommer förmjukning av g till j mellan vokaler 
även i områden där man annars inte väntar sig någon sådan. Detta för- 

1  Se t.ex. Wess6m 1970, s.41 if.; se även Eriksson 1948, s. 2. 
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hållande exemplifieras av belägget från Härkeberga, som ju ligger i Trögds 
härad i södra Fjädrundaland (jfr kartorna 1 och 7). Sådana supinum former 
som de ovan nämnda hörde också hemma i äldre stockholmsmål.1  

En del norrländska mål har en benägenhet att betona senare leden i 
sammansatta ord. Sådan betoning förekommer även här och var i Uppland, 
särskilt i Tiundaland: bröllåppsska 'rer 'bröllopsskaror' (Björklinge), ha'n-
delsbo 'dn (Björklinge), skorna kåre 'skomakare' (Gräsö), Kkåckabo 'da 
(Gräsö), Söderbodabyhn (Gräsö), Di:stingsmDknan (Harbo), Sparssätra-
by hn (Härkeberga), Nårrbecksko 'gen (Norrby), Skuttungby hn (Skutt-
unge). Som framgår av exemplen visar sig slutledsbetoningen ofta i sam-
mansatta ortnamn. 

Stämbanden spelar en viktig roll när vi talar och bildar språkljud. När 
de vibrerar mot varandra uppstår en ton, den s.k. stämtonen. De språkljud 
som bildas med stämton kallas därför tonande. Till dessa hör alla vokaler 
och de flesta konsonanter, t.ex. b, d, g. Andra ljud har ingen stämton, 
vilket alltså innebär att stämbanden inte vibrerar när dessa ljud uttalas. Till 
de tonlösa ljuden hör vissa konsonanter, t.ex. k, p, t. Ibland händer det att 
tonlösa ljud »färgar av sig» på tonande ljud i sin omgivning, så att även 
dessa blir tonlösa. I Tiundaland liksom i delar av Norrland blir r, som an- 
nars är tonande, tonlöst (hr) eller övergår till ett slags sje-ljud (is) när det 
står före någon av de tonlösa konsonanterna k, p och t: stährk eller stärsk 
'stark', skähip eller skärsp 'skarp'. Från Gräsö har vi exemplet mahrk 
'mark'. I nordost förekommer sådan tonlöshet också i flera andra fall, sär-
skilt i målen i Frösåkers härad. Typiskt för dessa är tonlöst 1 (hl) i t.ex. 
bjehl 'betsel', tihllår 'tistlar', vahllå 'vassla', sahlt 'salt', smählte 'smälte' . 
I Valö, Forsmark och på norra Gräsö, där förlusten av stämton förefaller 
vara mest utpräglad, kan även vokaler före tonlös konsonant i vissa fall bli 
tonlösa mot slutet (s.k. preaspiration): ni hicka 'nicka', ve Miau 'veckor', 
krohk 'krok', värnpkihktn 'värnplikten', utrehtta 'uträtta' (samtliga exem-
pel från Gräsö). I samma trakter finner vi dessutom ett uttal av bb, dd och 
gg ungefär som bbp, ddt och ggk, t.ex. gu bbpen 'gubben' (Gräsö), 
skre 'ddtåre 'skräddare' (Gräsö), kaggke 'kagge'. Andra fall av tonlöshet i 
Gräsömålet: sme:dt 'smidde' , sme:dter ' smeder' , smi: 'dte' smide' . 

I större delen av Tiundaland får a genomgående ett ä-haltigt uttal ( ä) i än-
delser och i svagton, t.ex. hestår, spelå. Detta dialektdrag framträder 
tydligt redan i Upplandslagens 1200-talsspråk. Samma övergång sker före r 

1  Se t.ex. Ståhle 1981, s. 120 if. 
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och s.k. tjockt 1 i konsonantförbindelser, t.ex. värv 'varv' (Älvkarleby), 
häkm 'halm'. 

Diftonger förekommer inom större delen av området. Mest utbredd är 
diftongeringen av gammalt långt e till eä eller ie. Detta drag finns även i 
Attundaland och i t.ex. Gästrikland och Södermanland. Några exempel: 
jenn 'en' (Riala), steän 'sten', beän 'ben', hiemm 'hem', Jerker 'Erik'. 
Även andra vokaler har diftongerats, exempelvis långt a (baokå 'baka', 
bann 'barn'), långt å (fåor 'får', Hållnäs; da bkit 'dåligt', Hållnäs), långt ö 
(bröy 'bröd', Hållnäs) och långt u (sleut ' slut' , Hållnäs). 

I norra Roslagen skjuts ett d ibland in mellan vissa konsonanter och 
slut-n, t.ex. i följande ord: våordn 'våren' (Hållnäs), fåordn 'fåren' (Håll - 
näs), stelldn 'ställen' (Gräsö), tä(rdn 'teln, kantrep på fisknät' (Älvkarleby). 

Här och var i Uppland, men särskilt i norra delen, kan man få höra en 
öppen, »grumlig» vokal som låter ungefär som ett mellanting mellan ö och 
å; den återges i denna bok med tecknet ö. Vi finner den vanligen i ord som i 
övriga uppländska mål och i riksspråket i stället har å, t.ex. i mörrån 'mor-
gon' (Harbo; jfr mårrån, Håtuna), gårdstömte 'gårdstomte' (Harbo) Kil 
'orgel' (Västland), döm 'de, dem' (Hållnäs), törkå 'torka' (Alunda), hök 
'hål' (Edsbro), körvören 'korvören' (Älvkarleby), 'toge 'något' (Älvkarle-
by). Detta uttal av vokalen är ju för övrigt ett välkänt drag i många andra 
svenska folkmål. 

I nordöstra Tiundaland förekommer att ord som historiskt sett skulle 
betonas med grav accent i stället får akut accent (se avsn. 1.2.$). Detta be-
ror sannolikt på att dessa kustbygder alltid har haft livliga förbindelser med 
Åland och Finland; de finlandssvenska dialektema, med undantag av målen 
i västra Nyland, har ju i likhet med finskan endast akut accent.1  Längst i 
nordost, särskilt i Frösåkers härad, har den akuta accenten nästan helt tagit 
överhanden. Exempel: smi 'an 'smedjan' (Gräsö), gubbpen 'gubben' 
(Gräsö), pu: 'sta 'pustade' (Gräsö), ni hicka 'nickade' (Gräsö), dao lrit 'då-
ligt' (Hållnäs), fö 'da 'föda' (Hållnäs), mä iken 'märken' (Hållnäs). 

1.3.3 Attundaland 

Attundalands folkmål har bevarat många ålderdomligheter. Ett exempel på 
detta är att bl.a. Vätömålet långt fram i tiden delvis har bevarat den fom-
svenska kasusböjningen av substantiv och adjektiv (se avsn. 2.1 och 2.4); 
man har använt en form när ordet stått som subjekt (t.ex. en riker kär 'en 
rik karl') och en annan när det brukats som objekt (t.ex. en rikan kär). Så- 

1  Se Ahlbäck 1956, s. 14 f. 

78 



dan böjning förekommer inom Bro-Vätö och Väddö-Häverö skeppslag men 
är numera helt försvunnen i övriga Uppland (Eriksson 1951 s. 31). 

Ett annat konservativt drag är att attundamålen (delvis även fjädrunda - 
målen) har bevarat »hårt» uttal av k, g och delvis sk, stf framför e, i, y, ä 
och ö. I Vätömålet har det t.ex. i sen tid hetat kittel, köpå (inte tjittel, 
tjöpa), gift, görä (inte jift, föra). Förr förekom också uttal som skjed, 
stjärna (alltså inte sjed, sjäma). 

På Gräsö och i kustsocknarna söderut i mellersta Roslagen bevarades 
länge ett forntida uttal av äng-ljudet, nämligen med hörbart g: ringg, 
henggå. 

Karakteristiskt för gammalt roslagsmål (»rospiggska») är bortfall av h 
framför vokal i början av ord och emellanåt även tillskott av h i ord som 
historiskt sett inte bör ha det, t.ex. andlare 'handlare' (Väddö), fe:suse 'fä-
huset' (Riala), itta 'hittade' (Riala), hösa 'ösa', våran prest eter Halm 'vår 
präst heter Alm'. Detta välkända dialektdrag har anor ända från vikinga-
tiden; det finns nämligen belagt redan på runstenar från 1000-talet i dessa 
trakter. Det kan följas från Roslagen längs sörmlandskusten ned till norra 
Östergötlands kustbygd. I Sverige förekommer h-bortfall annars bara i 
vissa dialekter i övre Dalarna. 

Liksom i Tiundaland får a en ä-haltig klang i trycksvag ställning och 
före r och tjockt 1 i konsonantförbindelser. I attundamålen sker sådan 
övergång dessutom framför bb, dd, gg, 11 osv., t.ex. i bbör 'abborre', 
bäddå 'badda ', tägg 'tagg', täll 'tall'. 

I södra delen av området har den grava accenttypen i stor utsträckning 
trängt ut den akuta (se avsn. 1.2.$). Denna förändring kommer främst till 
synes i tvåstaviga ord med historisk akut accent, t.ex. bestämd form av ord 
med enstavig grundform: ha' ttn 'hatten' (Täby), he'stn 'hästen' (Täby). 
Här har utvecklingen alltså gått åt motsatt håll i jämförelse med nordöstra 
Tiundaland, där den grava accenten helt eller delvis har ersatts med akut (se 
avsn. 1.3.2). 

I attundamålen har de gamla kortstaviga orden (se avsn. 1.2.n) behand - 
lats annorlunda än i övriga Uppland, nämligen på så vis att vokalen i de 
flesta fall har förlängts i stället för konsonanten. Här heter det alltså t.ex. 
bek, inte beck. 

Här och var i Attundaland finns spår av bevarad kortstavighet, dock 
inte särskilt framträdande. 
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Karta 6. Grav för akut accent i södra och 
sydvästra Uppland (Kruuse, nr 7). Akut 
för grav accent i nordost (Kruuse, s. 545). 
(Efter Witting 1968, karta 11.) 

Karta 7. -k- > -ttj-; -g- > dj-; -u i kort-
staviga feminina substantiv (Kruuse, nr 
3). (Efter Witting 1968, karta 4.) 

Karta 8. e> ie, eä (Kruuse, nr 2). (Efter 
Witting 1968, karta 3.) 

Karta 9. Bortfall av h (Kruuse, nr 4). 
(Efter Witting 1968, karta 5.) 
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(e)n BEVARAT 

-a 

Karta 10. Bestämd form singularis av starkt femininum bok. (Efter Boström & Söder-
ström karta 14. ULMA 34339.) 

1.3.4 Fjädrundaland 

Målen i Fjädrundaland visar stora likheter med riksspråket, framför allt i 
fråga om ljudskicket. 

Inom ett område som omfattar västra halvan av Uppland, södra Gäst-
rikland, sydöstligaste Dalarna, östligaste Västmanland samt Södertörn i 
Södermanland, har gammalt kort slut-n bevarats i ändelser (se även avsn. 
2.1 och 2.2). Detta visar sig framför allt i bestämd form singular av femi- 
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nina ord och i bestämd form plural av neutrala ord: gumman (Balingsta), 
kvinnan (Björklinge), vickan 'veckan' (Håtuna), naYtn 'natten' (Håtuna); 
ju'ren 'djuren' (Härkeberga). Utanför det beskrivna området förekommer 
detta ålderdomliga drag bara i de sydsvenska målen söder om en ungefärlig 
linje Varberg—Kalmar. I resten av landet har n fallit bort och givit upphov 
till former som grimma 'grimman' (Alunda), tjäringa 'käringen' (Riala), 
lengdi 'längden' (Älvkarleby), kicka 'kräken' (Riala); se karta 10. Även i 
andra ordtyper bevaras n, t.ex. i pronomenet hon; jfr ho och o (Alunda, 
Riala). 

Beträffande vokalerna är uttalet i stort sett detsamma som i riksspråket. 
I större delen av Fjädrundaland bevaras a-ljuden rena även i svagton och 
likaså före r och tjockt 1 i konsonantförbindelser: tjöra 'köra' (Skogs - 
Tibble), kappar 'kappar' (Skogs-Tibble) och arbete 'arbete' (Hämna), ha(rv 
'halv' (Balingsta). Jfr Tiundaland och Attundaland. Feminina substantiv på 
-a har pluralfonner på - år, -or (forår 'foror', Skogs-Tibble; resår 'resor', 
Håtuna; lampor 'lampor', Balingsta) eller -ur (gatur 'gator'), alltså inte -er 
(se avsn. 2.1.4). 

Ordböjningen i fjädrundamålen skiljer sig inte mycket från äldre svenskt 
skriftspråk. Substantiv med plural på -arhar vanligen bestämd form på -ane 
(någon gång -anen), t.ex. drengane 'drängarna' (Balingsta), vintranen 'vint-
rarna' (Norrby). Feminina ord med plural på -år, -or, -ur har bestämd form 
på -ona, -one o.dyl., t.ex. egona 'ägorna' (Härkeberga), flickone 'flickorna'. 
Ord med obestämd plural på -er, t.ex. hender,  , stenger, slutar i bestämd 
form plural på -ren, t.ex. hendren 'händerna', stengren 'stängerna'; även 
denna böjning förekommer i äldre skriftspråk (jfr avsn. 2.1.2). Helt 
avvikande är däremot substantiv på -are som i bestämd form plural heter 
t.ex. tårparen 'torparna' (Skogs-Tibble); se även avsn. 2.1.3. 

Fjädrundaland är den del av Uppland där gammal kortstavighet (se avsn. 
1.2.n) är bäst bevarad (jfr Attundaland, avsn. 1.3.3), men även här är den i 
vår tid på väg att dö ut. Mest seglivad har den varit i trakten av Enköping. 
I våra dialektprov finns bara ett fåtal säkra belägg: jöras 'göras' (Skogs - 
Tibble), kåta 'tälja' (Norrby), vara 'vara' (Norrby). 

