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Förord 

I en artikel med titeln »Värmland — ett språk- och kulturgeografiskt 
gränsområde», som år 1960 trycktes i skriftserien Nationen och Hembygden, 
utgiven av Värmlands nation i Uppsala, sökte jag lämna en preliminär 
redogörelse för landskapets folkkultur och språkliga förhållanden. Som 
redan titeln antyder, avsåg jag icke att meddela en rent deskriptiv översikt 
utan fäste huvudvikten vid olika språkdrags och övriga folkkulturella före-
teelsers utbredning inom denna landsdel och dess samband med omgivande 
språk- och kulturområden. Framställningen vände sig icke till de veten-
skapliga fackmännen utan syftade uteslutande till att i populär och lättill-
gänglig form ge kulturellt intresserade värmlänningar en bild av de många 
invecklade problem som Värmlands språkförhållanden och kulturhistoria 
erbjuder. 

Denna utan större anspråk sammanställda skrift har emellertid visat sig 
fylla ett behov för hembygdsvårdare och andra kulturellt engagerade värm-
länningar och har rönt viss uppskattning även i forskarkretsar. Då det 
sedermera från flera håll framförts önskemål om en utförligare, också för 
vetenskapliga ändamål tjänlig redogörelse, har jag på grundval av denna 
uppsats utarbetat en avsevärt utvidgad och mera ingående framställning 
belyst med ett flertal nya utbredningskartor. Den bygger företrädesvis på 
de stora samlingar i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala som till-
kommit genom dess undersökningar av värmländska dialekter och folk-
minnen under 1940- och 1950-talen men tar hänsyn även till arkivets äldre 
värmländska samlingar, speciellt när material ur dessa kan tjäna till be-
lysning av förändringar i de lokala språkformerna. Dess titel, Språk- och 
kulturgränser i Värmland, vill antyda, att syftemålet varit att ge en över-
siktlig redogörelse för framträdande, viktiga drag i värmländska folkmål 
och värmländsk folkkultur i övrigt, som kan tjäna till belysning av de 
språk- och kulturgeografiska förhållandena inom landskapet. I denna mål-
sättning inbegripes även, att en överblick av landskapets historia, kultur-
geografiska förutsättningar och egenart liksom provinsens läge och topo-
grafiska struktur m. m. ansetts vara ovärderlig för förståelsen av den 
splittrade språkvärld och de heterogena kulturförhållanden som omslutes 
av landskapets rågångar. 

I motsats till den tidigare översikten riktar sig denna först och främst 
till språkmännen. Den har emellertid även andra syftemål. Genom före- 
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komsten av för dem självklara påpekanden och utredningar liksom den 
avsiktliga frånvaron av alltför speciell språklig terminologi avser den att 
vara läsvärd och njutbar också för andra intresserade än fackmännen 

Professor Folke Hedblom, som läst större delen av manuskriptet, har 
gjort värdefulla påpekanden och förslag till förbättringar. Han har också 
haft vänligheten att antaga uppsatsen till tryckning i tidskriften Svenska 
landsmål. För allt detta bringar jag honom mitt varmaste tack. Fru IngaLill 
Druvaskalns, som ritat kartorna, fröken Eva Bergström och fil. kand. Nils 
östlund, vilka renskrivit manuskriptet, samt universitetslektor Tina 
Pierce-Samuelson, som svarat för den engelska översättningen av samman-
fattningen, tackar jag för god hjälp. 

Av Statens Humanistiska Forskningsråd har anslag beviljats till arbetets 
utgivande, vilket härmed tacksamt betygas. 

Uppsala i juni 1973 
Richard Broberg 



Ljudbeteckning 

Vid återgivande av ord ur dialekterna har använts kursiverad »grov» 
ljudbeteckning, som i stort sett följer riksspråksortografien. 

Undantagen härifrån är följande: 

Vokaler 

a är landsmålsalfabetets tecken för slutet a 
a är landsmålsalfabetets tecken för öppet a 
o o-ljudet stavas alltid med o 
å å-ljudet stavas alltid med å 
ö representerar det vanliga slutna ö-ljudet [e], ibland även ett öppet 

ö-ljud [e], varvid detta förtydligas inom [ ] 
e representerar ett mycket öppet ö-ljud motsvarande lmalf. [e] eller [8] 
s betecknar ett slutet, ö-haltigt u-ljud —1malf. [s]. 

Konsonanter 

j-ljudet stavas alltid med j 
! betecknar kakuminalt 1 [k] 
tje-ljudet stavas alltid med tj 
sje-ljudet stavas vanligen med sj, i enstaka fall med sch, t. ex. framför ! 

i ordet schlo slå 

Teckenkombinationerna ni, rt, In, rn, rs betecknar enkla kakuminala konso-
nanter [d, t, n, o]. 

Kvantitet 

Längd anges i allmänhet betr. konsonanter genom dubbelskrivning för 
undvikande av missförstånd, t. ex. kaste men kasst för att ange, att kort 
vokal ej förlängts vid apokope. Vokallängd anges i enstaka fall medelst : 
efter vokalen, så i ändelsen i best. plur. av mask. och fem. substantiv 
-a:n(e) för att åtskilja denna från den obetonade ändelsen -ane eller -an, 
t. ex. kästa:ne, kästane; hästa:n, hästan. 
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Aksent 

Aksent anges endast vid apokope med grav och akut cirkumflex eller 
bicirkumflex vid starkt bitryck, t. ex. Ork kyrka, kis huset, hästä:n 
hästarna. 

För övrigt märkes att beteckningar vid behov förtydligas medelst 
lmalf. inom [ ]. 



Inledning 

Om de värmländska folkmålen och landskapets folkliga kultur gives 
ganska utförliga upplysningar såväl i sockenbeskrivningar och annan 
topografisk litteratur som även i vetenskapliga artiklar och undersök-
ningar rörande de olika bygdernas materiella villkor, utveckling och 
kulturella yttringar. Det är rimligt att man väntar sig, att denna rika 
litteratur skall förmedla en någorlunda klar och åskådlig exposé över de 
stora dragen i landskapets språk och folkkultur. Så blir dock ingalunda 
fallet. Den ger oss tvärtom bilden av ett område med stark splittring, 
språkligt och sakligt. Det utmärkande synes vara en hart när regellös 
blandning av högst olikartade och från skilda håll emanerande språkdrag 
och en lika stor oreda beträffande den folkliga kulturens yttringar i övrigt, 
andliga såväl som materiella. Som ett belysande exempel på framställ-
ningar av denna art framstår inte minst den översikt av Värmlands svenska 
dialekter som Gottfrid Kallstenius givit i Svenska Landsmål år 1927.1  Den 
mycket utförliga redogörelse för språkförhållandena, som han i sitt arbete 
lämnar, är särdeles oöverskådlig, främst på grund av en i detalj genomförd 
systematisering av ett stort dialektmaterial och blir än mer svårhanterlig, 
eftersom en klargörande samanfattning saknas. I stället för en sådan 
tjänar ett antal beledsagande kartor till att illustrera förekomsten av en 
mångfald dialektskilj ande företeelser, men då resultatet blivit ett virrvarr 
av i alla riktningar löpande dialektgränser, bidrar de alls icke till någon 
överskådlig sammanfattning utan förstärker tvärtom det intryck av 
kaotiska språkförhållanden som framställningen i övrigt synes ge vid 
handen. 

Det språkliga material från Värmland som stod till buds, när Kallstenius 
skrev sin översikt, var för sin tid av försvarligt omfång, men det var i 
många avseenden ojämnt. För viktiga dialekter, som t. ex. dalbymålet 
och de västliga gränsbygdernas mål, saknades representativa ordsamlingar, 
och åtskilliga av de mera betydande från landskapet i övrigt innehöll ett 
stereotypt ordförråd som insamlats med tillhjälp av en uppställd ordlista. 
Därjämte företedde materialet ojämnheter även i kvalitativt avseende till 
följd av somliga upptecknares bristande kunnighet och mindre goda 
fallenhet för undersökningsarbetet. De kvalitativa bristerna visade sig 

G. Kallstenius, Översikt av Värmlands svenska dialekter (Svenska Landsmål, 
bd XXI: 2, Stockholm 1927). 
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naturligt nog även i det material på vilket Kallstenius huvudsakligen 
grundade sin översikt, nämligen de s. k. typordlistorna, som upptog 
omkring 1 500 typord för ljudskick och böjningslära och ifylldes från 
nästan alla landskapets socknar av undersökarna. Det i flera avseenden 
begränsade värdet av källmaterialet bidrog ävenledes i sin mån till oklar-
heter och diskutabla antaganden i Kallstenius' framställning. Allt detta 
sammantaget innebar, att en i alla avseenden säker bild av de språkliga 
förhållandena i Värmland icke kunde ernås utan nya undersökningar och 
en så ingående kontroll som möjligt av det äldre materialet. Detta skedde 
sedermera vid omfattande fältundersökningar, som genomfördes av Lands-
målsarkivet i Uppsala från hösten 1944 till slutet av 1950-talet (se nedan 
sid. 52 f.) och som ej blott ökat materialsamlingarna och kännedomen om 
detaljerna i de språkliga förhållandena utan även givit en klarare bild av 
läget i stort. På grundval av dessa nu förefintliga stora samlingar avser den 
följande framställningen att utgöra ett försök att i översiktlig form teckna 
några konturer av Värmlands invecklade språksituation och belysa proble-
men ur andra synpunkter än de, som var aktuella för Kallstenius och hans 
samtida. 



Språk- och kulturgränser i Värmland 

Det historiska perspektivet 

Av förordet till Kallstenius' arbete framgår, att dess författare fått klart 
för sig, hur svårt det var att demonstrera de språkliga förhållandena i 
Värmland med tillhjälp av en språkkarta. Redan när tre fyra företeelser 
lagts in på denna fann han, att den företedde ett virrvarr av linjer och var 
komplett obegriplig, varför han nödgades skriva en översikt och låta denna 
beledsagas av några belysande kartor. Den starka splittringen var han 
sålunda medveten om, och han använder därför också beteckningarna värm-
landsmålen och Värmlands svenska dialekter. Orsakerna till de intrasslade 
språkliga förhållandena söker han icke utreda och möjliga samband med 
andra språkområden berör han endast i enstaka fall i sin framställning, 
som han ger en strängt deskriptiv utformning. 

Att ett visst område uppvisar en splittrad bild av folkkultur och folkmål 
hänger intimt samman med bygdens tidigare öden. Utan kännedom om 
dess historia kan ingen rätt förståelse av dess kultur och språkförhål-
landen ernås. Detta gäller ej endast de åtskiljande och särpräglande före-
teelser, som inom ett land kan uppträda såsom karakteriserande större 
områden gentemot varandra, s. k. kulturområden eller kulturprovinser.' 
Liknande motsättningar kan vidare, om också i avtagande grad, iakttagas 
ända ned i relativt små administrativa eller sociala enheter. 