Med den bevarade kortstavigheten följer ibland en företeelse som brukar 
kallas jämviktsaccent. Med detta menas att första och andra stavelsen i två- 
staviga ord uttalas med ungefär samma tryckstyrka. Bland de kortstaviga 
ord som räknats upp här ovan finns ett som dessutom uttalas med jäm - 
viktsaccent, nämligen föras 'göras' (Skogs-Tibble). 

Den forna skillnaden mellan långstaviga och konstaviga ord har också 
avsatt spår i ordböjningen, bl.a. på så vis att feminina ord på -a har fått 
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pluraländelsen- år (eller -or) om de tillhört den förra typen (t.ex. kreftår), 
-ur om de tillhört den senare (t.ex. gatur). Detta är ett exempel på en före - 
teelse som kallas vokalbalans. 

I södra Fjädrundaland, liksom i södra Attundaland, har den akuta 
accenttypen till stor del ersatts av den grava (se avsn. 1.3.3). Här säger 
man alltså t.ex. jöltse/ 'gödsel' (Skogs-Tibble), dresngen 'drängen' 
(Balingsta), ju'ren 'djuren' (Härkeberga). Även moderna lånord får ofta 
grav accent, fastän de i riksspråket har akut: inspektosrema inspektorerna' 
(Hkuna), banditer 'banditer' (Nys ätra). 
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2. Ordböjning 

2.1 Substantiv 

De många olika substantivformerna i dialekterna, speciellt i bestämd plura-
lis, har sitt ursprung i ett genus- och böjningssystem som ännu under äldre 
fornsvensk tid (o. 1225—o. 1375) var intakt. Alla substantiv hade ett genus 
(kön), dvs, de var antingen maskuliner, femininer eller neutrer och omtala-
des som han, hon eller det, och de böjdes alla både i bestämd och obestämd 
form, i singularis (ental) och pluralis (flertal) och i olika kasus. 

Ett maskulint substantiv hester 'häst' (2:a deklinationen, pluralis -ar) 
böjdes i fornsvenskan på följande sätt: 
kasus 	obest. sing. 	best. sing. 	obest. plur. 	best. plur.  
nominativ 	hest-er 	hest(r)-inn 	hest-ar 	hesta(r)-ni(r) 
genitiv 	hest-s 	hests-ins 	hest-a 	hesta-nna 
dativ 	hest(-i) 	hesti-num 	hest-um 	hestum-in 
ackusativ 	hest 	hest-inn 	hest-a 	hesta-na  

Om substantivet häst stod som subjekt i en mening, t.ex. En häst är stark 
användes nominativformen hester; stod det som ackusativobjekt, t.ex. Jag 
såg en häst, användes ackusativformen hest, och som dativobjekt, t.ex. Jag 
gav en häst havre, användes dativformen hesti. 

Under yngre fornsvensk tid (o. 1375-1526) förenklades ordböjningen 
och antalet kasus reducerades till två, grundform och genitiv. Dock upp- 
rätthölls skillnaden mellan nominativ och ackusativ hos de svaga substan-
tiven (t.ex. backe och vecka) längre i dialekterna, t.ex. i Roslagen. De gamla 
ändelserna i och u öppnades i regel till e och å (i skrift o; i Uppland har de 
på sina håll kvarstått ända in i våra dagar, se 1.2.g). 

Rester av det gamla systemet med maskulint och feminint genus hos 
substantiv kan man se i användningen av personliga pronomen. När man 
talar t.ex. om lågan säger man han (inte den, Norrby), man säger lioln — 
han (Björklinge), isn — han (Lagga), mössa — hon (Lagga) tunnå — (h)o 
(Älvkarleby). Bortfallet av n, som finns i stora delar av Uppland (se 1.3.4 
med karta 10), är i substantiv knutet till genus. Maskuliner hade i bestämd 
form långt n, vilket kvarstår, medan femininer hade kort n, som ofta har 
fallit, t.ex. kniven m. men grimma f. (< grimman, Alunda), slettn m. 
'slätten' men skrinda f. (< skrindan, Edsbro). Störst utbredning har bort-
fallet i svaga femininer (dvs. tvåstaviga femininer på vokal), t.ex. vecka 
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'veckan', men det förekommer även, fast i mindre omfattning, i starka 
femininer, t.ex. lengdi 'längden' (Älvkarleby), smälttjäringa 'smältkäring-
en' (Riala). För n-bortfall i pronomen se 2.2 nedan. 

De fornsvenska substantivformema kan man spåra eller återfinna fram-
förallt i dialekterna. De har i dessa dels konserverats, dels vidareutvecklats 
oberoende av riksspråket. 

2.1.1 Maskuliner med pluralis -ar (2:a deklinationen)1  av typen kväll, 
kvällar, kvällen, kvällarna och backe, backar, backen, backarna 

I obestämd singularis undanträngdes nominativen av ackusativen i substan-
tiv av typen kväll. Den gamla nominativformen lever dock ibland kvar dia-
lektalt, t.ex. kve Veri Balingsta. En uppländsk dialektform utgör mansnam-
net Jerkerav fsv. Eriker (med uppländsk diftongering av e till le, se 1.3.2). 
Även i riksspråket finns det rester av den gamla nominativen på - er: ingen 
dager synes än (Staffansvisan), i uttryck som toker, en hel hoper; oftast 
får dessa ordformer en något nedsättande betydelse. Både i dialekt och riks-
språk har den gamla genitiven bevarats i uttryck som till skogs, till sjöss 
osv.; prep. till styrde nämligen genitiv. 

Tvåstaviga substantiv av typen backe, de gamla s.k. svaga masku-
linerna, hade följande böjning i fomsvenskan: nominativ baklci, genitiv, 
dativ, ackusativ balcka 'backe'. I götamål och mellansvenska mål (och 
oftast i riksspråket) blev i regel den gamla nominativen den allmänna 
formen. I stora delar av Uppland (med undantag av Roslagen) segrade 
nominativen för ord som betecknar levande varelser men däremot ofta 
ackusativen för övriga ord, t.ex. gu bbpen 'gubben' (Gräsö) men hav ra 
'havre' (Jumkil) och backan 'backen' (Harbo). Ibland kan det te sig 
slumpmässigt vilken form som segrat, jfr låge i Balingsta men lågan i 
Norrby. Om den gamla ackusativformen på - a segrade, kunde denna ansluta 
till 1:a deklinationen, typen flicka, såsom t.ex. låga (pl. lågor) i riksspråket. 
I några fall har både den gamla nominativen och ackusativen överlevt, 
oftast tack vare den betydel seskillnad som inträtt i t.ex. mosse — mossa, 
flotte — flotta, ände — ända, make — maka o. likn. 

1  I modern svenska kan substantiven indelas efter sin pluraländelse i 5 deklinationer 
(böjningstyper): -or 1:a dekl., -ar 2:a dekl., -er 3:e dekl., -n 4:e deld. och ingen ändelse 5:e 
dekl. 
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Karta 11. -a i bestämd form pluralis av 
maskulina substantiv (i stället för -arna; 
Kruuse, nr 9; Witting karta 9). 

I obestämd pluralis segrar nominativen, som både i uppländska och i 
övriga dialekter som låg till grund för riksspråket slutade på -ar, t.ex. 
kvällar. Den gamla genitiven lever kvar i uttryck som till väga, i 
sammansättningar som kungakmna och i ortnamn som Uppsala och Skara. 

I bestämd singularis segrade, i både dialekt och riksspråk, ackusativfor-
men i substantiv av typen kväll, t.ex. kvällen. Genitivformen kan man åter-
finna i vissa uttryck som t.ex. dagsens sanning. 

I bestämd pluralis växlar i Uppland ändelsema -ane (Balingsta, Björk - 
linge, Edsbro, Harbo, Härkeberga, Jumkil, Norrby, Skuttunge), och -ana 
(Härkeberga, Jumkil, Täby). Den förra ändelsen går tillbaka på nominativen 
(med r-bortfall) och den andra är den gamla ackusativformen. I Edsbro före-
kommer, förutom - ane i oxan g ändelsen - aner i oxaner; vilken är den gamla 
nominativformen med kvarstående slut-r. Dessutom förekommer former på 
-a i Edsbro (oxa 'oxarna'), Riala (granna 'grannarna'), Väddö (ärma' armar-
na') och Hållnäs (hö 'sta 'höstarna'). Dessa har utvecklats ur -alle, -ana, där 
slutvokalen föll enligt en särskild ljudlag. Inom området för bortfall av slut-
ljudande kort n (se 1.3.4) får vi sedan bestämda plu ralformer som oxa och 
hösta. Även på Gräsö har man haft bestämd pluralis på -a; formerna går-
darna och liarna torde vara riksspråkspåverkade. I formen vintranen 'vint-
rarna' (Norrby) har ett extra n lagts till ändelsen -alle. Norrby ligger inom 
det område som har former med bevarat slut-n (se 1.3.4) och n-tillskottet 
får troligen ses som resultatet av analogisk påverkan från dessa. 
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2.1.2 Maskuliner med pluralis -er (3:e deklinationen) av typen gesäll, 
gesäller, gesällen, gesällerna 
Dessa skiljer sig i Upplandsmålen föga från riksspråket, i våra textprov 
endast i exemplet fö'ttena 'fötterna' (med r-bortfall, Jumkil), därjämte 
t.ex. påta tema (Väddö), affärerna (Gräsö), bönderna, jesellerna (Balingsta) 
och fö'tterna (Håtuna). Den i Uppland inte ovanliga bestämda pluralen på 
-ren, t.ex. föttren, har inte belagts i våra dialektprov. 

2.1.3 Maskuliner utan pluraländelse (5:e deklinationen) av typen 
ägare, ägare, ägaren, ägarna 

Dessa substantiv skiljer sig från riksspråket framförallt i bestämd pluralis, 
där vi förutom formen tårparna (Ilåtuna) har former som tårparen (Skogs - 
Tibble) och slaktåra 'slaktarna' (Alunda), egåra 'ägarna' (Alunda) och 
andlara 'handlarna' (Väddö), vilka är regelrätt utvecklade ur den fornsven-
ska plurala ackusativformen, t.ex. torpara-na, slaktara-na osv. Dessa former 
försvagas till tårpare-na, slaktare-na osv, och sedan faller slutljudande -a 
(>tårparen, slaktaren osv.). Inom området för n-bortfall kan sedan slut - 
ljudanden falla, jfr 2.1.1, och i samband härmed öppnas e till a (>tårpara, 
slaktåra osv.). 

2.1.4 Femininer med pluralis -or (1:a deklinationen) av typen vecka, 
veckor, veckan, veckorna 

Fornsvensk böjning av vika 'vecka' 

kasus 	obest.sing. 	best.sing. 	obest.plur. 	best.plur.  
nominativ 	vika 	vika-n 	vik-ur 	vik u(r)-na(r) 
genitiv 	viku 	viku-nna(r) 	vik-na 	vikna-nna 
dativ 	viku 	viku-nni 	vik-um 	vikum-in 
ackusativ 	viku 	viku-na 	vik-ur 	viku(r)-na(r)  

Både i allmänt talspråk och i många dialekter försvagas i regel den forn-
svenska obestämda pluraländelsen - ur till -er redan under fornsvensk tid, 
och i våra dialektprov finner vi detta uttal från stora delar av Uppland: 
böner 'bönor' (Täby), menni' sjer (Riala) och männisjer(Björklinge) 'män-
niskor', låder 'lador' (Edsbro), fid -cker 'flickor' (Älvkarleby), stemmer 
'stämmor' (Västland) och trummer 'trummor' (Uppsala). 

På Gräsö finns exempel på att den bevarats: bonnsmiur 'bondsmedjor', 
ve likkur 'veckor' och från Harbo i Våla härad finns ett exempel i best. 
pluralis: röttuna 'råttorna' (< röttu( r)na(r) med r-bortfall). I västra Uppland 
(Fjädrundaland) uppträder ändelsen som - år (häri gamla långstaviga ord, jfr 
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1.3.4): forår 'foror', kreftår 'kräftor' (Skogs-Tibble), stassresår 'stads - 
resor' (Håtuna) och gångår (pl. av ett äldre gånga 'gång', Jumleil), eller 
som -01: lampor: 'lampor' (Balingsta) och egona 'ägorna' (Härkeberga, 
<egu(r)na(r) med r-bortfall). Jfr för övrigt den gamla singulara dativformen 
i uttrycket i min ägo. 

I bestämd pluralis skall de svaga femininerna, ofta med r-bortfall, regel-
rätt sluta på -na, t.ex. röttuna 'råttorna' (Harbo), strumpårna 'strumporna' 
(Håtuna) och egona 'ägorna' (Härkeberga). I en del fall slutar de på -ne, 
vilket troligen beror på att de övertagit den maskulina ändelsen, t.ex. 
fki -ckene 'flickorna', rna -skene 'maskoma' (Älvkarleby, med r-bortfall i 
ändelsen- or och med försvagning av o till e). 

I bestämd singularis förekommer inom området för n-bortfall former 
som skrinda 'skrindan' (Edsbro) och grimma 'grimman' (Alunda). I 
Alunda, liksom i större delen av Uppland (ej i de västra delarna), övergår 
ett obetonat ändelse- a i regel till ett öppet ä-ljud (ä), dock ej i ställning 
framför ett bortfallet n. Vi kan då, som i Alunda, få ett ordpar som grirnmå 
obest. sing. 'grimma' och grimma best. sing. 'grimman', där betydelseskill-
naden mellan bestämd och obestämd form framgår endast av skillnaden 
mellan vokalerna å och a. 