Betraktar man problem av dylik art ur historisk synvinkel, framträder 
de skiljande och varandra motstridiga dragen i allt starkare relief ju längre 
bakåt i tiden man går. Mycket av det egenartade i allmogens kultur och 
levnadssätt i olika landsändar visar sig då återspegla gamla historiska och 
kulturella betingelser, såsom vissa landsändars politiska samhörighet 
med annat stat, gångna tiders bebyggelserörelser, olikartade närings. 
geografiska strukturer, annorlunda än nu betingade och inriktade 
handelsförbindelser, äldre tiders vägsystem, arbetslivets och levnadsför-
hållandenas större påverkan av och bundenhet vid klimattyper och vege-
tationsområden och många andra omständigheter. Problemställningarna 
vidgas och fördjupas, och bilden av den allmogekultur, relativt enhetlig 
eller mångfacetterad, som man utgått ifrån, blir alltmer svårtolkad och 

1  Om begreppet kulturområde och kulturprovinser se S. Erixon, Svenska kultur-
gränser och kulturprovinser, 1945; Dem., Svensk kulturgeografi från etnologisk 
synpunkt (I: Svenska kulturbilder, bd V, 1931). 
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på intet vis gynnsam för lättvindiga generaliseringar. Snart sagt varje 
enskilt kulturelement visar sig kunna utgöra ett tidskrävande undersök-
ningsobjekt. 

Kulturgeografiska förutsättningar 

Mer än kanske något annat svenskt landskap torde Värmland kunna 
lämna exempel på djupgående inverkan på språket och folkkulturen av 
sådana omständigheter som landskapets bebyggelse, dess historia, den 
skiftande näringsgeografiska och topografiska strukturen och förbindel-
serna med omgivande grannfolk. Om man sålunda förmenar sig kunna 
nyttja allmänt gängse uttryck som den värmländska allmogekulturen och 
det värmländska folkmålet kommer varje närmare kontakt med verklig-
heten att omedelbart ifrågasätta det befogade i dylika förenklingar. Den 
enhet som man trott sig kunna omfatta med dessa begrepp, upplöses 
inom kort i en förbryllande mångfald. Redan vid en snabbfärd genom 
landskapet i olika riktningar möter man en förvillande rikedom på skilda 
kulturelement. Lättast att observera är nog de språkliga skiftningarna. 
Vid en färd exempelvis från Karlskogatrakten i öster till riksgränsen i 
väster undgår man icke att märka, att man tvärar över ett stort antal 
språkliga gränslinjer, som innebär en allt starkare orientering västerut 
till Norge. Ett likartat förhållande gör sig gällande vid en resa från 
Värmlandsnäs i söder till områdena i norr i Dalby och Finnskogasock-
narna. Skillnaderna blir i detta fall så stora, att direkta språksvårigheter 
ibland kan uppkomma. Men man varsebliver därjämte, att skiftningar 
uppträder även inom andra arter av folkets kultur, såsom byggnadsskick, 
redskapskultur, arbetsliv och arbetsmetoder, seder och bruk liksom även 
inom den mera komplexa och svåröverskådliga folktron. Det är alldeles 
tydligt, att kraftiga inflytelser från olika håll med starkt splittrande 
verkan måste ha gjort sig gällande inom landskapets gränser. Man kan 
också utan mera ingående undersökningar relativt säkert göra en preliminär 
skiss av den valplats för språkliga och kulturella strömningar som omslutes 
av landskapets gränser, och även ange huvudaktörernas ursprungsort. 

De primära förutsättningarna för det värmländska kulturlandskapets 
egenart är givna redan genom provinsens läge och topografiska struktur med 
bebyggelseområden åtskilda av bergstrakter, skogar och ödemarker. Det 
har karaktären av ett gränsland, en brygga mellan öst och väst på den 
skandinaviska halvön, och är till huvudsaklig del ett stort skogsområde, 
som rimligen icke kan ha utgjort någon uråldrig självständig kulturbygd. 
I väster ligger de äldsta norska storbygderna nära till för hela västra och 
norra Värmland och på svensk sida bör de närmast belägna stora kultur-
bygderna söder om Vänern ha haft motsvarande betydelse för åtminstone 
hela Sydvärmland. Slutligen måste Bergslagen tänkas ha utgjort en viktig 
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förmedlare av impulser från öster. Från dessa olika håll har vi alltså att 
vänta oss icke blott den ursprungliga bebyggelsen utan även de viktigaste 
kulturella influenserna under långliga tider. 

Riktigheten av denna kulturgeografiska bild i stora drag bestyrkes också 
utan svårighet redan genom en summarisk översikt av språkets och all-
mogekulturens mest framträdande karakteristika. Däremot ligger icke de 
djupare orsakerna, tidsskiktningen av kulturmaterialet och de enskilda 
förloppen i öppen dager. Här spelar många yttre och inre faktorer in och 
dessa kan man klarlägga endast genom ett ingående studium av landskapets 
topografiska egenart, utvecklingen av dess näringsliv, dess kulturhistoria 
och historiska öden. Vid varje mera utförlig orientering i landskapets språk-
och kulturgeografiska förhållanden är det nödvändigt att beakta och 
närmare ta del av dylika spörsmål. 

Språk- och kulturgeografiska relationer 

När jag i det följande söker dra upp några huvudlinjer i den värmländska 
folkkulturens geografi och mot bakgrunden av dessa vågar mig på en 
preliminär indelning av landskapets dialekter, finner jag det vara nödvändigt 
att först ge en överblick av den historiska och kulturhistoriska bakgrunden. 
Såväl enhet som motsättningar i språket kan återföras på historiska 
faktorer. Geografiskt orienterade språkgränser torde i stor utsträckning 
kunna ses ur ett historiskt perspektiv, och en framställning av de historiska 
och kulturhistoriska förloppen borde därför vara till hjälp för att urskilja 
äldre och yngre gränser. Kulturhistoriska synpunkter tillämpas också i mer 
eller mindre omfattning vid all forskning i språkets historia, liksom studiet 
av språkliga förhållanden spelar stor roll vid undersökningar av andra 
arter av andlig kultur. Framför allt är detta sistnämnda kanske mest 
kännetecknande för etnologien, som i stigande omfattning ända sedan 
slutet av 1800-talet använt språkligt material vid bedömandet av icke-
språkliga kulturformers ursprung, utbredningsrörelser m. fl. historiska 
förhållanden. 

Det samtidiga studiet av ord och sak har verksamt bidragit till att 
utveckla metoder för kartläggning av kulturella företeelser över huvud. 
För Värmlands vidkommande har sålunda Natan Lindqvists studier av 
sydvästra Sverige såsom ett språkgeografiskt kärnområde karakteriserat 
landskapet som en hithörande nordlig gränsmark. Likaså har etnologiska 
undersökningar, främst Sigurd Erixons, urskiljt och med gränslinjer omra-
mat ett sydvästligt kulturområde, dit även Värmland hör som en västlig 
variant av nordskandinavisk kultur. Dessa utredningar har jag i det 
följande icke velat förbigå, då de på flerehanda sätt kan tjäna som jäm-
förelse och belysa de värmländska språkförhållandena. Omvänt torde även 
en kartläggning av värmländska dialektgränser i sin mån bidraga till att 
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bestämma landskapets kulturgeografiska läge. Men för dessa frågor är en 
blick på Värmlands äldre historia värdefull, då den ger en belysande 
bakgrund och utgångspunkter i historiska aspekter. 

Grundlinjer i Värmlands förhistoria 

De arkeologiska fynden ger vid handen, att det under forntiden existerade 
en västsvensk kulturprovins med stora inre överensstämmelser, om-
fattande Västergötland, Dalsland och södra Värmland. Den hade en avgjort 
västlig kulturell orientering och en ledande ställning inom området intogs 
obestridligen av den västgötska slättbygden mellan Vänern och Vättern. 
Från den västgötska bygden spred sig bebyggelse och olika kulturinfly-
telser norrut till södra Värmland oavbrutet forntiden igenom. En avgörande 
förutsättning för såväl bebyggelsens framväxt som uppkomsten av ett 
enhetligt kulturområde var härvid den stora sjön Vänern och landskaps-
karaktären kring dess stränder. På en tid då inga vägar fanns eller i bästa 
fall ett mycket primitivt vägväsen, erbjöd sjöar och vattendrag de säkraste 
och snabbaste förbindelselederna och utgjorde de viktigaste förenings-
banden mellan bygderna. I särskilt hög grad måste detta bli fallet med 
Vänern, vars tillgängliga, gästvänliga stränder lämnade goda möjligheter 
till bosättning och hamnar. De första bebyggarna kom också att följa 
västsidans stränder norrut från Västergötland mot Värmland eller söka 
sig över sjön till motsatta stranden. Överallt fann de också ensartade 
terränger och likartade förutsättningar för bosättning, näringsliv och 
kulturutveckling, och framför allt fanns det liksom i Västergötland såväl 
väster som norr om sjön slättland och bördiga marker, där åkerbruks-
bygder efter hand kunde växa fram. De kulturvågor som från väster 
nådde Västergötlands huvudbygder, följde i fortsättningen samma stråk 
norrut, och så uppstod ett enhetligt forntida kulturområde, där livet 
och kulturen gestaltade sig på ganska likartat sätt under långa tider. Det 
omfattade åkerbruksbygderna i Västergötland, Dalsland och södra Värm-
land, den viktigaste faktorn för dess fortbestånd var Vänern och liksom 
huvudbygderna i söder hade viktiga trafikleder i krans, Viskans och 
Göta älvs dalgångar till havet och Danmark, hade de värmländska byg-
derna i norr genomfartsvägar i de många floddalarna och sjöstråken till 
Norge. Härav berodde områdets möjligheter till impulser utifrån och 
gemensam kulturell utveckling men också de längre fram i tiden fram-
trädande tendenserna till viss splittring och isärgående. 