2.1.5 Femininer med pluralis -ar (2:a deklinationen) av typen säng, 
sängar, sängen, sängarna 

I bestämd singularis faller på många håll slut-fl (se 1.3.4) och i öppnas till 
a, t.ex. smälttjäringin> smälttjäringa 'smältkäringen' (Riala). De feminina 
substantiven skall i best. pluralis sluta på -na och exempel som tjörningane 
'körningarna' och huggningane 'huggningarna' (Jumkil) beror antagligen 
på inflytande från de maskulina substantiven. Substantiv som slutar på 
lång vokal fick redan i fornsvenskan obest. pl. på -r, en form som lever kvar 
i risbror 'risbroar' (Edsbro). Den riksspråkliga formen broar är nybildad 
efter mönstret av t.ex. säng. 

2.1.6 Neutrer med pluralis -n (4:e deklinationen) av typen rykte, 
rykten, ryktet, ryktena 

Den bestämda singularen drabbas oftast av t-bortfall (se 1.2.c), t.ex. de där 
nybyggarstelle där (Nysätra). I övrigt stämmer de få exempel som erbjuds i 
språkproven med riksspråket, förutom formen ö 'ren 'öronen' bestämd plu-
ralis (Hållnäs). Den har troligen utgått ur formen öronen, vilken med syn-
kope (bortfall) av e (se 1.2.d) givit formen ömnn, som med försvagning av 
o till e resulterat i ö 'ren. 
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2.1.7 Neutrer utan ändelse i pluralis (5:e deklinationen) av typen kök, 
kök, köket, köken 

Pluralfonner som gåkvena 'golven' (Edsbro), bönska rena 'bönskalen' 
(Täby), sekmena 'sömmen' (Jumkil) och tjekena 'köken' (Balingsta) har 
uppkommit efter mönster av de maskulina och feminina pluralerna på -na. 
De är vanliga i Uppland och de förekommer i stora delar av Sverige. De 
tillhör också finlandssvenskt talspråk. Formen kreka (<krelcin) i Riala har 
drabbats av n-bortfall och i har öppnats till a, jfr 2.1.3 ovan. I Hällnäs an-
vänds formen trän best. plur. 'träden'. Ordets fornsvenska form i obest. 
sing. var trx och i best. plur. trxn (<trxin), och det kan vara denna gamla 
form som brukas i Hållnäs. För utvecklingen av trä till träd se WesAn 
1969 §188. 

2.2 Pronomen 
Även pronomen böjdes efter genus, numerus och kasus under äldre forn-
svensk tid, t.ex. tredje personens personliga pronomen i singularis, dvs. 
han och hon: 
kasus 	 maskulinum 	 femininum 
nominativ 	 han (med långt n) 	hon (med kort n) 
genitiv 	 hans 	 hänna(r) 
dativ 	 hanum, honum 	 hänni 
ackusativ 	 han (med långt n) 	 hana, hona  

I riksspråket har vi kvar nominativ- och genitivformerna, och som objekts-
form har den gamla dativen överlevt. Den gamla feminina genitivändelsen r 
i härmar föll tidigt bort, varefter man lade till den maskulina genitiv-
ändelsen-s. Formen hännas försvagas i riksspråket senare till hännes. 

Dialektalt lever de båda ackusativformerna kvar i enklitisk ställning 
(vidhängd ett annat ord), feminint hana i formen - na, t.ex. å så en litn smal 
veke i-na 'och så en liten smal veke i henne' (dvs. lampan, Norrby), eller i 
formen -ne, t.ex. skruva fast-ne 'skruva fast henne' (dvs. toffeln, Jumkil), 
maskulint han enlditiskt både i formen -n och -en, t.ex. Han a ... kasta ul-
n 'han hade ... kastat ut honom' (dvs. inspektorn, Håtuna), ålag-en 'och 
lade honom' (dvs. fiolen, Björklinge). 

I texten från Björklinge används kompromissformen hännas som genitiv 
och formen härma som ackusativ. Den senare formen skulle kunna förklaras 
antingen så att -ne i objektsformen hänne byttes ut mot -na eller så att 
hänna kunde användas som objektsform när man markerat genitivformen 
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Karta 12. Självständigt pronomen 
det. Tryckstark form, nom.-ack. 
(Efter Reinhammar karta 6, utsnitt 
av Uppland.) 

dä, de o. likn. 
hä, he o. likn. 
ä, e o. likn. 

 

med -s. Båda alternativen hade i dialekterna stöd av att de enlditiska acku - 
sativformema slutade på -na. 

Till den gamla genitiven hans kunde man för tydlighets skull foga ytter-
ligare ett s, t.ex. ånses tankår 'hans tankar' (Edsbro) och hanses flf. i -cleer 
'hans flickor' (Älvkarleby). 

I bl.a. Alundaprovet har vi former som o och ho (<hon), i vilka kort 
slut-n har fallit. Eftersom n var långt i maskulinformen han, kvarstår det 
alltid här. 

Pronomenet de hade i fomsvenskan följande böjning i maskulinum: 
nom. te(r), gen. tera, dat. tem, tom, ack. ta.' Idag har Norrland och 
större delen av Svealand subjektsformen dåm (dem), den gamla dativfor - 
men, medan Götaland har formen di (de), den gamla nominativformen. Våra 
uppländska dialektprov har nästan genomgående dam, men i Rialaprovet 
används di, i Täbyprovet används båda formerna omväxlande och i Lagga-
avsnittet di en gång. Genitiv-s, som ursprungligen hörde hemma i maskuli-
num och neutrum singularis, har här fogats till gen. pluralis: pera > deras. 
Den gamla s-lösa genitiven lever dock kvar i uttryck som bådadera, ingen - 
dera osv. 

I Älvkarleby förekommer formen he och i Hällnäs hä (eller med 
diftongering häe) 'det'. Denna form har troligen utvecklats ur ett forn- 

1  Bokstaven p , som försvann omkr. 1375, uttalades i början av tryckstarka ord som th i 
eng. thing och i början av trycksvaga ord som th i eng. the. Efter 1375 skrivs den i regel t 
i början av tryckstarka ord (t.ex. ting) och th i början av trycksvaga ord, vilket ganska 
snart kom att uttalas som d (t.ex. then 'den'). 
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svenskt pxt, som i riksspråket utvecklats till det men dialektalt (i norra 
Uppland och i stora delar av Norrland) försvagats till ä(d), e(d) för att efter 
hand och i analogi med pronomenet han och hon få ett h tillfogat.1  Former 
som hä, he och ä, e förekom tidigare både i norra och östra delarna av Upp-
land (se karta 12) men tycks numera, som framgår av våra dialektprov, vara 
på retur. 

2.3 Verb 
Verb kunde i fornspråken, liksom idag, ha stark böjning, t.ex. frysa, frös, 
frusit, eller svag, t.ex. kalla, kallade, kallat eller höra, hörde, hört och köpa, 
köpte, köpt. De utgör en stor formgrupp och inom en dylik finns förutsätt-
ningar för analogiska förändringar (dvs, förändringar efter mönster av 
andra ord eller former så att resultatet blir en större regelbundenhet). 
Sådana har också inträffat i stor utsträckning både i riksspråket och i 
dialekterna. Starka verb har antagit svag böjning och tvärtom. Allt efter 
böjningssättet indelas de i olika konjugationer (böjningsklasser). 

2.3.1 1:a konjugationen, typen kalla, kallade, kallat 

Dessa verb följer riksspråket; de har ett i Uppland allmänt spritt bortfall av 
-de j imperfektum, t.ex. tjena 'tjänade' (Björklinge), börja 'började' (Älv-
karleby), och av - t i supinum, t.ex. tjena 'tjänat' (Björklinge), drunkna 
'drunknat' (Lagga), prova 'provat' (Täby), se 1.2.c. 

2.3.2 2:a konjugationen, typen höra, hörde, hört och köpa, köpte, köpt 

De gamla starka verben gräva och åka böjs numera svagt efter 2:a konjuga-
tionen, så för det mesta även svälta. Någon gång kunde man ännu under 
tidigt 1900-tal i Uppland få höra den äldre formen, t.ex. grov 'grävde'. Att 
de har i i supinum, grevi 'grävt' (Härkeberga), åki 'åkt' (Lagga) och svelti 
'svält' (Håtuna), är säkerligen ett kvardröjande drag från den starka böj - 
ningen, vilket möjligen konserverats med stöd av typen köpa, köpte, köpi, 
se 2.3.5 nedan. 

Duga, som i riksspråket antagit stark böjning, böjs fortfarande svagt: 
dugde (Täby). Enligt 2:a konjugationen böjs också setta 'sätta' (med ett 
gammalt e i alla former): sette imperfektum 'satte' (Balingsta, Harbo), sett 
supinum 'satt' (Björklinge), åppsätt perl'. part. 'uppsatt' (Norrby), liksom 
följa, som ofta har å-vokal: fåkjås passiv infinitiv 'följas' (Hållnäs) och 

1  V. Reinhammar 1975. 
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imperfektformema få hi etter 'följde efter' (Hållnäs) och få:kde 'följde' 
(Jumkil). 

Formen sjente 'skenade' (Edsbro) representerar en liten men i Uppland 
ganska vanlig grupp bestående av verb, som i varierande omfattning gått 
över från första konjugationen till andra och då fått ändelsen -te: frågte 
'frågade', mente 'menade', spelte' spelade' , svarte 'svarade' , talte 'talade', 
tjänte 'tjänade' o. likn. Dessa tvåstaviga imperfekter var mycket vanliga i 
äldre svenska, speciellt i 1700-talets poesi. Möjligen har de uppstått genom 
ett behov av större tydlighet i områden som fick böjningar som tjena 'tjä-
na', tjena 'tjänade', tjena 'tjänat' (Björklinge) och tala 'tala', tala 'talade', 
tala 'talat', se 2.3.1 ovan. Att ändelsen - te och inte - de segrade kan möjli-
gen bero på att den förra bättre tillgodosåg kravet på tydlighet. 

2.3.3 3:e konjugationen, typen bo, bodde, bott 
Våra dialektprov innehåller få exempel, men de tycks inte avvika från riks-
språket, t.ex. trodde (Riala, Täby), bodde (Skuttunge). 

2.3.4 Oregelbundna svaga verb 
Liksom imperfektformema lade, sade o. likn. i obetonad ställning kunde 
förkortas till la och sa, så kunde hade (med ett ursprungligt uttal ha:de) bli 
ha. Uttalet hadde är nytt och uppkommet efter typen bo, bodde. Ha för 
hade som hjälpverb är vanligt i våra dialektprov, t.ex. å då ha ja prova Accra 
stycken 'och då hade jag provat flera stycken' (Täby), (å) a sett i strengar 
'(och) hade satt i strängar' (Björklinge), se råm a måtta fort 'så de hade 
måst göra' (Edsbro), jfr 3.5.4. 

2.3.5 4:e konjugationen, starka verb 

Som ovan nämnts kan svaga verb anta stark böjning, såsom t.ex. sme:dt 
'smidde' (Gräsö), kköpp 'klippte' (Hållnäs) och böt 'bytte' (Täby). Denna 
övergång är i Uppland vanlig för 2:a konjugationens y-verb som lysa, 
knycka, rycka och trycka: lös 'lyste', knöck 'knyckte', röck 'ryckte' och 
tröck 'tryckte'. Den förekommer även vid krympa och lyfta: krömp 
'krympte', löft 'lyfte'. I Roslagen finns t.o.m. formen bögg 'byggde'. För-
utom dessa verb har även klippa och kliva fått imperfektformema kk.öpp 
'klippte' och kköv 'klev'. 

Gemensamt för dessa svaga y-verb är att de anslutit sig till en grupp 
starka verb med y i stammen, vilken innehåller några mycket vanliga verb: 
bryta, flyga, frysa o.likn. Orsaken till att också verben klippa och kliva 
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(som ju redan var starkt) anslutit sig till denna verbtyp är att deras infi-
nitiv-i gått över till y, något som kan inträffa när i står i en viss fonetisk 
omgivning: kkyva 'kliva' (Edsbro), kkyppa 'klippa', bkykkst0a 'blixtra, 
blinka med ögonen', skrynda 'skrinda' o. likn. 

I Uppland (och de angränsande områdena Södermanland, större delen av 
Västmanland och södra Dalarna) är det vanligt att infinitivens vokal i 
starka verb upprepas i supinum och perfekt particip, så att man säger t.ex. 
frysi perf. part. neutr. (Jumkil) i stf. frusi(t), bryti i stf. bruti(t), flygi i 
st.f. flugi(t). I ungefär samma område är det också vanligt att i svaga verb 
av typen byta säga byti(t) i stf. bytt. Båda dessa drag finns belagda redan 
under 1500-talet. Troligen har denna likhet i supinum mellan dessa två 
verbtyper utgjort en god grund för att de svaga y-verben helt skulle kunna 
ansluta till de starka y-verben och anta imperfektfonner som böt osv. 

Idag är dessa i- (eller e-)supiner och perf. part. av svaga verb vanliga i 
Uppland och man kan få höra dem i verb som i övrigt böjs (och alltid har 
böjts) svagt, t.ex. berede perf. part. neutr. 'berett' (Balingsta), köpi 'köpt', 
havvi 'haft', vändi 'vänt', ärvi 'ärvt' osv. 

Verben binda och hinna böjs i imperfektum bant (med ett urspr., fsv. t, 
Älvkarleby) och hant (med ett analogiskt t, Edsbro, Alunda); dessa former 
var vanliga i äldre svenska ända fram till slutet av 1700-talet. 

En i Uppland spridd form är imperfektum sått 'satt' (Jumkil, Härke-
berga, Balingsta, Björklinge) till infinitiven sitta. Till denna har bildats den 
ganska vanliga supinumformen sätta 'suttit'. Nybildning till imperfektum 
låg är också supinumformen låga 'legat' i Lagga. 

Stog 'stod' (Alunda, Edsbro, Täby) och lag 'lade' (Edsbro, Harbo, 
Riala, Björklinge, Uppsala) har fått g i anslutning till former som slog, tog, 
dog. Formen stog är vanlig även i rikssvenskt talspråk liksom lag har ett 
starkt fäste i uppländskt talspråk (se äv. 2.3.4). 

En i Uppland vanlig böjning av verbet se är si, såg, sitt. Som imperfek-
tum till bli brukas i Hållnäs vårtt och i Västland vörtt, eg. 'vart', dvs. 
imperf. av varda. Vanlig i Uppland (och i Gästrikland, Dala-Bergslagen och 
delar av Västmanland och Södermanland) är också supinumformen vure 
'varit' (Alunda, Riala) och vurri (Alunda) av vara. Den senare formen har 
den för Uppland vanliga konsonantförlängningen i de ursprungligen kort-
staviga supinumformema, t.ex. riddi 'ridit', svurri 'svurit', jfr 1.2.n. For-
merna med u i st.f. a (varit) beror på analogisk anslutning till verb av typen 
bära, bar, burit. 
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HaYvgret 'nästan grät' (Balingsta) innehåller ett mycket gammalt e-ljud, 
som bevarats norr om Mälaren i detta ord (Karlfeldt t.ex. har gret), medan 
vi söder härom fått en övergång till ä (grät). 

Imperfekt av hålla har behållit ett från fornsvensk tid stammande t, höllt 
(Lagga, Skuttunge). 

2.4 Adjektiv, adverb och räkneord 
Även inom kategorierna adjektiv, adverb och räkneord finner man i våra 
dialektprov rester av ett fornsvenskt böjningssystem. 

Adjektiv och adjektiviska pronomen böjdes, liksom substantiv och pro-
nomen, under fornsvensk tid i genus, numerus och kasus, t.ex. lång i mas-
kulinum singularis: nominativ lang-er, genitiv lang-s, dativ lang-um, acku-
sativ lang-an. På sina håll (östra Uppland) har den gamla maskulina nomi - 
nativfonnen bevarats, t.ex. an vart sjuker sjä(rver 'han blev sjuk själv' 
(Riala). Exempel på den gamla ackusativen är den adjektiviska pronomen-
formen våran (Gräsö, Harbo). Denna form löd under fornsvensk tid vain 
(<varan) men kom att lyda våran efter former som 'ångan, liksom neutrum - 
formen vårt i analogi härmed utvecklades till vårat (Balingsta). Den gamla 
ackusativformen lever kvar även i uttryck som i godan ro, i ljusan låga, inte 
på långan väg, i högan sky o. likn. 

Adjektiven komparerades förr, liksom nu, t.ex. lang-er, läng-ri, läng-
ster. Komparationsform som betecknar läge eller tid slutade i fornsvenskan 
på -ii maskulinum singularis nominativ, t.ex. inri 'inre' , ytri 'yttre' , och på 
-a i ackusativ, inra, ytra. I riksspråket segrade de förra, medan de senare 
kunde överleva i dialekterna, inra och yttra (Jumkil). 

Den i Uppland vanliga formen tri 'tre' (Jumkil, Harbo, Lagga), 
trihunnra 'trehundra' (Hällnäs), går tillbaka på den fsv. maskulina 
nominativenfin(r), medan det riksspråkliga tre härrör från den fornsvenska 
maskulina ackusativen pre(a). 

Mer om fornsvensk ordböjning och dess utveckling kan man läsa i E. 
Wessffi, Svensk språkhistoria 1 och i G. Bergman, Kortfattad svensk 
språkhistoria. 
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3. Syntax 

Dialekternas syntax (meningsbyggnad) är inte undersökt i någon större 
utsträckning. Man kan dock konstatera att den i flera avseenden skiljer sig 
från skriftspråkets. Här följer några korta påpekanden om vissa påfallande 
avvikelser från svenskt standardspråk, vilka förekommer i våra språkprov. 
Många av dessa företeelser är allmänna i talspråk även i andra delar av 
landet. 

3.1 Ordföljd 
3.1.1 Ett betonat satsled kan flyttas till meningens början. 

Detta kan gälla predikatsfyllnad både i huvudsats, t. ex. å åpptagna 
brev vi 'och vi blev väl mottagna' (Balingsta), å 134-ött var-e 'och det var 
blött' (Edsbro), kase kallas de för här 'det kallas kase här' (Uppsala), och i 
bisats, t. ex. fast slaktåre man ha vure 'fast man har varit slaktare' 
(Alunda). 

Det kan även gälla satsens predikat och det upprepas då med motsva-
rande böjningsform av göra: män jeck jord an, å sprang jorde han me 'men 
han både gick och sprang' (Jumkil), men binnär allri för döm 'men de 
binder aldrig' (Älvkarleby). I frasen från Älvkarleby har dessutom ad ver-
bialet allri fått en framskjuten placering (jfr 3.1.2.c). 

I några fall har inte flyttats till början av satsen: åm inte ja ha kåmmi 
direkt 'om jag inte hade kommit direkt' (Lagga), fö då hadd-ente dåm 
hunne dit, va 'för då hade de inte hunnit dit, vad' (Uppsala). Angående 
upprepning av negation, se 3.2.5. 

3.1.2 Ett adverbial kan ha en från skriftspråket avvikande placering. 
I två fall har adverbialet placerats sist i meningen, troligen i förstär - 

kande syfte: han kåta träsjedar då på kvellane, mycke 'han täljde ofta 
träskedar på kvällarna' (Norrby), dåm va velrbärga i Vida värre 'de var 
mycket välbärgade i Vida' (Harbo). 

I att-sats placeras adverbialet ofta som i huvudsats: så ja skåjja me 
brannsjefen, att dåm ha bara syckelpumpa(r) å pumpa me 'så jag skojade 
med brandchefen, att de bara har cykelpumpar att pumpa med' (Härke-
berga), å tyckte att där ha vi kunna låga 'och menade att vi hade kunnat 
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ligga [dvs. bli liggande] där' (Lagga). Detta tycks vara ett utbrett drag i 
allmänt svenskt talspråk. 

c) Lägg även märke till placeringen av ba 'bara' i å nu nu ba jäller-e 'och 
nu gäller det bara' (Härkeberga) och av allri i men binnär 	jör döm 'men 
de binder aldrig' (Älvkarleby). 

3.1.3 Objektet eller det egentliga subjektet kan placeras mellan verb och 
partikel (el. objektiv predikatsfyllnad): då feck däm vd l dåm igång ijenn 'då 
fick de väl i gång dem igen' (Björklinge), visste inte anna Av 'visste inte av 
annat' (Skogs-Tibble), e jeck fell int så mycke åt 'det gick väl inte åt så 
mycket' (Skuttunge), de jick fö mycke fotosjen åt 'det gick åt för mycket 
fotogen' (Balingsta), så skulle man jöra lampan ren 'så skulle man göra ren 
lampan' (Balingsta). 

3.1.4 I inspelningarna finns ett par exempel på omvänd ordföljd i påstå-
endesats: to ho fram nessduken 'hon tog fram näsduken' (Alunda), satt 
dåm åpp pistolena 'de satte upp (el. riktade) pistolema' (Nysätra). Denna 
ordföljd kan bero på utelämnat (å) så, men så här utan adverbial ges det 
sagda en viss dramatik och lyssnaren en känsla av att något oväntat sker. 

3.2 Upprepning 
Ett tämligen vanligt drag i det talade språket är upprepning (el. omtagning) 
av satsdelar eller t. o. m. hela satser. 

3.2.1 Upprepning av både subjekt och predikat: hän tenkte nog skre:mä 
oxane, tenkte än 'han tänkte nog skrämma oxarna, tänkte han' (Edsbro). 
3.2.2 Om subjektet är ett substantiv kan det upprepas med ett tillbaka-
syftande (anaforiskt) pronomen, antingen omedelbart: Arvid han trodde 
'Arvid trodde' (Täby), å kam han va bårta 'och karlen var försvunnen' 
(Håtuna), sö:mena, dåm ståppa ju inte 'hästskosömmen höll ju inte' 
(Jumkil), eller också mot slutet av satsen: oxane jeck fram dåm ändå 'ox-
ama gick fram ändå' (Jumkil). 

Om subjektet är ett pronomen kan det upprepas i slutet av satsen, an-
tingen med ett identiskt pronomen: vi kåmm dit en sönda vi 'vi kom dit en 
söndag' (Västland), dåm bölja på å gråa dåm 'de började gråta' (Lagga), så 
de hörde te airrnde, de 'så det hörde till arrendet' (Skogs-Tibble), eller 
också med ett förtydligande substantiv: å dåm bor i sånna där bråckhus 
nybyggana 'och nybyggama bor i sådana där blockhus' (Nysätra), däm 
hadde arrrnde, tårparen 'torparna hade arrende' (Skogs-Tibble), dåm feck 
tjöra de, tårpama se 'torparna fick köra det se' (Håtuna). Angående upp-
repat subjekt + då eller se, se 3.3.2. 

96 



3.2.3 Beträffande upprepning av predikatet med göra, se ovan 3.1.1.b. 

3.2.4 Även adverbial kan upprepas: å nu nu ba jäller-e 'och nu gäller det 
bara' (Härkeberga), men senn på senare tidn då vart-e patentskor 'men se-
nare blev det patentskor' (Jumkil). 

3.2.5 Dubblering av negerat adverb (el. pronomen) genom tillägg av inte är 
ganska vanligt i svenskt talspråk men kan möjligen vara ett individuellt 
drag. En del talare har flera exempel på denna företeelse medan andra inte 
har något. Den extra, tillagda negationen används huvudsakligen till att ge 
eftertryck åt det nyss sagda, såsom framgår av följande exempel: inte hadde 
tårparen nånn sed te sälrja inte 'inte hade torparna någon säd att sälja inte' 
(Skogs-Tibble), å inte kunne han spela inte 'och inte kunde han spela inte' 
(Västland), men de hadd int pappa int 'men det hade inte pappa inte' 
(Norrby), men de va inte te tjöpå då inte, förstår ni, å je ut stora pengår inte 
'men det var inte [till] att köpa då inte, förstår ni, och ge ut stora [dvs. 
mycket] pengar inte' (Älvkarleby), då behövd man aldri skruva fast-ne i 
skonn inte 'då behövde man aldrig skruva fast den i skon inte' (Jumkil), på 
inra sidan hadde dåm ingen sö:m inte 'på inre sidan hade de ingen söm 1  
inte' (Jumkil). Lägg märke till att denna dubblering är starkt knuten till 
satsrytm och syntax i frasen. 

I vissa delar av Uppland, främst i Roslagen, förekommer en trycksvag 
negerande partikel e som läggs till i slutet av en nekande sats: han var-nte 
tingad me' han e 'han var inte medtingad han inte' (Björklinge), i våran 
gård var-e väl allri nåra ...ja ha sett nå bomärke e 'i vår gård var det väl ald-
rig några ... [att] jag har sett något bomärke inte' (Gräsö). 

3.3 Pleonasmer 
Förutom ovan nämnda upprepningar påträffas en del överflödiga ord, pleo-
nasmer, hos de flesta av talama. 

3.3.1 Mycket vanligt förekommande är pleonastiskt då: så var-e två svens-
kar såm kåmm dit då 'så var det två svenskar som kom dit då' (Nysätra), å 
så va re vevar då 'och så var det vevar då' (Väddö), kase kallas de för häri 
uppsalatrakten då 'det kallas kase här i uppsalatrakten då' (Uppsala), såm 
han hadd åppsätt i take då 'som han hade upphängd i taket då' (Norrby), å 
då var-e te (å) hugga de: ii de då, så ... å odla de då 'och då var det till [att] 
hugga bort det då, så ... och odla det då' (Jumkil). 

1  ingen söm är här kollektivt; söm är neutrum. 
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Bro över Dymmelsbo-bäcken vid Dymmelsbo, Tierp, Uppland. Foto: Wolter Ehn 
1971. ULMA 31103. 

3.3.2 Vidare förekommer dels se/si samt då i kombination med se/si: dåm 
feck inte framm hestane, se 'de fick inte fram hästarna, se' (Skuttunge), de 
va den styvestä kvinnä ja ha vurri me åm si 'det var den styvaste kvinna jag 
har varit med om se' (Alunda), å när han skulle ha de varmt då se 'och när 
han skulle ha det varmt då se' (Gräsö), för an skulle vell kkå-n då se 'för 
han skulle väl klå honom då se' (Håtuna), dels upprepat subjekt i kombi-
nation med då eller se: senn skulle vi sta å jöra ett under där, vi då 'sedan 
skulle vi åstad och göra ett under där, vi då' (Balingsta), tie liter de, se 'tio 
liter det se' (Skogs-Tibble), de e rysliga historier de där se 'det är rysliga 
historier det där se' (Björklinge), dåm feck (föra de, tårpama se 'de fick 
köra det torparna se' (Håtuna). Beträffande upprepat subjekt, se 3.2.2. 

3.3.3 Uppsalaprovet har exempel på pleonastiskt va: fö då hadd-ente dåm 
hunne dit va 'för då hade de inte hunnit dit, vad', nä man hadde fruckåst-
rast ifrån skokan va 'när man hade frukostrast från skolan, vad'. Frasen va 
heter-e skjuts in av den unge talaren från Nysätra: taka han åm att, va 
heter-e, n där såm tjörde 'talade han om att, vad heter det, den där som 
körde'. 
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3.3.4 Nå ('något, några') med försvagad betydelse används mer ellermind-
re pleonastiskt av en del talare: s(å) han feck (då te) nå sjukhus då se 'så 
han fick då bege sig till ett sjukhus [av något slag) då se' (Håtuna), å han 
vart vell nå våt 'och han blev väl [en aning] våt' (Håtuna), int lyst an väl nå 
bra int 'inte lyste väl den [särskilt] bra' (Norrby), åm de var nå två kappar 
'om det var [cirka] två kappar' (Skogs-Tibble), där e var nå byggen 'där det 
fanns [några] hyggen' (Skogs-Tibble), ha We ju nå fåor då för(e)ut 'hade ju 
[ett antal] får tidigare' (Hållnäs). 