För förhållandena inom det forntida Värmland har arkeologien kunnat 
bedöma bebyggelsens fortgång och påvisa den kulturella utvecklingens 
karaktär och ursprung.1  Den låter oss för den avlägsnaste tiden ana 

1  Viktiga arbeten om Värmlands arkeologi är bl. a.: Ernst Nygren, Värmlands 
stenålder (Värmland förr och nu, XII, 1914); Dens., Värmlands fornminnen (I: En 
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dragen av ett mycket öde land, där spåren efter de första människorna 
visar på samband åt söder och sydväst. Under lihult- och trindyxtid 
(omkr. 5000-4500 f. Kr.) ger lösfynden av de karakteristiska yxor, som 
givit dessa tidsperioder deras benämningar, anledning att antaga en första 
bebyggelse, som utefter Vänern tränger in i sydvästra Värmland. Den 
följes efterhand av en slättbebyggelse med en befolkning, som förmodligen 
redan omkr. 2500 f. Kr. varit bofast och haft fiske och jakt kombinerade 
med begynnande boskapsskötsel, möjligen även med ett primitivt jordbruk, 
och som därmed inlett utformningen av bygdelandskapet. Med större 
visshet kan en senare period, slutet av den yngre stenåldern omkring 
1800-1500 f. Kr., ha inrymt habitationer med jordbrukande bönder. 
Denna tids gravskick, hällekistan, som plägar sättas i samband med 
jordbrukande kollektiv, ger vid handen att den nybrutna bygdens kulturella 
impulser kommit efter samma vägar som de första bebyggarna. De till 
över hundratalet uppgående hällekistorna förekommer nämligen i Värmland 
endast i de sydvästra häraderna väster och söder om en ungefärlig linje 
Grumsfjorden—Värmeln—Arvikatrakten—Glasjöarna—Stora Le, dvs, de trak-
ter där inflytelserna från Västergötland, västkustområdet och sydöstra 
Norge starkast förmått göra sig gällande.1  Denna västliga koncentrering 
visar även att Näset och trakterna kring Byälven var Värmlands största 
och tätast befolkade bygd. Befolkningsgrupperingar, delvis med karaktär 
av centralbygder uppstår även längre västerut i Nordmarken kring de stora 
sjöarna vid Dalslandsgränsen, vid Glavsfjorden och upp emot Värmeln. 
Efterhand söker sig också bebyggelsen norrut in i Fryksdalen, sprider sig 
utefter den norra Vänerstranden och sjöarna norr om Vänerslätten och når 
relativt långt uppefter Klarälven. I öster var Bergslagen ännu en orörd 
vildmark, utan spår av mänsklig bebyggelse och förbliver så även under 
de övriga forntida perioderna brons- och järnåldern. Den värmländska 
bebyggelseutvecklingen i övrigt företer under dessa perioder i stort sett 
samma drag som tidigare: huvudbygderna är belägna i sydväst och bygden 
tränger sakta fram i floddalarna och utefter sjöarna och når allt längre 
inåt landskapet. Till de nordligaste trakterna når den emellertid icke och 
norr om Frykerug nordspets Ekshärad har det med stor sannolikhet icke 
funnits fast bosättning under förhistorisk tid. Förbindelserna från huvud-
bygderna går alltfort i sydlig och sydvästlig riktning. Hällristningar på 

bok om Värmland, I, 1917); T. J. Arne, Bidrag till Värmlands förhistoria (I: Fornvän-
nen 1917); I. Atterman, Från Värmlands forntid (I: Värmland, Hembygdsböckerna, 
1941); Artiklar av H. Olsson, G. Ekelund, V. Sjöberg, P.-0. Ringquist, L. Lundberg 
och Å. Hyenstrand i Värmland förr och nu, 1972. Jfr även H. Kjellin, *Wärmeland i 
sitt ämne och i sin upodling* (Värmland förr och nu, 1939-1940), sid. 16 ff. och M. 
Stenberger, Det forntida Sverige, 1964, passim. 

1  H. Olsson, Frågetecken i värmländsk förhistoria (I: Värmland förr och nu, 1972), 
sid. 14 ff. o. karta sid. 18. 
2 — 734173 R. Broberg 
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Värmlandsnäs (Eskilsäter) visar sålunda på släktskap med samtida brons-
ålderskulturer i Bohuslän.1  Åt söder och väster med överensstämmelser i 
Västergötland och Bohuslän pekar även gravskicket, de s. k. brandgro-
parna och urnebrandgravarna i sydvästra Värmland under förromersk 
järnålder, dvs, århundradena närmast före Kristi födelse, liksom många 
andra arkeologiska fakta.2  Efter den fyndlösa romerska järnåldern börjar, 
i takt med att bygderna växer, en tilltagande mängd av fynd bära vittnes-
börd om allt starkare kulturella samband med västkusten och sydöstra 
Norge som växer i styrka, särskilt under vikingatiden, och varar forntiden 
ut. Till dessa tidsperioder hör sådana ting som korsformiga spännen, 
guldbrakteater, ornerade lerkärl m. m., vidare t. ex. höggravfältet vid 
Runnevål i St. Kil från 400-talet e. Kr., domarringar från folkvandrings-
tid med samma sydliga koncentration (jämför förekomsten i Norge, särskilt 
i östfoldl), gravfältet och boplatsen vid Sund i Säffle från vendel- och 
vikingatid, gravfältet från vikingatiden vid Hammar på Hammarön osv.2  
Från vikingatiden härrör även exempelvis eneggade järnsvärd och pil-
spetsar av norsk typ, vävtyngder eller nätsänken, sländtrissor m. m. av 
täljsten samt täljstensgrytor av det slag som sedan förromersk järnålder 
tillverkats i Norge. Den forntida värmländska bygdens orientering även 
mot grannlandet i väster står sålunda fullt klart avtecknad före historiens 
gryning. Den ingår i ett ganska enhetligt kulturområde som under folk-
vandrings- och vendeltid samt den efterföljande vikingatiden förutom de 
västsvenska bygderna även omfattar sydöstra Norge. 

Värmland — en landsdel mellan Sverige och Norge 

Hävdernas vittnesbörd tar vid utan avbrott där fyndhistorien slutar. 
När det förhistoriska mörkret efter hand viker, träder ut i historiens dags-
ljus ett värmländskt land, vars viktigaste huvudbygder ligger i sydväst, 
framför allt koncentrerade till trakterna kring de tre stora ättehögarna 
vid Säffle, Nysäter och Högsäter. Dess intressen är riktade mot söder 
och grannlandet i väster, alldeles så som de arkeologiska fynden träget 
burit vittne om för den gångna forntiden. Det framträder för oss som ett 
område med väldiga skogar och små odlingar, ett gränsland bortanför 

1  H. Wideen, Västsvenska vikingatidsstudier, 1955, sid. 13; I. Schyman, Värmlands-
näs från forntid till nutid, 1, 1954, sid. 20 f., karta sid. 10. 

2  T. J. Arne, a. a. i Fornvännen 1917, sid. 11 ff.; I. Schyman, Värmlandsnäs från 
forntid till nutid, 2, 1958, sid. 19 f. 

Jfr om Runnevål T. J. Arne i Fornvännen 1917, sid. 22 och H. Olsson i Värmland 
förr och nu, 1972, sid. 9; om domarringarna se dens., Domarringen vid Dye (I: 
Värmland förr och nu, 1972), sid. 145 o. 149 f.; om gravfältet vid Sund se L. 
Lundborg, Gravfältet och boplatsen vid Sund i Säffle (I: Värmland förr och nu, 
1972), sid. 156 ff.; om gravfältet vid Hammar se H. Olsson i Värmland förr och nu, 
1972, sid. 9. 
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sveakonungens välde, där förbindelserna är livliga med Norge och Väster-
götland, under det att Sveaväldet endast förnimmes som tidvisa intrång av 
främmande inkräktare. Den västliga orienteringen var helt naturlig för 
denna gränsbygd, som låg nära de norska huvudbygderna, under det att 
avståndet till de viktigaste svenskbygderna var stort och nära nog väglöst. 
Den ringa bebyggelsen och det avlägsna läget bidrog heller icke till att göra 
området särskilt eftertraktat för sveakungarnas erövringståg, varför än 
så länge varken politiska eller ekonomiska faktorer riktade intresset åt 
öster. Viktigare var då det närmare liggande Västergötland. Med detta 
landskap upprätthölls alltjämt de gamla förbindelserna, samtidigt som 
kontakten med östnorge alltmer tilltog och befästades. Denna blev också 
tidvis så livlig, att den ledde till direkt politiskt beroende, starkast 
under 900-talet, då det var införlivat med Harald Hårfagers norska välde 
och styrdes av norska jarlar. I och med att detta beroende upphörde strax 
före 1000-talets ingång, kom Värmland mera varaktigt att lyda under 
svearnas konung. Därmed kan landskapets utveckling som en svensk 
landsända anses ha tagit sin början, även om förbindelserna med grann-
landet i väster fortfarande var mycket livliga och värmlänningarna vid 
upprepade tillfällen tog intresserat del i de politiska striderna i Norge och 
blev inbegripna i en mängd gränsfejder. Sedan Värmland än en gång 
kommit att tillhöra Norge under Magnus Erikssons sista tid och hans son 
Håkan, återförenades det slutgiltigt med Sverige 1389, i och med att 
drottning Margareta övertog makten. Från och med denna tidpunkt blev 
Värmland definitivt ett svenskt landskap.1  

Som svensk landsända kom Värmland naturligt att föras samman med 
Västergötland och räknas till götalandskapen; först 1815 överfördes det 
till Svealand, sedan det lagts under Svea hovrätt. I själva verket är det 
också befogat att, som man gjort, betrakta det medeltida Värmland som 
en västgötsk koloni, ett annex till Västergötland. Från västgötsk synvinkel 
tedde sig naturligtvis det stora området norr om Vänern som en väldig, 
relativt lättillgänglig utmark med användbara naturtillgångar, som lockade 
till kolonisation. Från detta håll kom också bebyggelsen, som fornfynden 
visat, och denna hade sålunda ytterst förlänat den värmländska allmoge-
kulturen dess götiska grundlinjer. Medeltidens värmländska odlingshistoria 
företer i mångt och mycket ett nära nog statiskt tillstånd med ytterst lång-
samt framåtskridande på forntidens grundvalar. Landskapet var mycket 
glest befolkat och bebyggelsen var alltfort koncentrerad till central-
bygderna vid Vänern, framför allt Värmlandsnäs och Byälvens dalföre, 
samt de i Vänerslätten utmynnande dalgångarna. Inåt landet sökte 

1  Jfr S. Samuelsson, Värmlands historia (I: En bok om Värmland, 1, 1917), sid. 
189-196; H. Nilsson, Värmlands äldre historia (I: Värmland, Hembygdsböckerna, 
1941), sid. 102 och dem, Det medeltida Värmland — ett landskap mellan Norge och 
Sverige (I: Värmland förr och nu, 1970), sid. 9 ff. 
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sig bebyggelsen långsamt fram på de för den germanska odlingstypen 
nödvändiga havsavlagringarna, sedimentjorden, i de smala floddalarna 
och utefter sjösystemen, men ut på de väldiga moränmarkerna nådde den 
praktiskt taget aldrig under medeltiden. Deras uppodlande påbörjades och 
genomfördes först under 1600-talet och då av ett folk med en helt annan 
odlirigsteknik, nämligen finnarna. Byarna var små och hemmanen få. Ej 
ens i de gamla huvudbygderna härrör fler än en tredjedel av de nutida 
socknarnas hemman från medeltiden, i mera perifera bygder långt färre, 
mången gång knappast tiondedelen.1  Befolkningen var en ganska oskiktad 
bondebefolkning utan större börds- och förmögenhetsskillnader och hade 
boskapsskötsel med jakt och fiske som huvudnäring, under det att åker-
bruket var av underordnad betydelse. Bortsett från naturtillgångarna, 
främst vilt och fisk, vilka var eftertraktade långt utanför landskapets 
gränser, var Värmland alltså av allt att döma en fattig landsända, som 
stod vida tillbaka för de centrala svenskbygderna, vars försprång det 
förmådde inhämta först under 1600- och 1700-talen, då den viktigaste 
perioden i den värmländska odlingshistorien tog sin början. Värmland 
betraktades också som en avlägsen utkant av riket, en utmark till 
Västergötland, som icke ansågs värdig rang av egentligt landskap. På sin 
eriksgata red ej konungen genom landskapet men avlade ed i Skara inför 
västgötar och »värmar», något som antyder dess karaktär av ett föga 
betydelsefullt gränsområde. I judiciellt avseende utgjorde Värmland ända 
till 1350 och tillkomsten av Magnus Erikssons landslag en egen lagsaga. 
I spetsen för denna stod lagmannen, som företrädde lagsagan utåt och ledde 
förhandlingarna vid häradstingen och det landsting som två gånger årligen 
sammanträdde på Tingvalla. Domarna avkunnades efter landskapets egen 
lag, den värmska, som icke bevarats till vår tid, men med stor sannolikhet 
torde kunna betecknas som en redaktion av västgötalagen.2  

Även i administrativt avseende blev Värmland från början intimt 
förbundet med Västergötland, då det tillsammans med detta landskap 
och Dalsland bildade det s. k. Axevalls län. Ett uttryck för den medeltida 
kulturgemenskapen kring Vänerbäckenet, som starkt ger sig tillkänna i 
såväl kyrkbyggnaderna som deras inredning och utsmyckning, var likaså 
Värmlands samgående med Västergötland och Dalsland i en kyrklig enhet, 
Skara stift, en anslutning med gammal hävd och omtalad redan av Adam 
av Bremen (omkr. 1070).3  Denna indelning var under hela medeltiden 
mycket naturlig, eftersom sjön sammanband landskapen till ett helt och 

1  H. Nilsson, a. a. i Värmland (Hembygdsböekerna, 1941), sid. 105. 
2  Jfr S. Samuelsson, Värmlands historia (I: En bok om Värmland, 1, 1917), sid. 