3.3.5 Ett överflödigt me 'mig' påträffas i då kåmm ja me unnerfunn åm 'då 
förstod jag' (Härkeberga). 

3.4 Utelämnade satsdelar 
3.4.1 Utelämnat subjekt: å så vart grimma bkodig — hadde grimmå på 
hestn se 'och så blev grimman blodig — hon hade grimma på hästen se' 
(Alunda), jeck å tog de: ir bössan 'han gick och tog bort bössan' (Harbo), 
ja, va lettspritade 'ja, de var lättspritade' (Täby), han var bonde vi Viggby i 
Danmårk senn, hette Högbärj 'han var bonde i Viggeby i Danmark sedan, 
han hette Högberg' (Lagga), på vårn hadde fåIrk gått å svelti ijälr, låg i 
dikena 'på våren hade människor gått och svultit ihjäl, de låg i dikena' (Hå-
tuna). I de två sistnämnda fraserna kan det möjligen i stället vara fråga om 
utelämnande av konjunktionen och. 

Även utelämnat formellt subjekt förekommer: va nog fjor höstäs 'det 
var nog i fjol höst' (Alunda), jaa, va stensärter 'ja, det var stensärter' 
(Täby), (i två fall efter relativt som:) å då va-re en sjö sån) va skrisskois på 
'och då var det en sjö som det var skridskois på' (Lagga), så vi feck maka 
ve en annan gård såm ente va nån såm bodde 'så vi fick mala vid en annan 
gård, där det inte var någon som bodde' (Väddö). 

3.4.2 Utelämnat huvudverb: s(å) han feck (då te) nå sjukhus då se 'så han 
fick då bege sig till ett sjukhus [av något slag] då se' (Håtuna). 

3.4.3 Utelämnat hade vid pluskvamperfekt i bisats: å senn nä han grevi 
'och sedan när han [hade] grävt' (Härkeberga). 

3.4.4 Utelämnat infinitivmärke: de håller spara 'det håller att spara' 
(Väddö), å då va de fåljås åot 'och då var det [till] att följas åt' (Hållnäs). I 
exemplet hitt på hända 'hitta på att hända', dvs. 'råka hända' (Norrby) har 
å troligen fallit bort p. g. a. det föregående på. I frasen Janne dänne börja på 
trycka 'den där Janne började på att trycka', dvs. 'den där Janne började 
trycka' (Västland), finns inget å 'att' före infinitiven, medan det finns med 
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i dåm bölja på å gråtä dåm 'de började på att gråta', dvs. 'de började gråta' 
(Lagga; jfr 3.5.5). 

I förbindelsen hålla på å är å inte att uppfatta som infinitivmärket att 
utan som konjunktionen och (jfr 3.5.5). 

3.4.5 Utelämnat relativpronomen: en jesell vi hadde 'en gesäll som vi hade' 
(B alingsta). 

3.4.6 Utelämnad preposition i tidsadverbial: tagi åpp is ju lraftån 'tagit upp 
is på julaftonen' (Lagga), va nog fjok höstås 'det var nog i fjol höst' 
(Alunda). 

3.4.7 Angående ev. utelämnat adverbial, se 3.1.4. 

3.4.8 Angående ev. utelämnad konjunktion, se 3.4.1. 

3.5 Övriga typer av konstruktioner 
Förutom ovannämnda kategorier innehåller dialektproven i denna utgåva 
ytterligare ett antal konstruktioner av olika slag som avviker från den nor-
m ali serade svenskan. 

3.5.1 Talspråket har en stark tendens att undvika substantivens genitiv - 
form. I stället används andra sätt att uttrycka genitivbegreppet, bl.a. om-
skrivning med preposition. Ett sådant exempel finns från Gräsö: såm var 
far åt gu 'bbpen 'som var gubbens far'. I allmänt talspråk används oftare 
prepositionen till vid genitivomskrivning i t.ex. en fras som han var bror till 
min granne i stället för han var min grannes bror. 
3.5.2 Presens i stället för presens particip: åja ha-n ligger i bryggstugan en 
'och jag har den liggande i bryggstugan ännu' (Täby). Mer om denna kon-
struktion kan man läsa hos Bengt Nordberg (1977). 

3.5.3 Supinum i stället för infinitiv efter hjälpverb i supinum (s.k. dubbelt 
supinum): att där ha vi kunna låga 'att vi hade kunnat ligga där' (Lagga), se 
råm a måtta jort risbror 'så de hade måst göra broar av ris' (Edsbro), ha 
kunna fått kallbrann 'hade kunnat få kallbrand' (Väddö). 

3.5.4 Som syns i exemplen i 3.5.3 förekommer vid pluskvamperfekt uttals-
formen ha för hade (jfr 2.3.4). Enligt Bengt Nordberg (1980) har denna tal-
språksform tidigare använts mera allmänt vid pluskvamperfekt, medan den 
idag huvudsakligen används för att uttrycka det slags modalitet som inne-
håller villkor, förmodan, indirekt tal m. m. I texterna finns några tydliga ex-
empel på sådan modalitet: annars ha han dragi i mäl me se ' annars hade han 
dragit i mig också se' (Lagga), å tyckte att där ha vi kunna låga å ... »å ni ha 
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drunkna», sa-n 'och menade att vi hade kunnat ligga (dvs, bli liggande) där 
och ... »och ni hade drunknat», sa han' (Lagga), för (då) ha man kunna åki i 
då, åm man ha vårtt där 'för då hade man kunnat åka' i då, om man hade 
varit där' (Lagga), ha kunna fått kallbrann 'hade kunnat få kallbrand' 
(Väddö). 

I texten från Håtuna finns två exempel på pluskvamperfekt, som båda 
ingår i talarens återgivande av vad som berättats för honom, det ena med 
hade och det andra med ha: på vårn hadde få (rk gått å svelti ijäk 'på våren 
hade människor gått och svultit ihjäl', han a slagiijä ånam 'han hade slagit 
ihjäl honom'. Återgivande av andrahandsuppgifter är det troligen fråga om 
även i följande fall: han ha stellt en 'han hade [enligt uppgift] fått en [häst] 
att stanna' (Björklinge). 

Så gott som alla pluskvamperfektformer i denna utgåva innehåller ha i 
stället för hade.1 en del fall kan det vara svårt att avgöra graden av realitet i 
utsagan och det kan därför inte säkert sägas att ha här endast används för 
att uttrycka modalitet. Exemplen på hade vid pluskvamperfekt är få och är 
alla (med ev. undantag av ovannämnda exempel från Håtuna) reala utsagor, 
t. ex. han hadde jortt en årjel 'han hade gjort en orgel' (Västland). 

I samtliga socknar används hade som imperfektform av ha när det står 
som huvudverb: dam hadde arra-  ride, tårparen 'torparna hade arrende' 
(Skogs-Tibble), han hadde kårtta fö'tter 'han hade korta fötter' (Håtuna), 
för dam adde ok då 'för de hade ok då' (Edsbro), vi hadde kvamar då 'vi 
hade kvamar då' (Väddö), för då hadde ja tag i hånåm 'för då hade jag tag i 
honom' (Lagga). 

3.5.5 Verbförbindelsen hålla på följs i skriftspråket av att + infinitiv, 
medan talspråket ofta har och + huvudverbet i samma böjningsform som 
hålla. Ett tydligt exempel på detta är höll ju på å b4-ev brennskadade 'höll ju 
på och blev brännskadade', dvs. 'höll ju på att bli brännskadade' (Uppsala), 
men hit hör sannolikt även höllt på å dragga 'höll på och draggade', dvs. 
'höll på att dragga' (Lagga).2  I några fall finns inget å efter hållapå. Möj-
ligen har det fallit bort p.g.a. det föregående på (jfr 3.4.4): ja håller på leser 
'jag håller på [och] läser', dvs. 'jag håller på att läsa' (Nysätra), sam håller 
på bygger 'som håller på [och] bygger', dvs. 'som håller på att bygga' 
(Nysätra), höll på snickra 'höll på [och] snickrade', dvs. 'höll på att snick-
ra' (Norrby). 

Lägg märke till att börja på (å) däremot följs av infinitiv: dåm börja på å 
gråta' dam 'de började på att gråta', dvs. 'de började gråta' (Lagga), Janne 

1  Eg. åkt, jfr 2.3.2. 
2  dra ggå är knappast att uppfatta som infinitiv. 
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dänne bölja på trycka 'den där Janne började på [att) trycka', dvs. 'den där 
Janne började trycka' (Västland). Jfr 3.4.4. 

3.5.6 I flera socknar förekommer till (att) som infinitivmärke: de va inte så 
illa te tjöra en oxe inte 'det var inte så illa att köra en oxe' (Jumkil), te 
sjö Irja påtaterna 'att skölja potatisarna' (Väddö), de va ti tjör etter ett lass 
'det var att köra efter ett lass' (Hållnäs), å dåm feck inte strengane te å 
hållä 'och de fick inte [el. kunde inte få] strängarna att hålla' (Skuttunge) 
m. fl. exempel. 

3.5.7 I dialekterna och överhuvudtaget i allmänt talspråk förekommer ett 
delvis annat bruk av prepositioner än i det etablerade riksspråket. Ett ex-
empel är användningen av åt vid genitivomskrivning, se 3.5.1. 

På en del håll i landet förekommer att prepositionen i läggs till som för-
led till vissa slags adverb, t. ex. isönder och ijämte (jfr Jörgensen 1970, s. 
13). Sådana sammansättningar är irunt i frasen å så jick han irunt i bynn 
'och så gick han omkring i byn' (Gräsö) och ikull (annars vanligen omkull) 
i frasen bara dåm kasta se ikull 'bara de kastade sig omkull', dvs. 'så fort 
de lade sig ner' (Balingsta). 

Vidare kan talspråket ha preposition där skriftspråket normalt inte har 
det: när-re va på frågan åm hes(t)slakt 'när det var fråga(n) om hästslakt' 
(Alunda). 

3.5.8 Frasen sur bennostunnä 'sur bärmostunna' (Älvkarleby) är exempel 
på att ett adjektivattribut är bestämning till förleden i ett sammansatt ord; 
jämför varm korvgubbe. 
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4. Ordförråd och ordbildning 

4.1 Inledning 
Den stora massan ord har dialekterna gemensam med riksspråket, om än 
ibland med olika uttal och böjning och med skiftningar i betydelse och an-
vändning. En dialektordbok t.ex. skall i princip uppta hela ordförrådet, dvs. 
även »vanliga» ord.1  En ordbok över dialekterna i Uppland skulle kanske 
kunna innefatta 30 000 uppslagsord. De korta avsnitten i boken ger inte 
underlag för en uttömmande karakteristik av ordförrådet. I denna redo - 
görelse för ordförråd och ordbildning i uppländska dialekter är det därför 
framför allt de i texterna säregna orden och uttrycken som tilldrar sig in-
tresset. Den uppfattning man får av en dialekts ordförråd är oftast 
beroende av vilka ovanliga ord som förekommer i texterna. 

Dialektorden i texterna kommer att jämföras med rikspråkets motsva - 
righeter. Som grund för en indelning av dialekternas ordförråd under jäm-
förelse med riksspråkets tjänar fyra principiella skillnader: 1) Skilda ord i 
dialekter och riksspråk men med samma betydelse. 2) Samma ord i 
dialekter och riksspråk men med skilda betydelser. 3) Samma ord i dialekter 
och riksspråk men med olika stilvärde. 4) Ord med nära anknytning till 
folklig kultur. 

4.2 Skilda ord i dialekter och riksspråk men med samma 
betydelse 
Ett påfallande exempel på olika ord för samma sak är orden för 'pojke' och 
'flicka', där mani dialekterna i olika delar av landet träffar på en rad ord. I 
Älvkarlebytexten används flicka, men i Alundatexten talas det om en jänta 
och i Uppsalatexten om en grabb; det senare är dock inte dialekt utan slang 
eller vardagligt talspråk. I äldre uppländska har 'flicka' t.ex. kunnat heta 
stinta, ett ord som numera bara förekommer norrut i landet. 

Man kan fråga sig varför vissa företeelser har flera beteckningar inom 
samma språkområde. Orden för t.ex. 'man' i hela landet är ju ganska få 
(karl, man, manfolk), för 'kvinna' visserligen något fler (kvinna, kvinnfolk, 
kona, fruntimmer, människa m.fl.). I både Björklinge- och Alundatexten fö-
rekommer ordet kvinna; det är svårt att avgöra hur genuin benämningen är i 

1  Jfr inledningen till Ordbok över Sveriges dialekter (se litteraturförteckningen). 
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de här dialekterna. Faktum är att ordet kvinna i mellersta Sverige och 
längre söderut ersatts av kvinnfolk, ursprungligen en kollektivbeteckning, 
och längst i söder av det tyska lånordet fruntimmer. För att återknyta till 
begrepp som 'pojke' och 'flicka', kan en förklaring till variationen i uttryck 
vara att en hel del ord är s.k. smekord och därför ganska instabila till sin 
natur. 

Ett område där dialektema erbjuder en mångfald uttryck är rörelseverb. 
Där man i riksspråket oftast måste använda omskrivningar har dialekterna 
verb som i sig själva anger vilken typ av rörelse det är fråga om. Det är 
uppenbart att dialekterna här har en större nyansrikedom än riksspråket; jfr 
stabba, t.ex. jaa, han jeck å stabba iveg 'ja, han gick i väg med möda' (Hå-
tuna) med en betydelse 'gå stelbent, med svårighet' o.d. Harbotextens klå 
har dock möjligen sin motsvarighet i rikspråkets ränna, t.ex. men då ske du 
löva att du inte kkår övver å jagårpå våran skog int 'men då måste du lova 
att du inte ränner över och jagar på vår skog inte' (Harbo).' Ett rörelseverb 
av annat slag är knia, t.ex. å då sprang man till Petterslunn alltså, å knia åt 
se så många grana[r] man kunde bära ' . och ryckte åt sig så många granar 
man kunde bära' (Uppsala). Detta verb är troligen besläktat med knoge och 
bör i så fall från början ha haft formen knya med en ursprungsbetydelse 
'klämma (med flngerknogama)' . Textens knia har en delvis annan använd-
ning än den i Uppland vanliga, som är 'rycka upp eller rycka av (gräs)', 
t.ex. man kniade gräs till foder åt djuren.2  Ordet finns faktiskt upptaget i 
SAOL (11 upp!.) och betecknas som provinsiellt. 