193 f.; J. T. Bureus, Sumlen (utg. av (1. Klemming, Svenska landsmål, Bih. I: 2, 1886), 
sid. 239. 

3  Adam von Bremen, Hamburgisehe Kirehengesehiehte, 3 Ausg., von B. Sehmeidler 
(1917), Lib. IV, Sehol. 136, sid. 255. 
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biskopssätet på Läckö därför låg centralt och lägligt till ur trafiksynpunkt.' 
Den ägde också bestånd till 1580, då Värmland blev eget stift med 
benämningen superintendentia, dock med Mariestad som säte för super-
intendenten till 1647, då Karlstad blev stiftsstad. 

Av värmlänningarna uppfattades ej detta beroende av Västergötland, 
som något onaturligt eller betungande. De topografiska förhållandena, 
som varit avgörande för bebyggelsens väg in i landskapet, blev långt in i 
nyare tiden bestämmande för förbindelsernas inriktning till det gamla 
moderlandet. Vägarna inom landskapet var få och säkerligen mycket 
bristfälliga.2  De som förefanns och mera allmänt nyttjades som huvudvägar, 
ledde efter dalgångarna ned till bygderna vid Vänern, varifrån flera vägar 
gick vidare söderut. Av ålder viktigast var vattenvägarna från Tingvalla 
till västgötastranden och från Byälvens mynning eller Värmlandsnäs och 
Lurö skärgård till Kållandsö. Till trakterna söder om den stora sjön kom 
man även till lands jämförelsevis lättvindigt på vägar utefter stränderna. 
Efter den västra Vänerstranden gick en urgammal väg söderut till 
Köpmannebro och Vassbotten strax väster om Göta älvs utflöde ur 
Vänern, varigenom landskapets huvudort Tingvalla förbands med Göta-
älvsområdet och den för hela sydvästra Värmland viktiga handelsstaden 
Lödöse. öster om Vänern gick en förbindelseled över Amnebro och 
Tidaövergången vid Ullervad till Skara och de centrala västgötabygderna. 
Genom dessa sjöleder och färdvägar låg sålunda de rika västgötska kultur-
bygderna öppna och tillgängliga för värmlänningarna, och med den livliga 
handeln och samfärdseln följde ett kulturellt inflytande från Västergötland, 
som kraftigt satte sin prägel på det oroliga, i utveckling stadda gräns-
landskapet långt efter det medeltiden gått till ända. När det första skedet i 
kolonisationen av det stora naturlandskapet norr om Vänern var slut och 
Värmland efter hand intog sin plats som självständig jämlike bland de 
övriga landskapen i det svenska riket, var därför dess materiella och 
andliga kultur i sina huvuddrag västgötsk, vilket gjorde en placering bland 
götalandskapen naturlig och självklar, säkert även för värmlänningarna 
själva. 

De västgötska inflytelserna i Värmland möttes emellertid av från väster 
och norr framträngande norska och västnordiska kulturimpulser och 
sammanflätades med dem till en ofta nog delbar men mången gång även 
oupplöslig enhet. Dessa från skilda håll härflytande kulturströmningar 
kom sedan allt framgent att utgöra huvudfaktorer vid utformningen av 
den värmländska allmogekulturens grundelement. Som vi sett var även de 
norska påverkningarna historiskt betingade och urskiljbara in i förhistorisk 

Jfr H. Wideen, Västsvenska vikingatidsstudier, 1955, sid. 14. 
2  Om äldre vägar i Värmland, jfr G. Samuelsson, Kommunikationsväsendet i 

Värmland (I: En bok om Värmland, 3, 1921), sid. 286 f.; A. Schilok, Sveriges vägar 
och sjöleder (Nordisk kultur, XVI, 1933), sid. 245 f. 
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tid. Av avgörande betydelse för möjligheten till större kulturell påverkan 
blev givetvis det upprepade och tidvis relativt långvariga politiska bero-
endet under Norge samt det korta avståndet till de norska huvudbygderna. 

Vi har nämnt att domarna avkunnades efter en särskild värmländsk 
lag, som troligen starkt liknade den västgötska. Förhandlingarna vid lands-
tinget ägde rum på Lagberget i Tingva,lla vid Klarälvens utflöde i Vänern. 
Namnlikheterna med den isländska tingsplatsen liksom den under 1300-
och 1400-talen tillkomna indelningen i sysslor (Nässyssla, Östersyssla och 
Västersyssla) vittnar emellertid om att landskapets judiciella och 
administrativa organisation rönt inflytande från Norge.1  På alla områden 
av det värmländska kultur- och samhällslivet gör sig också norska inflytel-
ser starkt gällande under äldre tid. Norska språksamband uppvisar sålunda 
en betydande mängd ortnamn, såväl naturnamn som bebyggelsenamn, mest 
i landskapets norra och västra delar, där ortnamnsskicket i mycket företer 
en norsk prägel, men i vissa fall även in emot de centrala bygderna. Även 
personnamnen överensstämmer i äldre tid ofta med de norska, vilket man 
lätt kan konstatera exempelvis i 1540 års jordebok, där man finner ganska 
markanta namnlikheter, företrädesvis i gränshäradena, med gängse namn 
som Halvord, Håkon, Amund, Bryngel, Lek, Harald, Eli, Ener, Egil, 
Gudbrand, Sone, övind, Ambjörn, Gudmund, Sigurd, Torsten m. f1.2  En 
och annan framstående släkt i Värmland har också ansetts vara norsk, 
exempelvis släkten Vinge, som i tre led försåg landskapet med lagmän 
under 1400-talet.3  Att norska släkter hade gårdar i Värmland och att 
mången norrman genom giftermål hade kommit att bosätta sig där, liksom 
omvänt, att värmländska släkter genom giftermål blev befryndade på 
andra sidan gränsen, varigenom möjligheterna till norsk påverkan starkt 
främjades, är ett rimligt antagande, särskilt om man jämför med förhål-
landena senare i gränsbygderna. 

En icke oviktig roll i kulturutbytet spelade de kyrkliga förhållandena. 
I stort sett har Värmlands kristnande utgått från Västergötland, men man 
får även komma ihåg, att västgötarna säkerligen icke fullgjort detta 
värv ensamma. Många skäl, bl. a. de tidigaste kyrkornas stavkonstruktion, 
kyrklig konst med västliga drag, traditioner om missionering från Norge 
m. m. tyder på en samtidig och stark kristen påverkan från grannlandet i 

1  Jfr H. Nilsson i Värmland förr och nu, 1970, sid. 13. 
2  Jfr S. Erixon, Hur Norge och Sverige mötas (Inst, for sammenlignende kultur-

forskning, Ser. A, bd XV, 1933), sid. 271; Nordisk kultur, bd VII, 1947, Personnamn: 
namnregistret; Jordebok för Värmland 1540. Utg. av R. Broberg (Nationen och 
Hembygden, VI, 1952): namnregistret. 

Jfr E. Fernow, Beskrifning öfver Värmland (Ny uppl. utg. av H. 0. Norstedt, 
1898) sid. 154 o. 255; S. Samuelsson, i En bok om Värmland, 1, 1917, sid. 193, 199 f.; 
H. Nilsson, a. a. i Värmland (Hembygdsböckerna, 1941), sid. 103 samt i Värmland 
förr och nu, 1970, sid. 23 f. 
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väster.' Starkast framträder dessa inflytelser i områdena kring de av ålder 
viktigaste vägarna, vilka förband Värmland med Norge och samtidigt 
utgjorde huvudleder för den tidvis starka genomgångstrafiken genom 
Värmland och särskilt då pilgrimsfärderna till Olov den heliges grav i 
Nidaros.2  Till de äldsta av dessa färdleder hör den som vid Näsets sydspets 
och Byälvens mynning anknöt till förbindelserna med Västergötland, gick 
norrut i Byälvens dalgång och genom Gillbergadalen, Glavsfjordsbygden 
och Edskogen ledde fram till Glomma. En annan viktig stråkväg med 
anknytning till vattenvägen över Vänern och förbunden med vägen över 
Amnebro, utgick från Tingvalla och följde Klarälven i hela dess längd 
genom landskapet, liksom Edskogsleden bestyrkt som pilgrimsväg även 
i traditionen och genom förefintliga minnen av Olovskulten. Dessutom 
fanns troligen ganska tidigt använda smärre stigar över gränsen, som 
förmedlade handel och samfärdsel med Norge. Av mindre betydenhet var 
säkerligen de stigar som från övre Fryksdalen gick i Rottnans dalgång över 
gränsskogen. Vida viktigare färdevägar ledde därmot från Nordmarken till 
de norska huvudbygderna och likaså från norra Klarälvdalen efter Lettälven 
och Flisa till Glomma och vidare norrut till handels- och marknadsplatserna 
i Grundset, Hamar och Koppang. 

Betydelsen av dylika förbindelseleder genom de stora skogarna till Norge 
var utomordentligt stor för de västra och norra skogsbygderna i Värmland, 
som genom den härigenom förmedlade samfärdseln nära anknöts till 
östnorge och därifrån fick mottaga en mycket stark kulturell påverkan. 
Enär förbindelserna i stort sett kom att bibehålla denna inriktning med 
växlande styrka under flera århundraden, för vissa bygder ända fram till 
1800-talets slut, blev denna påverkan genom sin långvarighet av djupt 
ingripande natur vid utformningen av dessa trakters folkliga kultur. 
Det norska inflytandet är här påtagligt och kan lätt påvisas icke blott i 
stora huvuddrag utan även i en mängd enskildheter såväl i allmogens 
andliga och materiella kultur som i språket. Det är framför allt dessa 
förhållanden som har gjort, att den västgötska kulturströmmen alltmer 
sinat på sin väg norrut, så att till sist likheterna med Västergötland blivit 
av mera allmän natur, som fallet är t. ex. i språkligt hänseende. Att de 
viktigaste kulturella och språkliga gränszonerna i Värmland mellan å ena 
sidan västgötskt och östnorcliskt, å andra sidan norskt och västnordiskt, som 

1  H. Kjellin, Kyrkliga minnesmärken i Värmland (En bok om Värmland, 1, sid. 
358; Dens. i Värmland förr och nu, 1939-40, sid. 171 ff.; I Atterman, Från Värmlands 
forntid (I: Värmland, Hembygdsböckerna, 1941) sid. 95; A. Ernvik, Olof den helige 
och Eskoleia (Skrifter utgivna av Värmlands museum, 2, 1955), sid. 81 ff. 