Kåta 'tälja', t.ex. han kåta träsjedar då på kvellane, mycke 'han täljde 
ofta träskedar på kvällarna' (Norrby), leder tankarna till engelska cut 'skä-
ra', och det är också sannolikt att man skall sammanhålla dem; det engelska 
ordet kan vara ett av många vikingatida lån från nordiska språk. 

I nordliga landskap förekommer ett adjektiv gårlig 'färdig; i ordning'; 
det är också belagt från västra Uppland (och i äldre tid även Södermanland) 
och då i betydelsen 'god' o.d., t.ex. så de va inte gåle te röra i närin panna 
me dåm [slevarna] int 'så det var inte gott att röra i någon panna med dem 
inte' (Norrby). Ihre anger i sitt Dialectlexicon (1766) ordet som sörm - 
ländskt: »Han är ej gårlig at fås vid» 'han är inte god att tas med'. Från slu-
tet av 1800-talet återkommer det i uppteckningar från Fjädrundaland dit 
Norrby också räknas: »de är inte så gålit å jöra de», »han ä inte så gålen å 

1  Jfr »Bara de kan komma ut och klå efter fogel, så låter de kreatur och fiske gå öfver 
styr» (Strindberg, Hemsöboma). 
2  ifr »[bondflickan] förde sin häst till renen af vägen, .. bandt honom ... vid en gärdes-
gård, och började 'knia' gräs, som hon lade för honom» (Almqvist, Skällnora qvam). 
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tas me». Ordet innehåller en adjektivändelse -hg, som i Fjädrundaland (jfr 
exemplet ovan) liksom i angränsande landskap i adjektivets obestämda 
form ofta motsvaras av en ändelse -lin (-len); både - ligoch -lin har utveck-
lats ur en äldre form - lighin. 

Ett ord som har en tydligt östlig utbredning är kase 'hög av brännbara 
ämnen för uppbränning' — även om den brinnande högen — när-re va sån hä 
valbådsmessoeld, kase kallas de för häri uppsalatrakten då (Uppsala). Or-
det påträffas också i sammansättningen valborgsmässokase. Det förekom-
mer främst i Uppland, Gästrikland och Hälsingland.' Vid dess sida finns 
även valborgsmässoeld. Seden att tända eldar den 30 april förekom i början 
av 1700-talet endast i Uppland. Avsikten med eldarna och det oväsen man 
förde omkring dem var att skrämma bort rovdjur inför kreaturens betes - 
gång på sommaren.2  

I två av texterna förekommer ordet potatis (Väddö, Älvkarleby). I en 
här inte medtagen del av väddöinspelningen nämner talaren dessutom att 
hon i sin ungdom hört ordet jordpäron brukas i samma betydelse. Det var 
också detta ord och det enkla ordet päror med rikt varierande former som 
så sent som under förra århundradet var den allmänna benämningen i större 
delen av landet; undantag utgjorde endast delar av västra och södra 
Sverige.3 I dag lär man dock knappast få höra upplänningar säga [jord]-
päron för 'potatis'. Ordet jordpäron är troligen exempel på en typ av ut-
ländsk språkpåverkan, som går under beteckningen översättningslån; man 
har gjort en ordagrann översättning av det främmande ordet, i det här fallet 
ett lågtyskt erdbime 'jordpäron'. Det skulle som i så många andra fall alltså 
kunna vara fråga om ett kulturlån; ordet har följt med den nya saken. I så 
fall skulle potatisen närmast ha hämtats från Nordtyskland, något som 
också får visst stöd i historiska källor. 

Här följer ytterligare exempel ur texterna, där dialekterna har andra ord 
än riksspråket för samma sak. Beteckningen »(allm.)» används när orden 
förekommer i ett flertal av texterna. Många av dessa ord kommenteras ut-
förligare längre fram. Fähus s. 'ladugård' (Riala), bärmos s. 'lingonsylt', 
(Älvkarleby), skötar s. pl. 'finmaskiga nät' [huvudsakligen för ström - 
mingsfiske] (Älvkarleby), skå s. 'logskulle' (Edsbro), måtte v. 'må; måste' 
(allm.), fundra (på) v. 'fundera (över), tänka på' (Härkeberga), vart v. 
imperf. 'blev' (allm.), fasthetsad perf. part. 'fastsvetsad' (Jumkil), sko-
makra v. 'laga, tillverka skor' (Gräsö), når konj. 'när' (allm.), sta adv. 

1  Jfr E. 0. Bergfors 1985. 
2  Se J. Ejdestam 1944. 
3  Jfr S. Söderström 1983. 
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'åstad; i väg; bort' (allm.), bakförre adv. (o. prep.) 'bakom' (Alunda), full 
e.d. adv. 'väl' (allm.), dän, däda adv. 'därifrån' (Edsbro, Harbo, Jumkil), 
dänne adv. 'där' (Harbo, Norrby, Västland), hänne adv. 'här' (Harbo, 
Norrby), likesta adj. superi. 'bästa; duktigaste' (Alunda), åcken pron. 'vil-
ken' (Harbo), återåt prep. 'jämte' (Västland, Jumkil). 

4.2.1 Folketymologier och andra ombildningar 

Främmande ord har anpassats till dialekternas uttal och böjning. Ofta har 
de ombildats efter liknande men mer välkända inhemska ord, något man 
brukar kalla folketymologi. Ett främmande ord som champinjon har t.ex. 
förbundits med det till betydelse och form närliggande ordet svamp och 
fått formen svampinjon. På liknande sätt har hetsa 'svetsa' uppstått: å senn 
hadde man en drubb mitt i skonn, å den var fasthetsad 'och sedan hade 
man en brodd mitt i skon, och den var fastsvetsad' (Jumkil). Etsa har över-
tagit betydelsen från svetsa och sedan associerats med adjektivet het, vilket 
givit formen hetsa. I det lite skämtsamma ritualer 'inristningar' e.d., t.ex. 
dåm hadde ju ritualer på varenda grej dåm 'de hade ju inristningar 
[bomärken?] på varenda grej de' (Gräsö), har det utländskt klingande ritual 
förknippats med ett dialektord rit 'streck, linje' (Isaacsson, s. 115) med 
samma betydelse. Hit kan nog också föras verbet fundra 'fundera [över] ': å 
så Tundra ja på att ja va darrhänt me kå'ppen ibkand å inte ibkann 'och så 
undrade jag över att jag stundom var darrhänt med koppen' (Härkeberga), i 
så fall uppkommet i anslutning till det närliggande undra av ett äldre funda, 
som hörde i hop med ett substantiv fund som i komma underfund med, på-
fund etc. Riksspråkets fundera är yngre än fundra och är därför sannolikt 
en ombildning av det senare genom inflytande från de många inlånade 
verben på - era; det är i så fall exempel på ytterligare en ombildning. 

4.3 Samma ord i dialekter och riksspråk men med skilda 
betydelser 
Här nedan upptas till formen identiska ord, som i dialekterna har en annan 
betydelse än den i riksspråket vanliga. 

Ordet gumma har ju i riksspråket betydelsen 'gammal kvinna'; vid dess 
sida finns även ordet käring (kärring), som emellertid har mer el. mindre 
negativa bibetydelser. I norrländska och vissa västsvenska mål har däremot 
ordet käring i olika former varit den vanliga benämningen för 'gammal 
kvinna'. Inom hela det svenska dialektområdet har emellertid både gumma 
och käring också använts i betydelsen 'hustru, gift kvinna', så i Balingsta - 
texten: så fo:rt såm de brev kve'her, då skulle dres ngen heller pigan, 
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pigema då, å gumman, dåm skulle sitta åppe å si me de där lyse me, se 'så 
snart det blev kväll, då skulle drängen eller pigan, pigoma då och 
[bond]hustrun, de skulle också sitta uppe och se med det där lyset, ser ni'. 

Älvkarlebytextens bygga 'laga' [nät o.d.] i meningen byggå å bindä, de 
va vårt [dvs, kvinnornas] föra de 'laga och binda [nät], det var vår uppgift 
det' är identiskt med riksspråkets bygga 'uppföra, konstruera' o.d. Olik - 
heten i betydelse förklaras av att bygga i fornsvenskan hade en vidare bety-
delse 'förfärdiga i allmänhet, sätta i stånd, ordna' o.d. i Som jämförelse kan 
nämnas att man i Österbotten även kan bygga skor, dvs, laga dem. 

Det är inte bara vindar som är förliga; i vissa dialekter kan även män-
niskor och djur vara det. Då har förlig betydelsen'duglig; rask', t.ex. 
hestane va ju förligare å bettre dåm 'hästarna var ju dugligare och bättre de' 
(Jumkil). Den här användningen av ordet verkar emellertid vara sparsamt 
företrädd i de uppländska dialekterna, men den är också känd från finlands-
svenska dialekter. 

Andra exempel ur texterna är följande substantiv: äta s. 'mat', t.ex. 
kansje rött una ha eti åpp eta 'kanske råttorna hade ätit upp maten' (Harbo), 
tag 'gång', t.ex. de var ett bröllåpp i Skuttungbylin i alla fall ett tag 'det 
var ett bröllop i Skuttunge by en gång' (Skuttunge), backe s. 'gårdsplanen 
runt bondgårdens byggnader för djur, foder, redskap' m.m., ofta kallad 
lagårds- eller stallbacken, t.ex. ner dåm kåmm å skull sell ifrån hämma på 
backan åm kvelln 'när de kom och skulle ta selen av [hästen] hemma utan-
för stallet' (Harbo), golv s. 'utrymme i loge för förvaring av otröskad 
halm' o.d., t.ex. de stog två karår i lasse då å hevde in i gå(rvena på sida 
'det stod två karlar i lasset då och lade in i golven på sidan' (Edsbro), kräk 
s. 'ko', t.ex. e va någe trålltyg, såm di adde la'gt dit för te förföra kreka för-
n 'det var något trolltyg de hade lagt dit för att förtrolla koma för honom' 
(Riala), som här alltså inte har rikspråkets nedsättande betydelse (jfr 
hundkräk). 

Exempel på adjektiv: ömma adj. plur. 'ömtåliga, känsliga', t.ex. va 
ömmä sak[er] 'det var ömtåliga saker' (Alunda), punktlig a. 'ordentlig, 
noggrann', t.ex. [i] Edevik kunde (e) väl vara nån såm va pu 'nktlig 'i Ede-
vik kunde det väl vara någon som var noggrann' (Gräsö). 

Det finns exempel på många verb, t.ex. klå v. 'springa' (se avsn. 4.2), 
häva v. 'lägga', vanligt också i vardagligt talspråk (se ovan golv Edsbro), 
stoppa v. 'hålla, vara hållbar', t.ex. för sö:mena, dåm ståppa ju inte 'efter- 

1  I Mark. 1 i 1541 års svenska bibel står att läsa: »Och tå han gick tädhan litet fram båten 
sågh han Jacobum Zebedei son, och Johannem hans brodher, at the i båtenom bygde sijn 
näät.» (Om andra dialektord som även tillhör äldre bibelspråk, se avsn. 4.4.) 
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som sömmen, de höll ju inte' (Jumkil), använt även i vardagligt rikstal - 
språk, släpa [dit] v., t.ex. han [dvs, tomten] släpa dit si [till gården] 'han 
gjorde gården välmående, bl.a. genom att dra dit spannmål' (Harbo), dra 
[ifrån] v., motsatsen till släpa dit, t.ex. senn drog an derifrån, stelle 'sedan 
drog han [spannmål] därifrån, stället' (Harbo). Vidare: förgöra v. 'förtrolla' 
(Riala; jfr kräk ovan och avsn. 4.7), ställa hästar m.m.'genom trolldom få 
hästar att stanna och vägra gå vidare' (Skuttunge, Björklinge; jfr avsn. 
4.7), strök v. imperf. 'brast', t.ex. å strengane strök för fungkvist 'och 
[flol]strängarna brast för Ljungqvist' (Björklinge; jfr avsn. 4.7), hitta på v. 
'råka', t.ex. å så hitta-n på å titta tebaks 'och så råkade han titta bakåt' 
(Skuttunge). Uttrycket står ofta tillsammans med verbet hända, t.ex. men 
nog kan de hitt på hända allti 'men nog kan det råka hända alltid' (Norrby). 

Exempel på adverb, prepositioner och konjunktioner: enkom adv. 'sär-
skilt; för sig', t.ex. jo, vi adde kvamar då, enkåm kvamar 'jo, vi hade 
kvarnar då, särskilda kvanne (Väddö); men vi hade mycke mycke fina 
gröna ärter, tjöpte vi enkåm, stensärter ' ... köpte vi särskilt, stensärtor' 
(Täby), med (utt. me) adv. 'också' (allm., även i vardagligt talspråk), ock 
(utt. å e.d.) 'också' (allm.), närr prep. 'hos' (Björklinge m.fl.), nät(r) konj. 
'eftersom' e.d. adv., t.ex. att dåm ha bara syckelpumpa(r) å pumpa me, när-
råm inte får tommt 'att de bara har cykelpumpar att pumpa med, eftersom 
de inte får tomt [i brunnarna]' (Härkeberga).1  

Förutom att vissa ord har en annan betydelse än i riksspråket kan som-
liga ord också användas i konstruktioner som skiljer sig från riksspråkets. 
Uttrycket komma underfund med 'förstå' konstrueras från Uppland och 
norrut med prepositionen om,2 t.ex. å då kåmm ja me unnerfunn åm 'och då 
kom jag mig underfund med' (Härkeberga). Eftersom partikeln i ett uttryck 
som detta inte har någon egen betydelse, har olika partiklar kommit till an-
vändning. Verbet göra kan ha många olika användningar. Det kan bl.a. an-
vändas om arbete, i barnspråk även om naturbehov osv. Konstruktionen 
göra ifrån sig har bl.a. i Dalarna och Värmland vanligen betydelsen 'sluta 
ett arbete'; det kan även ha innebörden 'göra sina behov', så även i nord-
västra Uppland, t.ex. ja har-nte fått jort ifrån me nå på tri dyngn 'jag har 
inte kunnat uträtta mina behov på tre dygn' (Harbo). I en del fall kan parti-
keln verka överflödig, såsom i Harbotextens lova ut 'ge löfte om, lova': ja, 
16v(v)år du ut, s6 ske ja jåkpa de 'ja, lovar du, så ska jag hjälpa dig'. Man 
kan exempelvis jämföra med riksspråkets glömma bort, där bort egentligen 
kan undvaras. 