2  Om medeltida vägar till Norge jfr J. Sahlgren, Eddica et sealdica, 1927-28, 
sid. 164 f., 189 f.; S. Steen i Nordisk kultur, XVI, 1933, sid. 219; A. Ernvik, Edskogen 
(Medd. nr 390 från Lunds universitets geogr. inst., 1951); Dens., Olof den helige och 
Eskoleia, 1955, sid. 17 ff. 
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vi senare skall se, i stort sett följer gränsen mellan slättbygd och skogsbygd, 
torde sålunda icke få fattas som betingat enbart av de till följd av natur-
förhållandena olikartade näringsfången och etnologiska miljöerna. Skogs-
bygdernas starka samband med Norge måste också här vid lag tillmätas stor 
betydelse, åtminstone däri att de bidragit till bevarandet av de västliga 
kulturdragen och till sen tid fördröjt den nödtvungna reträtten för det 
allt starkare trycket från landskapets huvudbygder. 

I denna utveckling har givetvis även andra faktorer varit verksamma. 
Förbindelserna var länge dåliga inom och från skogsbygderna, särskilt de 
som låg mest avlägset från landskapets centrum. Någon köpstad, till 
vilken handelslivet kunde koncentreras, fanns inte före Karlstads grund-
läggning år 1584; tidigare var handeln inom landskapet huvudsakligen 
hänvisad till de gamla marknadsplatserna och marknaderna, såsom Pers-
mässan på Tingvalla och marknaderna på Brobacken vid Säffle samt i Bro, 
dvs. nuvarande Kristinehamn. Detta sammanhängde med det faktum, att 
bebyggelsens tillväxt och provinsens utveckling i det närmaste stod 
stilla under hela senare delen av medeltiden, varför man med tämligen 
stor säkerhet kan våga antaga, att centralbygderna ej heller var i större 
utsträckning mäktiga någon kulturell expansion. Värmland låg ännu 
avskilt från de egentliga svenskbygderna i öster bakom ödsliga skogar och 
väldiga obygder, genombrutna av en enda väg, den gamla Letstigen från 
Tingvalla till Örebro. Några större intressen för landskapen öster om de 
stora skogarna förelåg heller icke hos värmlänningarna under hela medel-
tiden. Bergslagen var alltfort en väldig ödemark, som effektivt skilde 
Värmland från svealandskapen ända in på 1500- och 1600-talen, då bergs-
bruket åstadkom förändring härutinnan och öppnade förbindelserna 
österut. Järnberget, Mons ferri, omtalas visserligen redan vid 1300-talets 
mitt (dock kan med skäl ifrågasättas, om värmländskt bergsbruk åsyftats 
härmed), och privilegier utfärdas för Värmlandsberg år 1413, varför malm-
brytning i någon utsträckning varit i gång vid denna tid. Avkastningen 
var dock ännu under 1500-talet jämförelsevis ringa, och uppsvinget inom 
järnhanteringen började först under 1600-talet, sedan kronans monopol 
avlösts av det enskilda initiativet, som redan vid följande århundrades 
mitt fört Värmland fram till den främsta platsen bland Sveriges järn-
producerande landskap.1  Till följd av det samtidigt inträffande allmänna 
uppsvinget inom näringslivet i övrigt och bebyggelsens snabba tillväxt 
når Värmland härigenom under dessa århundraden det ekonomiska välstånd 
som möjliggör en mera självständig kulturell utveckling. Från att tidigare 
enbart ha varit tagande övergår provinsen raskt till att bli givande part i 
det kulturella utbytet, och det är först i och med denna utveckling som man 

Jfr Jordebok för Värmland. Utg. av R. Broberg, 1952, pag. xvitt sq. 
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kan våga räkna med att uniformerande och expansiva krafter, utgående 
från huvudbygderna, i större utsträckning börjar göra sig gällande inom 
landskapet. 

Den finska kolonisationen 
En gärning av stora mått i den värmländska bebyggelsehistorien har utförts 
genom den finska kolonisationen, som kom samtidigt med det begynnande 
uppsving inom näringslivet, som här i korthet antytts.' De första finnarna 
uppträder i Värmland redan vid 1500-talets mitt och anträffas då i Bergsla-
gen, där de tar del i arbetet i gruvor och hyttor, men den egentliga in-
vandringen, som börjat i sydöstra Värmland strax före 1580, äger rum under 
1600-talets förra hälft. Den fortsättes även under årtiondena efter 1650, 
ehuru då icke som direkt inflyttning från Finland utan som omflyttning 
till Värmland — och inom Värmland — från finska nedsättningar på andra 
håll, där det redan börjat bli trångt om utrymmet. Som ovan påpekats, 
tog den finska bebyggelsen vid, där den alltmera stagnerande svenska slutat. 
Den svenska uppodlingen hade i sakta mak med steg av seklers längd 
skridit fram i dalgångarna på sedimentj orden, havsavlagringarnas mark, 
och hade ännu vid denna tid knappast nått ut på de väldiga morän-
markerna, dvs, de höglänta barrskogsklädda områdena mellan dalarna, 
med annat än fäbodorganisation och betesgång på utskogarna. Karl IX 
som i likhet med Gustav Vasa gentemot bönderna hävdade kronans rätt till 
dessa utmarker, ville göra dem nyttiga för staten genom odlingar och 
skattedragande nybyggen, varför han sökte få nyodlingar igång genom 
löften om allehanda skattelättnader och förmåner för dem som ville svedja 
och bruka jord t. ex. i de värmländska skogarna. Stora skaror av finnar, 
som av inhemska drivkrafter, bl. a. ständiga krigstillstånd och oroligheter, 
allmän otrygghet, nödår och svedjebrukets kris, hade börjat emigrera 
till Sverige, sökte sig vidare till de bygder där ett stort nyodlingsprogram 
var satt i verket, och snart var en livlig nybyggarverksamhet i gång, som 
på några få årtionden befolkade de förr så öde skogarna (jfr karta 2). Ett 
60-tal av Värmlands mer än 90 socknar berördes av denna finska kolonisa-
tion, som enligt de kanske tillförlitligaste beräkningarna omfattat 8 000-
9 000 personer vid 1600-talets slut och omkring 25 000 finnättlingar vid 
1800-talet början eller ca 17-18 procent av Värmlands hela befolkning.2  

1  Om den finska kolonisationen se R. Broberg, Finskt och svenskt i möte (I: Karl-
stads stifts julbok, 1964); Dens., Synpunkter och fakta rörande den finska bosättningen 
under 1600-talet (I: Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Värml. län, 4, 1965); Dens., 
Invandringar från Finland till mellersta Skandinavien före 1700 (I: Svenska landsmål, 
1967); Dens., Invandringar från Finland till Sverige före 1700-talet i verklighet och 
tradition (I: Migrationen mellan Sverige och Finland. Nordisk udredningsserie 
14/70, 1970). 

2  Så enligt A. Palmqvist i Finnbygden nr 1, Åmål 1947, där han beräknar, att 
antalet finnar i Värmland med de skattlagda torpens och hemmanens folk, arbetarna 
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Att ett landnam av sådan omfattning även måste få stor inverkan på 
provinsens kulturella struktur säger sig självt. Arten och graden av det 
finska inflytandet liksom dess långvarighet företer dock stora olikheter 
inom de olika bosättningsområdena, beroende på dessas läge, karaktär 
och omfång. I Bergslagen, där finnarna genom bergverken och i de stora 
bolagens tjänst tidigt kom i intim kontakt med den svenska befolkningen, 
assimilerades det finska elementet relativt snabbt. Likartad blev utveck-
lingen i den sydligaste finnbygden i väster, den s. k. Glafinn skogen, mellan 
Glavsfjordsbygden och Nordmarken, där den finska nedsättningen tagit i 
besittning ett visserligen svårtillgängligt men förhållandevis litet bergs-
och skogsområde, som huvudsakligen utgjordes av sätermarker till omgi-
vande stora svenskbygder. Insprängd mellan dessa kunde den finska 
bosättningsgruppen i längden icke behålla sin kulturella och språkliga 
egenart utan gick efter hand upp i det svenska. Annorlunda blev utveck-
lingen inom det område, som ända fram till våra dagar räknats som Värm-
lands egentliga finnbygd, nämligen den gamla Tolvmilaskogen mellan 
Glommas dalgång i Norge och övre Fryksdalen och norra Klarälvdalen 
på den värmländska sidan av gränsen från trakten av Bogen i söder till 
landskapets nordspets i norr (jfr karta 1). Här kom den finska bosättningen 
att bilda en så gott som homogen finsk enklav av ca 14 mils längd och, om 
man medräknar motliggande finnbygd på andra sidan norska gränsen, 
en bredd av upp till 4 mil. I kärnområdena har här den finska kulturen 
förmått hävda sig ända fram till våra dagar och har i allt väsentligt utformat 
bygdens folkliga kultur samt satt sin prägel på bygdemålen, ett förhållande 
som närmare kommer att granskas i annat sammanhang. 

Samfärdsel och äldre förbindelser 

Den historiska och kulturhistoriska inledningen visar, att Värmland långt 
in i nyare tid varit orienterat åt söder och väster. Fornfyndens vittnesbörd 
om samband med Västergötland och Norge betyder i och för sig icke, att 
vi får söka orsakerna till sentida överensstämmelser i forntida bebyggelse 
och samfärdsel. Det viktiga är att vi därmed konstaterat en kultursituation 
som bibehållits tiderna igenom, därför att förutsättningarna härför förblivit 
beståndande ända fram till våra dagar. Vänerområdet med landskapets 
huvudbygder fortsätter sålunda förbindelserna med Västergötland på 
samma sätt som förut till ganska sen tid. Efterhand ändras dock förutsätt-
ningarna allt mer och mer, i och med att Vänern börjat bli ett bygdeskil- 

i Bergslagens gruvor och hyttor samt alla lösfinnar möjligen uppgick till inemot 
6 000 personer vid 1600-talets slut. F. ö. varierar siffrorna kraftigt i olika beräkningar 
från 13 000 personer vid 1570-talets början (en helt orimlig siffra; jfr den ringa 
invandringen före år 1600 enligt karta 2) ned till ett par tusental omkring 1650. Jfr 
härom H. Kjellin i Värmland förr och nu, 1939-1940, sid. 204 ff. 
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jande element och samfärdseln söker sig andra vägar med hjälp av nya 
kommunikationsmedel. För Sydvärmland öppnas också av liknande skäl 
vägarna åt öster. Detta får till följd en allt större kulturgemenskap med 
Mellansveriges huvudbygder, vilket också visar sig i splittringar och 
inbrytningar av östligare drag i den gamla kulturbilden. I norra och västra 
Värmland förstärkes däremot i ökad takt gemenskapen med östnorge. Alla 
uppgifter om karaktären av umgänget över gränsen vittnar enstämmigt 
om, att värmlänningarna härvid varit den vida aktivare parten?. Detta 
är också naturligt om vi betänker att de norska kulturbygderna för de 
värmländska skogarnas inbyggare låg mycket nära, blott på några få mils 
avstånd, och därigenom till och med närmare och lättare tillgängliga än 
landskapets egna centralbygder. Dessa senare kunde heller icke erbjuda 
samma favörer som de vida rikare och välmående norska. Där fanns 
arbetsmöjligheter för en mängd värmländska skogsbor i byggnadsarbete, 
på jordbruk, i hantverk, i timmerskogarna osv, och till de östnorska 
städerna, framför allt Oslo, sökte sig i stor utsträckning den kvinnliga 
arbetskraften. I östnorge, t. ex. på marknaderna i Halden, Grundset, 
Hamar, Vinger och Oslo fann skogsborna lätt avsättning för sina produkter 
och fick i stället de varor de eftertraktade, framför allt spannmål och 
allehanda livsförnödenheter. Mycket belysande är här vid lag de uppgifter 
som lämnas av Toralv Gjone, framför allt om varuutbytet på den av värm-
länningar livligt besökta stormarknaden i Grundset.2  På denna avyttrade 
värmlänningarna sålunda allehanda järnvaror, ofta genom en slags tran-
sitotrafik från Värmlands bergslag, hemvävda tyger, svarvade och laggade 
träkärl, allehanda trävaror och snickeri, slipstenar, rep och tömmar, 
kopparsaker, smör, ost, kummin, skinnvaror, kreatur och mycket annat. 
I utbyte återfördes från marknaderna och handelsplatserna säd, mjöl 
och matvaror av olika slag, framför allt sill, men även järnvaror, 
såsom grytor och andra kärl, vindugnar m. m., vidare slädar och andra kör-
don samt icke minst hästar. Otvivelaktigt har denna handel och sam- 

1  S. Erixon, Hur Norge och Sverige mötas (Last, for sammenlignende kulturforsk-
ning, Ser. A, bd XV, 1933), sid. 272. 

2  Toralv Gjone, Grundset Marked, 1922, sid. 91 ff. Om folklivet på marknaden 
lämnas livfulla skildringar i H. Meltzer, Grundset Marknad, syvende opl., 1906, vari 
även framhålles det starka inslaget av svenskar: »En stor Mtengde Svenskor fra de 
niermest Grtendsen liggende Provinser, blandt hvilke Dalekarlerne er let kjendelige paa 
deres Dragt, mede frem til detta Marked» (sid. 7). Denna mycket gamla marknad 
hade man utan verkan sökt avskaffa i öppet brev den 26.9.1685. Den 20.8.1756 
bestämdes, att den skulle avhållas från och med den första tisdagen i mars till veckans 
slut, men i verkligheten kom den att pågå t. o. m. måndagen i påföljande vecka 
(Meltzer, sid. 5 f.). I domboken för Fryksdals härad den 31.3.1685 omnämn% en resa 
till »Cronsätters marknadh». Jfr härtill att orten fortfarande benämnes Kronsätt i 
norra Fryksdalen och att de svåra yrväder som ofta inträffade vid marknadstiden 
kallas krofflättyr. 
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färdsel med Norge varit av livsviktig betydelse för stora delar av de 
värmländska skogsbygderna och djupt ingripit i skogsbomas livsföring, inte 
minst därigenom att den utsträckt sina verkningar långt in på vårt 
århundrade. Att det redan tidigt i Värmlands historia påvisbara kultur-
inflytandet från Norge härigenom skulle bli beståndande, tilltaga i styrka 
och bestämma den kulturgeografiska situationen för stora delar av land-
skapet och förlora sin betydelse först i modern tid, är vad man väntar sig 
att få ådagalagt i dessa bygders nutida allmogekultur och språk.' 

Etnologiska förhållanden och samband 

Arkeologien och den äldre historien talade, som vi sett, om inflytelser 
från tvenne håll: från söder — sydväst och från väster — nordväst. Denna 
dubbla påverkan har också mycket tydligt kunnat studeras och kartläggas 
i landskapets allmogekultur under den sena tid som de moderna etnologisk-
folkloristiska fältundersökningarna varit i verksamhet. Från etnologiska 
synpunkter har härvid det västgötska-sydvästliga liksom det norska-
nordskandinaviska inflytandet i Värmland berörts av Sigurd Erixon.2  I 
flera av sina skrifter visar han sålunda med en mångfald exempel, hur 
Värmland hör samman med ett västsvenskt kulturområde väster och söder 
om Vänern, som i sin vidaste utsträckning innefattar även inre Götaland 
och nedre Norge och har äldre samband med det gamla danska området. 
Till en särskild kulturprovins, övre Västsverige, kännetecknad av mycket 
starka etnologiska överensstämmelser, sammanför han hela västra Värm-
land fram till Klarälven med Dalsland och Bohuslän, vilket område han 
fattar som en ursprungligen västlig variant av nordskandinavisk kultur, 
något som även gäller beträffande angränsande delar av Norge.3  Häradena 
vid Vänern finner han i viss mån bilda en kulturell enhet med norra 
Västergötland och Dalsland förutom i allmännare överensstämmelser även 
i många specifika drag, som t. ex. väderkvarnar av västgötsk typ eller 
byggnadskonstruktioner med s. k. mesulor (eg. midsulor, dvs. takstödj ande 
mittstolpar under takåsen), vissa skorstenstyper m. m. på Näset och i 
Vänerområdet. De etnologiska sambanden med Norge och nordskandi-
navisk kultur utgöres dels av allmänt norska drag eller sådana som kan 
hänföras till övre Västsveriges norska motsvarigheter, dels av allmänt 
nordskandinaviska företeelser, förnämligast sådana som hör samman med 

1  Jfr L. Levander, Till frågan om ordens död (Kungl. Vitterhets historie och 
antikvitets akademiens handlingar, Antikvariska studier IV, 1950), sid. 308 f., om 
betydelsen av Grundsets marknad för språket i Venjan i Dalarna. 

2  5. Erixon, Hur Norge och Sverige mötas, 1933; Dens., Svensk kulturgeografi (I: 
Svenska kulturbilder, V, 1931); Dem., Svenska kulturgränser och kulturprovinser, 
1945. 

3  S. Erixon, Svensk kulturgeografi, 1931, sid. 47. 
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de nordliga skogsbygdernas och fäbodorganisationens kulturkomplex. 
Gränslinjerna för hithörande företeelsers utbredning åt söder och sydost 
markerar mycket varierande spridning från fall till fall men överensstämmer 
däruti, att de alltid löper diagonalt över landskapet från sydväst till 
nordöst. (Jfr karta 3, som upptager ett antal typiska gränslinjer för en del 
hithörande kulturdrag!)' I allmänhet innebär de en stegrad likhet med 
Norge och Västnorden, ju närmare norska gränsen man kommer, såväl i 
fråga om frekvensen av varje enskild företeelse som den alltmera till-
tagande mängden av sammanhörande kulturdrag. 

De olika gränslinjernas överensstämmande riktning är ingen tillfällighet. 
I allmänhet är de koncentrerade i relativt nära anslutning till fäbodgränsen, 
som i Värmland (vid 1800-talets slut) löper ungefär från Ö. Silen i sydväst 
över Värmeln och Frykens sydspets till nordvästra hörnet av Västmanland 
norr om Filipstad (karta 3: 7). Fåbodgränsen vars sträckning ungefär från 
Svinesund över Värmland till Dalälvens mynning i öster ganska nära 
sammanfaller med den klimat- och vegetationsgräns som plägar benämnas 
limes norrlandicus och vanligen identifieras med ekens nordgräns, utgör 
i hela sin längd med alla till den anslutna kulturgränser den kanske mest 
djupgående kulturella gränszonen inom vårt land.2  Under den tid dess 
existens och funktion kunnat studeras, visar den sig utgöra en reträttgräns, 
som avskiljer ett nordligare område, utmärkt av boskapsskötselns dominans 
över jordbruket, kvardröjande extensiva näringsfång och en rörligare livs-
föring över huvud gentemot det sydligares fastare förankring i jordbruket. 
För Värmlands vidkommande skulle man sålunda i korthet kunna 
definiera det angivna gränsbältet från Ö. Silen till Filipstadstrakten så, 
att det utgör det avsnitt av morrlandsdiagonalers> som sveper fram över 
landskapet. Det är, som ovan framhållits, sammansatt av skiljelinjer, som 
ger de yttersta rågångarna för utbredningen åt sydost för en stor mängd 
kulturelement av ålderdomlig karaktär, vare sig dessa tillhör fäbodlivets 
område eller utgör kulturdrag av annat ursprung (västliga eller nordskandi-
naviska över huvud). Utmärkande drag för detta nordliga—västliga kultur-
samband i Värmland är således bl. a. det föga utbildade bysystemet med 
gårdstyper, som visar tendens till placering av husen i gles fyrkant och 
särskiljande av man- och fägård, Bland särartade byggnadstyper märkes 
t. ex. logar i två våningar med uppkörsbro och tröskgolv i övre våningen 

1  Denna karta är i likhet med karta 4 uppgjord i anslutning till 5. Erixons ovan 
anförda arbeten och kartorna i Atlas över svensk folkkultur, I, 1957. Flerstädes har 
större eller mindre avvikelser gjorts med ledning av egna iakttagelser i Värmland. 
Gränslinjerna anger alltid ungefärlig utbredning och utgör strängt taget en markering 
av sträckningen av ett övergängsområde. 

2  H. Sjörs, Nordisk växtgeografi, 1956, sid. 101 o. 200; E. Hulthån, Atlas över 
växternas utbredning i Norden, 1950, karta 602; jfr S. Erixon, Svenska kulturgränser 
och kulturprovinser, 1945, sid. 11. 
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(karta 3: 5), fähus med eldstäder (karta 3: 2), västliga typer av loftbodar 
m. m. samt stolpbodar (karta 3: 13), varvid som speciellt utmärkande 
drag förekommer rundhuggna eller svarvade stolpar, innebärande ett 
efterliknande av det träfattiga Västeuropas stenstolpar. Den olikartade 
timringstekniken representeras av sådana drag som knuttyper med korta 
ändar, fyrkantigt förtunnade knutändar och den s. k. rännknuten, en 
reliktform med sneda knuthak, som vid timrande med rått virke medgav 
bättre sjunkmån (karta 3: 3, 8, 1). Bostadsvanor, inredning och husgeråd 
uppvisar många ofta ålderdomliga särmärken, såsom exempelvis en 
äldre bostadsindelning med kök och vardagsutrymme i samma rum, 
eldstad och sovplats i fähuset för de vuxna kvinnorna (karta 3: 2), speciella 
spis- och ugnstyper, kubbstolar (i Värmland ofta kallade stabbstolar, en 
möbelform med förhistoriska anor, karta 3: 11), svarvade dryckeskärl 
m. m. Egenheter i hushållningen, arbetsmetoder och arbetsfördelning 
mellan könen, jordbrukets metoder och därtill hörande redskap, kördon 
och fortkomstmedel m. m. demonstrerar också på mångfaldigt sätt denna 
kulturmotsättning. Till det nordligare områdets karakteristika hör sålunda 
beredning av lång- eller tätmjölk samt användningen av hårt tunnbröd 
ofta av havremjöl (karta 3: 12) och s. k. läfsor, dvs, mjuka ojästa bröd av 
havre-, korn- eller blandmjöl av bägge sädesslagen. Havren har nämligen 
av gammalt varit brödsäd och ofta nyttjats oblandad till brödmjöl (karta 
3: 4, 10), varigenom Värmland ansluter sig till ett stort västligt havreområde 
i Norge, England, Belgien, Nordfrankrike och nordvästra Tyskland.1  I 
norra och delvis västra Värmland har också kornet varit brödsäd, även 
detta med anknytningar till Norge. En mängd arbetsmetoder, som vi här 
icke skall gå in på, har fått speciell utformning i anslutning till näringslivets 
egenart, och härmed sammanhänger också särpräglade drag i fråga om 
arbetsfördelningen mellan könen, i det att kvinnan tagit mera del i jord-
bruket och kreatursvallningen; kvinnor har sålunda ej sällan sått säden 
— i Värmland begränsat till ett nordvästligt område ned till mitten av 
Fryksdalen2  — och kvinnliga vallhjon har nyttjats inom ett relativt stort 
område (karta 3: 3). Av ålderdomliga eller speciella jordbruksredskap kan 
som exempel anföras stjärtorvet (fangorv, vimporv), ett lieorv med stjärt-
formig ände som stödes mot vänster överarm (karta 3: 6), och slagor med 