1  Jfr »Tala om en saga för mig ... Gör det, när jag ber dig!» (Strindberg, I hafsbandet). 
2  Se G. Bergman 1952, s. 158. 
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4.4 Samma ord i dialekter och riksspråk men med olika 
stilvärde 
Imperfektformen vart 'blev', liksom supinum vurti 'blivit', av varda 'bli' 
tillhör norrländska och centralsvenska dialekter. Vart är dessutom vanligt i 
det regionala riksspråket i dessa trakter och ett gott exempel på att ord-
valet ofta är en stilfråga; man kan mycket väl använda det i tal men ofta 
inte i skrift. En variantform vårtt e.d. (Hållnäs, Västland) är däremot enbart 
dialektal, liksom vurti 'blivit'. Den gamla infmitiven varda har däremot, 
utom i vissa norrländska dialekter, fått ge vika för det från tyskan lånade 
bli. Men varda (och vart) har som bekant även funnits i äldre bibelöver-
sättningar och finns alltjämt i religiösa sammanhang, t.ex. » Varde ljus! Och 
det vart ljus» 1 Mos.; »jord skall du åter varda» i den äldre begravnings - 
ritualen. Den svenska översättningen av Nya Testamentet 1526 (NT 1526) 
hade ett betydande mått av talspråkliga inslag, särskilt uppsvenska dialekt-
former, t.ex. imperfektformen wort: » Når han thetta sagt hadhe, wort han 
[Jesus] i theres åsyn vptaghen i höghden» 'När han hade sagt detta blev 
han i deras åsyn upptagen i höjden' (Apg. 1), alltså samma form som 
återfinns i Hållnäs- och Västlandstextema. 

Mer allmänt uppsvenska talspråksformer i NT 1526 är däremot adjektiv 
på - ug, -og »Anden är viliogh, men kötit är swaght» 'Anden är villig, men 
köttet är svagt' Mark. 14. Adjektivändelsen - ig har väsentligen lånats från 
tyskan, och 1541 års svenska bibel favoriserade denna på bekostnad av de 
fornärvda - ug, -og, vilket till stor del bidrog till att - ig med tiden blev ena-
rådande i skriftspråket (med undantag för adjektiven avog och idog). Men i 
dialektema i norra Sverige och ända ned till Närke och Södermanland levde 
de vidare, t.ex. för bkesuga, vitfotuga hestår tyckte inte tömtn öm 'för blä-
siga, vitfotiga hästar tyckte inte tomten om' (Harbo); dåm var så tjåcka å 
så kbmpu(g)a så 'de var så tjocka och så klumpiga så' (Norrby). 

En annan form som försvunnit ur skriftspråket, till stor del beroende på 
påverkan från bibelspråket och som därför också saknas i nutida talat och 
skrivet riksspråk, är verbet måtte 'må, måste', t.ex. så måtte ja fökja me 
hånåm 'så var jag tvungen att följa med honom' (Lagga). Den har ersatts 
av det från tyskan inkomna måste. I dialekterna har måste däremot inte 
lyckats nå ut i någon större omfattning. Enligt uppgifter från Söderman-
land' användes måste där endast i presens, medan imperfektformen regel-
bundet var måtte. I nordligare svenska dialekter har man till måtte bildat en 
ny infinitivform måtta och en supinumform måttat, t.ex. a måtta fort 'hade 

1  Se T. Ericsson 1914, s. 175. 
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måst göra' (Edsbro), vilka från riksspråklig synpunkt har en starkare 
dialektfärgning än imperfektfonnen. Även måste har som bekant givit 
upphov till en infinitivform måsta, som är kännetecknande för yngre 
norrländska mål och finlandssvenskt språk. 

Här följer ytterligare några former ur texterna, som i likhet med varda 
(se ovan) i skriftspråk har en ålderdomlig och högtidlig prägel samtidigt 
som de förekommer i dialekt eller i en »lägre», vardagligare stil av riks - 
språk, t.ex. hädan 'härifrån; bort' (jfr hädangången) och dädan 'därifrån; 
bort' osv., det senare i våra texter i formerna däda, t.ex. dåm måtte huggå 
de dadåm [oxarna] 'de måste hugga undan dem' (Edsbro), och dän, t.ex. 
jeck å tog de:n bössan 'gick och tog bort bössan [från ugnen]' (Harbo). 
Formerna hädan och dädan har i riksspråket fått ge vika för de tydligare 
härifrån och därifrån efter mönster av hemifrån, uppifrån osv. Visserligen 
påträffas också de kortare hän och dän, det förra ofta med högre stilvärde 
(hänryckning), det senare tvärtom i vardaglig stil, ta dän 'ta undan', utom i 
sydligaste Sverige och Svensk-Finland, där det är främmande. 

Ett annat exempel på olika stilvärde hos ett och samma ord är adverbet 
ock, som i våra texter och i vardagligt rikstalspråk förekommer i formen å, 
åg, t.ex. vi tjörde in hö då å se 'vi körde in hö då också se' (Edsbro). Sö- 
derut i landet uttalas det även åck. I skriftspråk tillhör det en högtidligare 
stil, t.ex. »såsom i himmelen, så ock på jorden» (i bönen Fader vår). Det är 
egentligen identiskt med konjunktionen och, men alltsedan 1541 års bibel 
har konjunktionen och adverbet stavats olika. Ett annat på en gång »bib-
liskt» och dialektalt ord är när i betydelsen 'hos'; jfr den ha ja tjena nkr 
'den har jag tjänstgjort hos' (Björklinge m.fl.) och »Han är ock när dem 
som hava en ödmjuk och förkrossad ande» (Syndabekännelsen). 

I Jumkils- och Balingstatexterna använder talarna benämningen farsan 
om sina fäder. Samma ord finns också i slang och vardagligt riksspråk. I 
dialekterna, där ordet har sina rötter, är det en smeksam benämning, bildad 
till far med ett suffix, som brukas för att bl.a. uttrycka intimitet. Det an-
vänds därför främst i person- och djurbeteckningar, t.ex. mässa 'märr', be-
lagt bl.a. från Uppland; i vardagligt riksspråk (och i barnspråk), t.ex. kossa 
'ko'. 

4.5 Ord med nära anknytning till folklig kultur 
Det finns företeelser som faller utanför de områden som brukar behandlas i 
skrift; de har därför inte heller behövt trängas in i ett enda skriftspråks-
uttryck. Hit hör många av »hemmets ord» och mycket inom landsbygds - 
kulturen, t.ex. benämningar på husgeråd och redskap och på metoder 
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Sädesuppsättningar i Fäcklinge, Tierps sn, Uppland. Åren 1971 och 1972 kunde s.k. 
gummor av havre och av blandsäd ses på åkrarna i Tierp. Anledning uppges ha varit att 
mycket grönskott fanns i säden. Fyra band reses mot varandra och dras samman upptill 
med ett band för att de skall stå stadigt och ej blåsa omkull. Detta kallas skämtsamt att 
strypa käringar. Foto: Wolter Ehn 1972. ULMA 31102. 

inom jordbruket. Ett slående exempel är orden för 'till tork uppställda 
sädeskärvar, ordnade parvis mot varandra i kortare eller längre rader'. I 
Uppland säger man att säden efter skörden sätts i skylar (Harbo), i Öster-
götland och Småland däremot i rökar eller travar. Samma geografiska för-
delning avspeglar sig redan i medeltidens landskapslagar, ordet trave åter-
finns i Smålandslagen, rök i Östgötalagen och skyl i bl.a. Upplandslagen. 
Men det finns också andra beteckningar för företeelsen, t.ex. gumma, en 
liten sammanbunden skyl, ofta av havre. 

Ett annat begrepp som saknar ett givet riksspråksuttryck är 'hanfår', 
där den uppsvenskal beteckningen gumse och östra Götalands bagge får 
anses som likvärdiga. För 'honfår' har riksspråket däremot bara benäm-
ningen tacka (Hållnäs). Det finns som genuint dialektord i nästan hela 
Norrland och Svealand men antas ha spritts från ett mer begränsat svea - 
ländskt område. 2  

1  Till det uppsvenska språkområdet räknas Svealand norr om Mälaren samt Gästrikland 
och södra Hälsingland. 
2  Se Zetterholm 1940, s. 53 ff. 
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Även samlingsbegreppet för han- och honfår har som bekant bara ett 
uttryck i riksspråket, får (Hållnäs). Men i en stor del av västra Sverige he-
ter det söd e.d. och gotlänningarna har lamb i samma betydelse. 

Den byggnad där boskapen är inhyst kallas i riksspråket och en del dia-
lekter för ladugård/lagård. Den äldre och mest spridda benämningen på nor-
diskt område är emellertid fähus, t.ex. jenn gång när an rusta i fe:suse 'en 
gång när han renoverade i ladugården' (Riala). Olika utvecklingar av ordet 
har lett till en rad former i dialektema;1  i Uppland har det i öster och norr 
bevarat sin ursprungsform, som här har senareledsbetoning (fähu 7s), i mel-
lersta och västra delen liksom i angränsande trakter av Södermanland samt 
i mellersta och södra Västmanland och i norra Närke förekommer formen 
fag(g)us; närmast norr och söder om dessa områden heter det föjs eller rafs, 
spridda belägg på den senare formen finns också i Uppland; i de nordvästra 
socknarna och i angränsande delar av Västmanland, Dalarna och Gästrik - 
land har det även funnits en form föks eller fäks, så även på Åland och i 
Hälsingland; i ett sammanhängande västligt område i anslutning till Norge 
heter det fjös eller liknande. 

Ett annat utrymme på bondgården var skået eller skån, en benämning 
för 'logskulle, rummet över tvärbjälkarna i taket på en loge' e.d., där man 
bl.a. förvarade otröskad säd. t.ex. te kåmma åpp se på skå 'att komma upp 
på logskullen' (Edsbro). Ordet har gamla anor. I fomnordiskan betydde det 
'snedhet' o.d.; det är alltså snedheten i rummet mellan bjälklaget och taket i 
logen som givit upphov till betydelsen logskulle'. 

Mer komplicerat är förhållandet mellan strömming (Älvkarleby) och sill. 
Den förra benämningen saknas i södra och västra Sverige. Visserligen finns 
det biologiska skillnader; den mindre fisksorten, strömmingen, finns i hu - 
vudsak utmed östkusten, och då man ner till Kalmartrakten talar om 
strömming men söder därom om sill, vill man gärna anta att ordvalet har 
samband med detta. Men ordet strömming har tidigare faktiskt haft en be-
tydligt mer begränsad utbredning i Centralsverige och har sedan alltmer 
trängt undan beteckningen sill •2 

Blommor och bär har många olika namn i dialekterna. Riksspråkliga bär-
namn såsom lingon, hallon, smultron osv, har hämtats från centralsvenska 
dialekter, som har en ändelse - on, okänd i övriga Sverige. Lingon, t.ex. å 
p4-åcka lingåne me 'och plockade lingonen också' (Skogs-Tibble), motsva-
ras norrut i landet av lingbär, linnbär o.d., söderut av kröser m. fl. liknan-
de namn. En för Uppland sällsynt form är linge (Älvkarleby). Lingonen är 

1  Se Zetterholm 1940, s. 34 ff. 
2  Se G. Bergman 1971, s. 63 f. 
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de bär som spelat den otvetydigt största rollen i gångna tider. Bärplockning 
betraktades förr i allmänhet som barn- och kvinnogöra, men så icke lingon-
plockningen. Dess betydelse för lanthushållet kan också utläsas av ordet 
bärmos 'lingonsylt', t.ex. å sö pkåcka döm allti unge sö vi (h)adde en sur 
bermostunnå (söm) stog 'och så plockade de alltid lingon så vi hade en 
tunna osockrad lingonsylt som stod' (Älvkarleby). Man kan lägga märke 
till att det unga riksspråksordet sylt, bildat till det från tyskan över förda 
verbet sylta, i dialekterna ofta motsvaras av det äldre mos, också det en 
gång inkommet från tyskan. Att det ur en uppsjö av bärnamn ändå har 
utkristalliserat sig enhetliga riksspråksuttryck, vilka inte oväntat kommer 
från de uppsvenska dialektema, hänger väl inte minst samman med livsme-
delshandelns behov av riksgiltiga beteckningar. 

Många dialektord har att göra med lantlivet och deras egentliga 
innebörd är ännu fullt begriplig på landsbygden, medan den är mer eller 
mindre främmande för städernas invånare. Några exempel hämtade ur 
texterna är: flåhacka 'redskap vid odling att hacka bort markens ytlager 
med' (Jumkil), loge 'rum för förvaring av otröskad säd och för tröskning', 
golv 'sidoutrymmen till logen, där säden förvarades' (Edsbro) osv. Se 
vidare nedan 4.7. 

4.6 Småord och partiklar 
mångt och mycket är det småorden och partiklarna som ger dialektal eller 

vardaglig färg åt talet. Det beror förstås till en del på att de är så vanliga. 
Genom att vara frekventa har de också bevarats i stor utsträckning. 
Särskilt bör framhållas en rad adverb: sta 'åstad, i väg', t.ex. så då råm 
slakta en ko eller en kakv, så skulle råm åka sta då till exempel ti 
Örsunnsbro, å få de dä berede 'så då de slaktade en ko eller kalv så skulle 
de åka i väg [till Örsundsbro] och få det där berett' (Balingsta), kortform 
för åstad. Den längre formen förekommer visserligen i skriftspråk men har 
där ett högre stilvärde. Det skulle därför också kunna placeras in i samma 
kategori som hädan 'härifrån' och ock 'också' (se avsn. 4.4), dvs, ord som 
också förekommer i skrift med ett högt stilvärde. Vanligen förbinds sta 
med ett intransitivt rörelseverb, t.ex. gå och åka, men det kan också vara 
underförstått: skulle [åka] sta (Balingsta) och måtte sta, t.ex. så då måtte 
dåm sta å sälja åt den dä Spelmans-Ja h 'så då måste de i väg och säga åt 
den där Spelmans-Jan' (Skuttunge). En förbindelse skola sta har på många 
håll antagit specialbetydelsema 'vänta barn' eller 'skola gifta sig'. 

Stor spridning i Uppland har bakföre 'bakom' som fungerar som adverb 
i t.ex. då höll dåm se bakförre 'då höll de sig i bakgrunden' (Alunda), men 
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som också förekommer som preposition, bakför huset 'bakom huset', och 
då utan - e. Ordet, som är bildat efter mönster av framföre, har också bru-
kats i skrift av författare som C. J. L. Almqvist och Fredrika Bremer. 

Hänne och dänne 'här' och 'där' med olika former är bildade av här och 
där med ett suffix -na men har vanligen försvagats till härme eller hänn och 
på samma sätt dänne, dänn. I Västlandstexten används dänne efter sitt hu - 
vudord i stället för demonstrativt pronomen den där, t.ex. å vi gav Janne 
dänne 'och vi gav [det] åt den där Janne'. Samma funktion har där i 
Björklingetexten, t.ex. men dåm spela mycke i hop, Gås-Anders å Tjeder 
där 'men de spelade mycket ihop Gås-Anders och den där Tjäder'. (De ut-
vidgade pronomenformerna den häma, den däma, sånt härnt , såna härna 
etc. som förekommer bl.a. i Stockholms-språket är däremot av annat ur-
sprung.) 

Fön/ 1 har en betydelse 'i förväg; tidigare', t.ex. en timme föru 'en tim-
me i förväg' (Harbo). Med används vid sidan av det ovannämnda å i bety-
delsen 'också' och är även vanligt i vardagligt talspråk, t.ex. dåm skulle 
sitta åppe å si me de där lyse me 'de skulle också sitta uppe och se med det 
där lyset' (Balingsta). Jussom 'liksom; nästan', egentligen just som är ett 
dialektalt färgat uttryck, välkänt i Dalarna och i norrländska dialekter, det 
hör möjligen hemma bara i norra Uppland, t.ex. fast dåm inte tjäna nå 
pengar så hadde dåm jussåm brennvin endå' 'fast de inte tjänade några 
pengar så hade de liksom brännvin ändå' (Västland). Vid sidan av konjunk-
tionen när används i ett flertal av texterna en form når, denna växelform har 
fornsvenska anor. Heller 'eller' är en vanlig form på ett stort område, åt-
minstone norrut i landet, och beror snarast på sammanblandning av eller 
konj. med heller adv. och alltså inte på något rospiggskt inskotts-h (se 
avsn. 1.3.3). 

Bland förstärkningar förekommer förutom de vanliga mycket, förfärligt 
etc. även uttryck som sjö blöt 'genomvåt, dyblöt', t.ex. han [hästen] stog 
sjö bröt vårenda mörrån, i svett i stalle 'han stod genomvåt varenda mor-
gon, i svett i stallet' (Harbo), där det eftertryckliga uttalet ger båda orden 
betoning; sammansättning är annars det normala, jfr sjöblöt liksom dyblöt. 
Detsamma gäller Laggatextens kol svart: kår svårt va-re på mårrån 
'kolsvart var det på morgonen'. Man kan även jämföra med uttrycket bra-
nog, t.ex. men åppe se kunn-en fnusslå unna branog 'men uppe så kunde 
man smussla undan ganska mycket' (Edsbro), som vid starkare betoning 
kan få två huvudtryck (bra nog). Andra förstärkningar är ryslig, t.ex. å 
senn vart-e så ryslit kallt på naltn 'och sedan blev det så förfärligt kallt på 
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natten' (Håtuna) och värre, som sätts efter sitt huvudord, t.ex. dåm va 
vekbärga i Vida, värre 'de var ordentligt välbärgade i Vida' (Harbo). 

Ett karakteristiskt drag i vardagligt och dialektalt tal är vissa konso-
nanttillägg i adverben, t.ex. t i strakst 'strax' eller k i förreksten 'förresten' 
(Väddö); vanligt är ett adverbsuffix - s i uttryck som åtminstes 'åtminsto-
ne', t.ex. de va gått åm saltströmming åtminstes 'det var gott om salt 
strömming åtminstone' (Älvkarleby) och tebaks 'tillbaka' (allm.). 

Bland prepositioner märks när 'hos' (bl. a. Björklinge; se ovan 4.4) och 
återåt 'tillsammans med; jämte', t.ex. de var två smeder till återåt maj 'det 
var två smeder till jämte mig' (Västland; även i Jumkil). Tyvärr finns det i 
texterna inget exempel på det i Uppland annars så vanliga ändes 'längs, ut-
med' i uttryck som han gick ändes vägen. 

Det rikssvenska pronomenet 'man' motsvaras i dialekterna ofta av han, 
en eller -n (bl.a. i Harbo, Skogs-Tibble, Edsbro och Alunda). Bruket att 
använda han för 'man' har svenska anor, medan både man och en som obe-
stämda pronomen tillskrivits tysk påverkan. 

4.7 Orddöd 
Den vanligaste orsaken till orddöd är förändringar i den materiella och im-
materiella kulturen. Nya seder ger nya ord, vilket fått till följd att dialek-
terna i dag inte har samma ordförråd som äldre tiders mål. I det följande ges 
några exempel på ord för företeelser som främst refererar till gångna tiders 
förhållanden. 

På arbetslivets område talas det om karl- och hjondagsverken 'dags-
verke åt bönder utfört av en vuxen mansperson utan hästar resp. dagsverke 
utfört av kvinna eller barn', [köra] foror 'varutransporter': [Att köra] me 
sed ifrån hä'rrgåtrn; tårparen sku tjöra vissa forår; å då tjörde dåm åpp te 
Bädslagen, Bärss sa dåm 'med säd från herrgården; torparna skulle köra 
visst antal foror; och då körde de upp till Bergslagen, [köra till] Bergs sa 
de' (Skogs-Tibble), dräng 'manlig arbetare i tjänst på bondgård', piga 
'kvinnlig arbetare i tjänst på bondgård' (Balingsta). I fomsvenskan hade 
piga och dräng betydelserna 'flicka' och 'pojke'. Under 1700-talet började 
man på vissa håll i städerna använda ordet jungfru i stället för piga; ännu i 
början på 1900-talet hade orden samma fördelning, piga på landsbygden 
och det »finare» jungfru i staden. Större bondgårdar hade oftast egna 
smedjor, s.k. bondsmedjor (Gräsö), i övrigt fanns det bysmedjor, som 
drevs av yrkesmän. En annan viktig byggnad på gården var bryggstugan 
(Täby), som användes vid ölbrygden men på många håll främst till tvätt 
och bak. Ofta begagnades den också som sommarbostad. Själva 
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benämningen bryggstuga har visserligen bevarats in i vår tid men inte 
längre med den innebörd som namnet ger sken av utan i betydelsen 
'tvättstuga', i början av det här seklet t.o.m. som benämning på tvättstugor 
i städernas hyresfastigheter. Inom kustfisket använder man knappast längre 
sådant som tyllror eller flarnar 'flöten av näver e.d. för uppbärande av nät 
eller skötar' (jfr Älvkarlebytexten). 

Vid sidan av de indelta soldaterna, som innehade soldattorp, fanns det i 
vissa trakter båtsmän 'krigsflottans indelta manskap utbildade i sjöman-
skap', vars lön främst utgick in natura, och som bodde i s.k. båtsmanstorp, 
t.ex. å likaså hadde dåm bå 'män såm jorde vämp(rihktn då fö-råm å. De 
hadde dåm åckså ett stelle åt de, båsmansstelle (Gräsö). 

Längre tillbaka var vägarna ofta dåliga. Särskilt under hösten och våren, 
när de var leriga eller dyiga, kunde man t.ex. göra risbroar, lägga ris på 
sanka ställen i vägar e.d (Edsbro). Den bästa tiden för längre transporter 
var därför vintern, då marken och vattendragen var frusna. I Skogs-Tibble-
texten är det tal om att köra foror (se ovan), dvs. att frakta olika typer av 
varor ganska långa sträckor. Dessa resor företogs oftast under vintern, jfr 
de va (1) alla fall senn de brev före å snö (Skogs-Tibble). Under 1800-ta-
lets andra hälft började man använda fotogenlampor, jfr fjo:rtånli:njers 
lampa 'fotogenlampa av stort format' (Balingsta). 

Förändringarna är kanske mest påtagliga inom den materiella kulturen 
men har förstås fått återverkningar också på folks tankevärld, inte minst 
när det gäller folklig övertro) Vidskeplighet finns även i dagens samhälle, 
men den tar sig andra uttryck och en rad gamla föreställningar har mer eller 
mindre försvunnit, t.ex. Rialatextens förgöra 'förhäxa; genom trolldom 
bringa ofärd över människor eller djur, särskilt husdjur m.m.', t.ex. ätt e va 
någe trålltyg såm di adde lagt dit för te förföra kreka för-ii 'att det var nå-
got sattyg som de hade lagt dit för att förhäxa boskapen för honom'. Vi-
dare talas det i Rialatexten om att smälta i bly och smältkäringar, vilket syf-
tar på att kloka gummor [och gubbar] kunde stöpa i bly för att utröna en 
sjukdomsorsak, t.ex. sjenn berodde de på va smälttjäringa tyckte ätt o såg 
för någe i bry 'sedan berodde det på vad smältkäringen tyckte att hon såg 
för något i blyet'. Man trodde allmänt att de flesta sjukdomar vållats av 
övernaturliga makter som rån, älvor o.d. Ett botemedel som kunde använ-
das i de allra flesta fallen var just blysmältningen. Blyet skulle smältas och 
hällas i en skäl med vatten över den sjukes kropp, sedan skulle vattnet slås 
ut efter olika föreskrifter. 

1  För exemplen nedan i texten jfr E. Grip 1917, s. 95-155. 
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Utöver kloka gubbar och gummor ansågs många spelmän vara i besitt-
ning av övernaturliga krafter. På de flesta håll fanns spelmän som tingades 
för spelningar vid bröllop och andra danstillställningar. Särskilt bröllops - 
spelningarna var en mycket inkomstbringande sysselsättning och därför 
kunde det hända att man gjorde bruk av trolldom, om man inte blev anlitad. 
En spelman kunde bl.a. ha en trolsk förmåga att »ställa» folk och djur, dvs. 
genom trolldom få dem att stanna och inte kunna röra sig ur fläcken, t.ex. 
spelmennen stellde ju hestår ve broår å sånt där 'ja, spelmännen fick 
hästarna att vägra gå vidare vid broar och sådant där' (Skuttunge), jaadå, 
han stellde bröllåppska'rer å likskar(er) 'jadå, han fick bröllops- och 
likföljen att stanna' osv. (Björklinge). 

För inte så länge sedan trodde man också på olika övernaturliga väsen, 
t.ex. älvor, som är väsen av obestämd karaktär, men genom litterär påver-
kan beskrivna som småväxta varelser i kvinnoskepnad.1  De kunde ses dan-
sa på ängar, och i gräset fann man spår efter deras dans i form av ringar, 
älvringar (Riala), vilka i verkligheten orsakats av en typ av svampar. 

Rån var i folktron en grupp väsen av olika slag, sjörån, skeppsrån, 
skogsrån, gruvrån, kvarnrån m.fl. De var antingen osynliga, opersonliga 
väsen, som oftast hörde till viss bebyggelse (gårdsrån, kvarnrån osv.) eller 
personliga väsen i djur-, mans- eller kvinnogestalt, som vanligen hade sin 
tillvaro ute i naturen (skogsrån, sjörån m.fl.). Gårdsrået (Harbo) var, som 
benämningen antyder, ett väsen knutet till gården och till sin karaktär be-
släktat med folktrons tomte men var inte lika lättretad som denne och vi-
sade sig oftast i kvinnlig skepnad. Ett s.k. starkt gårdsrå kunde varsla (ge 
förebud) om någon bortavarandes ankomst genom att ta i dörrhandtaget, 
sätta nyckeln i låset, stampa på förstutrappan osv. I stället för varseleller 
för(e)bud talade man på vissa håll i Uppland om att ha rå framför sig eller 
att det rånade för någon. Enligt uppgift kan tron på gårdsrået ha överlevt 
till våra dagar, särskilt föreställningen om (ankomst)varsel. 

Tomten, som omtalas i texten, der hadd döm en bra gårdstömte (Har-
bo), har däremot inte mycket mer än namnet gemensamt med den moderna 
(jul)tomten, som har en annan skepnad och funktion än den till gården 
knutna tomten. Han var ett s.k. dragväsen, som främst drog åkerns grödor 
till eller från gården, medan t.ex. det väsen som bl.a. gick under namn som 
mjölkhare (södra Uppland och sydvästra Sverige) och bjära (mellersta 
Norrland) i stället specialiserade sig på tjuvmjölkning. 

1  Se J. Ejdestam 1992, s. 201. 
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