1  Jfr S. Erixon, Hur Norge och Sverige mötas, 1933, sid. 224 f.; Å. Campbell, 
Äldre svensk brödkultur i belysning av 1800-talets allmogebröd (Svenska landsmål, 
årsh. 1943-1944), sid. 21; Dens., Det svenska brödet, 1950, sid. 146 f. 

2  Belägg från Värmland för denna sed saknas i Atlas över svensk folkkultur, I, 
1957, karta 9 A och B. Den har dock enligt mina undersökningar förekommit — ofta 
som regel — i Nyskoga och hela norra Fryksdalen ned till Sunne. Dessutom har det 
icke varit ovanligt att kvinnor sått säden på Värmlandsnäs och Hammarön. Förmod-
ligen har den som mera tillfällig arbetsfördelning förekommit även på andra håll i 
Värmland. I somliga bygder däremot sådde alltid husbonden — så i hela den norra 
delen av Klarälvdalen. 
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borrhål genom slagvalen (karta 3: 1). Till det nordliga området får man 
även räkna skidor av olika längd, speciella timmerslädar (bordslädar 
m. fl.), och dit hör även av gammalt den tvåhjuliga kärran som kördon — 
gränslinjen mot vagnens sydligare utbredningsområde löper dock efter 
en diagonal söder om Värmland, ungefär Göta älvs mynning—Vänerns syd-
kust—Hjälmaren—Dalälvens mynning.1  Om vi till sist ytterligare tillägger, 
att hästen av ålder varit dragare inom det nordliga kulturkomplexets 
område, i Värmland markerat av nordgränsen för allmän användning av 
dragoxen (karta 3: 9), torde fäbodgränsens och den åtföljande gränslinjers 
karaktär av viktig kulturgräns vara klart ådagalagd. Eftersom den egent-
ligen avskiljer ett nordligare område med ett på boskapsskötsel och 
fångstkultur baserat näringsliv från ett sydligare jordbruksområde, varvid 
många kulturelement ursprungligen betingats även av klimat, vegeta-
tion, terrängtyper, tillgången på visst material och råvaror osv., har den 
i Värmland som reträttgräns stadgat sig under längre tid vid mötet mellan 
skogsbygd och slättbygd. Den har därigenom kommit att angiva läge och 
riktning för provinsens viktigaste kulturgeografiska skiljelinje. Som vi 
senare skall se, har den även kommit att utgöra en viktig språkgräns. 

Genom landskapet löper även en annan mycket viktig kulturell skilje-
linje, nämligen den som norrut avgränsar det ovan anförda, av Sigurd 
Erixon definierade västsvenska kulturområdet. Även den har, som vi sett, 
sin motsvarighet i en kultursituation, som ägt bestånd sedan förhistorisk 
tid. Liksom de gränslinjer som åtföljer »norrlandsdiagonalen», företer även 
de linjer det här är fråga om, en kraftig spridning över landskapet, t. o. m. 
i viss mån en mera oregelbunden, men de löper liksom dessa diagonalt, 
ehuru i motsatt riktning eller från sydost till nordväst. Det stora flertalet 
tenderar att samla sig inom ett jämförelsevis brett bälte, som från 
Vänern-Karlskoga i sydost går åt nordväst och i landskapets mitt upptager 
Frykens hela längd, varefter det når norska gränsen på sträckan Char-
lottenberg—Lekvattnet (jfr karta 4). Denna sträckning får räknas som 
den huvudsakliga gränszonen, inom vilken de flesta kulturimpulserna 
från söder och sydväst avstannar, och dess diagonala inriktning beror av 
dess kurs utanför Värmland. Den utgör nämligen det nordliga avsnittet av 
en stor kulturell gränszon, som går ganska enhetlig från Blekinges östra 
gränstrakter och området vid Kalmar sund över norra delen av det 
småländska höglandet till norra Vättern, varefter dess olika gränslinjer 
sprider sig mycket divergerande kring Vänern och i en del fall även löper 
utanför den östra Värmlandsgränsen.2  Den utgör egentligen gräns för syd-
västsvenska och götiska kulturella företeelser gentemot östra Sverige och 
det gamla sveaområdet, Mälardalens kulturprovins, men i Värmland har 
den i de allra flesta fall kommit att delvis även avgränsa det sydligare 

1 G. Berg, Sledges and wheeled vehicles, 1935, sid. 107 (karta). 
2 Jfr S. Erixon, Svensk kulturgeografi, 1931, karta vid sid. 20. 
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jordbruksområdets kulturkomplex från bergslagsbygdema i öster och 
boskapsskötselns, fångst- och fäbodkulturens regioner i de vidsträckta 
skogsmarkerna i norr. Att gränszonerna för de nordliga och sydliga kultur-
företeelsernas utbredningsområden icke alltid sammanfaller är ej så egen-
domligt, som det kan förefalla. I östra Värmland möter bergslagsområdet 
upp emot fäbodgränsen och i väster går de sydliga sambanden ofta långt 
norrut eller fångar in hela nordspetsen av landskapet, eftersom ifråga-
varande kulturföreteelser emanerar från det gammaldanska området kring 
Kattegatt och Skagerack och därför även förekommer i Norge. Det dubbla 
trycket från söder och väster har naturligt nog fört gränslinjerna långt in 
på det nordskandinaviska kulturområdets sydligaste domäner. 

De för detta område utmärkande kulturdrag som nått Värmland, är 
givetvis synnerligen talrika inom alla grenar av mänskligt liv och verk-
samhet. Det skulle föra alldeles för långt att söka ge en något så när 
fyllig redogörelse för alla dessa kulturföreteelser och hur de med större eller 
mindre utsträckning faller inom landskapet. Här kan därför endast anföras 
några få exempel, som kan tjäna till jämförelse med företeelser inom det 
nyss beskrivna nordliga området. Att oxen allmänt använts som dragare 
upp till södra Värmland har redan nämnts (karta 3: 9); parkörning har dock 
varit föga nyttjad i Värmland och gränsen för parokets användning går 
utefter södra kusten av Vänern över Örebro till centrum av Uppland med 
enstaka belägg norr om Vänern, t. ex. på Värmlandsnäs. Riande av säden, 
dvs, uppsättning till torkning med nekarna parvis fastbundna vid lång 
krakstör, är en metod som nått ett stycke in i västra Värmland (karta 4: 12). 
Till landskapets centrum sträcker sig spridningen av rännslagan (med ränna 
för bindningen på slogans bägge delar), det kluvna räfsskaftet (skaftets nedre 
del kluven och med två spetsar tappad i räfskammen) samt det s. k. låga 
fyrkantsårdret (utformat som en fyrkantig stomme med sula, bakståndare 
och dragås) — jfr karta 4, linje 4, 9 och 6 — och här inom samma zon går 
även sydvästgränsen för ledharvens förekomst (karta 4: 8), vars spridning 
i landskapets östra delar har samband öster om Vänern med de 
centrala götalandskapen. Det sydgötiska huset, som är utmärkande för 
sydvästra Sverige, träffas däremot icke i Värmland på grund av att nyare 
hustyper inträngt där; däremot förekommer skiftesverk (en byggnadsteknik 
av uppresta stolpar med liggvirke infällt i rännor i stolparna) ett gott stycke 
upp i landskapet (karta 4: 5). Husknuttyperna uppvisar stor variation 
inom landskapet: förutom den ovan nämnda, ålderdomliga rännknuten 
(karta 3: 1) förekommer flera andra typer med många varianter, såsom 
den s. k. dubbelkattsknuten (knuthak på stockens båda sidor med utsparad 
tröskel i det övre hakets botten) till landskapets mitt med utbredning från 
nordöst, medan sydväst härom träffas övergångsformer mellan denna och 
en form med »tröskeln» i det undre haket (karta 4: 7). Att halm som 
taktäckningsmaterial hör södra Värmland till är naturligt, likaså att 
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det sydsvenska halmtaket (bindtaket) här utgör ännu ett bevis på de 
sydvästra sambanden inom området (karta 4: 7). Av övriga sydvästliga—
sydliga anknytningar märkes slutligen även sådana kulturdrag som den 
relativt sena indelningen av bostaden med ett från vardagsutrymmet 
särskilt kök (karta 4: 11), valvspisar med uppsvängd murkåpa (karta 4: 1), 
inhysandet av smådjur i boningshuset i äldre tid, relativt allmän använd-
ning av träskor (karta 4: 10), husgeråd såsom t. ex. svarvade träkalkar som 
dryckeskärl (karta 4: 3) och mycket annat. Tillsammantagna ger alla de 
företeelser som i Värmland har sydlig utbredning i anslutning till den nu 
behandlade sydostliga—nordvästliga gränsdiagonalen, en mycket påtaglig 
uppfattning om de starka sambanden med landskapen söder och väster om 
Vänern under såväl äldre som ganska sena perioder. 

Värmlands kulturgeografiska karta uppvisar även ett stort antal andra 
gränslinjer än de ovan behandlade ehuru icke så konsekventa och ej heller 
av på långt när samma djupgående karaktär. I de västra gränstrakterna 
ger sig naturligtvis närheten till Norge starkt tillkänna. Särskilt är detta 
fallet i sydväst i Nordmarks härad och längst i norr i övre Klarälvdalen, 
inom vilka områden en mängd speciella västliga kulturdrag kan iakttagas. 
Däremot är de norska inflytelserna betydligt svagare i norra Fryksdalen, ett 
förhållande som kunnat konstateras även beträffande de språkliga sam-
banden med Norge. I öster gör sig bergslagskulturen starkt påmind, dels 
däri att de i väster stora likheterna med det norska kraftigt reducerats redan 
vid Klarälven och i häradena mot Närke helt upphört, dels genom för 
Bergslagen specifika karakteristika. Sådana för Bergslagen utmärkande 
etnologiska drag är exempelvis de större och rikare indelade manbyggna-
derna (förr ej sällan försedda med halmtak), präktiga loftbodar med 
svalgång, till sen tid bevarade torvtak (på grund av nödvändig sparsamhet 
med virke) och framför allt den stora användningen av järn, t. ex. runda 
eller mångkantiga järnugnar, järnhällar, s. k. bergslagsskorstenar av järn 
m. m. Jämte bergslagskulturen framträder i östra Värmland starka 
kulturella inslag från de mellansvenska och uppsvenska områdena kring 
Mälaren. Dessa bägge kulturströmmar mot väster har ej sällan gjort djupa 
inbrytningar utefter Vänerkusten i de äldre kulturella sambanden i södra 
Värmland och understundom rubbat gränslinjerna ända därhän att de 
skenbart förefaller höra samman med rakt motsatta skiljelinjer. (Jfr sid. 
57). Dylika inbrytningar har företrädesvis drabbat etnologiska förhål-
landen, t. ex. byggnadsskicket, och ordgeografiska företeelser men har 
däremot i mindre grad förmått störa de språkliga positionerna beträffande 
ljudutvecklingar, böjningssystem m. m. För övrigt är att märka, att berg-
slagskulturen och inflytelserna österifrån förlänat de östra delarna av 
Värmland en mera avancerad karaktär i förhållande till landskapet i övrigt 
och i all synnerhet skogsbygderna i väster och norr, vilka bättre bibehållit 
äldre drag och därför kan uppvisa en ålderdomligare allmogekultur. 
3 — 734173 R. Broberg 
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Inslag av finsk folkkultur 
Den kulturgeografiska situationen i Värmland kompliceras även av ett 
annat förhållande, som förlänat allmogekulturen i vissa delar av landskapet 
en omisskännligt främmande prägel. Det är de flerstädes mycket starka 
inslag av äldre finsk folkkultur som envetet levat kvar som följd av den 
ovan nämnda kolonisation av östfinnar, som här ägde rum under 1600-
talets förra hälft (jfr sid. 25 f. och karta 2). Framför allt är dessa företeelser 
framträdande inom den största sammanhängande och livskraftigaste 
bosättningen utmed norska gränsen från Bogens, Gunnarskogs och Mang-
skogs finnbygder i söder till och med Norra Finnskoga vid nordspetsen av 
landskapet. Vid många detaljerade karteringar av etnologiska, folklo-
ristiska och språkliga företeelser framstår till sen tid de centrala delarna av 
detta finska bebyggelseområde som en traditionsö, en finsk enklav.' Man 
kan även spåra bygdens främmande befolkningsinslag i de övriga större 
finnbosättningarna i norra Bergslagen och kring Glasjöarna sydväst om 
Glafsfjorden, men här är de finska kulturresterna numera ganska diffusa 
och mindre framträdande, beroende på att finnarna här icke levde isolerade 
utan snart kom i kontakt med svenskbygderna på nära håll och relativt 
tidigt förlorade sitt språk och sin kulturella egenart. De relikter av bevarad 
finsk kultur som sålunda varit utmärkande för Värmlands finnbygder, är av 
mångfaldig art och kan hämtas från alla områden av människolivet. Mycket 
karakteristiska drag var sålunda i allmänhet vallgång i stället för fäbod-
organisation, som endast på vissa håll uppträdde som en mer eller mindre 
fullständigt genomförd efterbildning av svenskbygdens fäbodröre1se, 
samt förekomsten av en livlig svedjebrukskultur med dithörande redskaps-
uppsättning såsom skåror, krattor, finnplogar m. m.2  Vidare märkes 
kvarvarande rester av gammalt finskt byggnadsskick i form av rökstugor,3  

i Jfr t. ex. det värmlandsfinska tjuvrajölkande väsendet parra å karta i Nationen 
och Hembygden, III, 1942, sid. 111. 

2  I norra Värmlands finnbygder anlade finnarna efterhand fäbodar flerstädes för att 
tillvarataga avlägsnare betestillgångar på ofta vidsträckta utmarker. De tidigaste 
uppgifterna om finska sätrar härrör från det i nuv. Norra Finnskoga belägna finn-
hemmanet Aspberget (upptaget omkr. 1660), vars ytvidd uppgick till över 37 000 
tunnland. Enligt domboken för Älvdals härad i sept. 1735 skulle lika goda säterplatser 
utsynas för de övriga åborna som dem ett par finnar i byn redan ägde. Tvist om 
tidpunkten för boskapens förande till sätrarna avdömas enligt domboken den 4.9.1764, 
och året därpå överenskommes mellan en finne i Aspberget och en finne i Djäkneliden 
om hälftenbruk av en säter. Senare under 1800-talet innehades och brukades verkliga 
sätrar även av finnarna i ITggelheden i N. Finnskoga, i Medskogen, Kindsjön, 
Hjärpliden, Röjden, Skallbäcken, Kringsberget och Bjurberget i S. Finnskoga samt i 
Flatåsen och Ojeberg i Nyskoga. Tidvis har ett mera begränsat säterbruk förekommit 
även i finnbygden i norra delen av Ostmarks socken. — Om finska fäbodar i Värmlands 
sydligare finnskogar se A. Ernvik, Glaskogen 1951, sid. 189 ff. 

Rökstugor har uppförts även i gamla svenskbygder efter förebilder av värmlands-
finnarna. Sålunda har rökstugor varit i bruk på större svenska bondgårdar i Långerud, 
Ostmarks kyrkby och även längre söderut i Ostmarks socken. 
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kokhus, rior, bastur osv., timringsdetaljer av olika slag, kördon, redskap 
och husgeråd av olika slag samt icke minst en väl utvecklad näverkultur, 
representerad av kontar, askar, byttor, kärnor, lie- och knivslidor, näverskor 
och mångahanda andra bruksföremål. Starkt särpräglade drag framträder 
också i dessa bygders folkliga tradition av äldre sedvänjor och folktro, 
varvid man särskilt lägger märke till den för svenskbygden helt främmande, 
egenartade magin med bl. a. björnstämning, bildmagi m. m.1  Till sist 
bör även i detta sammanhang anmärkas att förekomsten av äldre finn-
bebyggelse även ger sig tillkänna på flera sätt i språkliga sammanhang, ett 
förhållande som vi återkommer till senare. 

Folkloristiska traditionssamband 

I anslutning till den kulturgeografiska indelning av landskapet som de 
etnologiska företeelserna lämnat oss, torde också några ord böra sägas om 
folkminnenas vittnesbörd, dvs, den tradition som föreligger rörande 
allmogens bruk och sedvänjor, tro och diktning. Även här kan man ganska 
klart urskilja traditionssamband med områden utanför landskapets gränser, 
även om utbredningen ofta blir diffus och det mången gång icke synes 
möjligt att med absolut säkerhet nå längre än till ett åtskiljande av 
nordliga och sydliga inflytelser. Detta är företrädesvis fallet beträffande 
folktrons olika sägner och föreställningar, under det att spridningen av 
seder och bruk lättare kan iakttagas och distinktare gränser utstakas kring 
deras utbredningsområden. Att en hel del seder och folktroföreställningar 
åtföljer fäbodgränsen är ganska naturligt, eftersom deras förutsättningar 
är tillfinnandes inom fäbodorganisationens kulturkomplex och det stora 
nordliga skogsområde som detta behärskar. Bland hithörande karaktärs-
drag kan som exempel nämnas nattfrieriseden, sägentyper som har direkt 
samband med fäbodvistelsen (såsom sägnen om säterpigan som klädes till 
brud av trollen), tro och sägner om underjordiska väsen och bergfolk 
(föreställningarna härom dominerar kraftigt i västra och norra Värmland 
ungefär fram till fäbodgränsen) eller i föreställningar om ett tjuvmjölkande 
väsen i gestalt av ett nystan och med benämningen puke, vilka i Värmland 
möter ett söderifrån kommande komplex representerat av benämningen 
mjölkhare (i gränsområdet pukhare) och hargestalten.2  Till fäbodområdet 
ansluter sig också naturligt en hel del folkmusik, såsom vallåtar, lock, lull 
osv.3  Mera begränsade är givetvis en mängd sedvänjor och föreställningar, 
som är betingade av det nära grannskapet till Norge, såsom den förr i tiden 
utmed gränsen i väster förekommande seden att vid midsommar tända upp 

1  Jfr R. Broberg, Värmlandsfinsk folktro (I: Värmland förr och nu, 1953), sid. 93 ff. 
2  Jfr R. Broberg i Nationen och Hembygden, III, 1942, sid. 111 f. 
3  Jfr G. Turesson, Värmländska kulturtraditioner. Den äldsta dikten och musiken, 

1960, sid. 83 ff. 
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eldar på höga bergstoppar,' västliga sägentyper av varierande art, t. ex. 
jättesägner, sägner om Olov den helige osv, eller folktroföreställningar 
av omisskännligt norsk karaktär, exempelvis traditionerna om det tjuv-
mjölkande väsendet tussen i nordligaste Värmland.2  Detsamma gäller i 
viss män de seder och folktroelement som emanerar från öster, speciellt i 
de fall där de hör samman med bergsbruket, men å andra sidan har 
inflytelser från detta håll understundom haft en betydande expansiv kraft. 
Ett exempel härpå utgör seden att upptända eldar uti det fria vid valborgs-
mässan, som relativt sent inkommit i Värmland från Mälardalsprovinserna 
och raskt erövrat i stort sett hela landskapet.3  

Överensstämmelserna med Västergötlands och sydvästra Sveriges folk-
kultur är slutligen mycket påtagliga, även när det gäller folklig sed och 
tro. Starkast gör sig naturligtvis dessa samband gällande i trakterna 
utmed Vänern, ibland ända därhän att man även här nödgas bedöma dem 
som nordliga gränsmarker av samma sydvästsvenska traditionsområde, som 
vi tidigare träffat på och karakteriserat. Men kan göra detta så mycket 
mera, som olika företeelser går långt upp i Värmland och tenderar att intaga 
ett utbredningsområde, som begränsas av den välkända diagonalzonen 
från sydöst till nordväst. Ett typiskt exempel härpå utgör påskeldarna, vilka 
väl ansluter sig till denna skiljelinje, som i detta fall även utanför Värmland 
löper ned mot det småländska höglandet på det sätt, som är utmärkande 
för denna kulturdiagonal (karta 4: 2). Upp till mellersta och nordöstra 
Värmland når också den västsvenska seden att taga in s. k. palmer (sälgkvis-
tar) för att få dem att blomma till palmsöndagen, och ännu något längre 
åt nordöst går påskbrevsseden. Som välkända traditionssamband kan 
ytterligare nämnas traditionerna kring vårfrudagen (trankvällen) och det 
rikt utbildade luciafirandet, som i sin äldre folkliga utformning i stort sett 
har den östra landskapsgränsen som sin yttersta rågång. Utan att närmare 
ingå på detaljspörsmål, vilket skulle föra alldeles för långt, kan för övrigt 
som en allmän karakteristik av de sydliga influenserna inom folktroföreställ-
'Ungarna framhållas, att dessa tar sig uttryck i en större rikedom på fasta 
sägentyper i jordbruks- och slättbygderna i söder än längre norrut i land-
skapet. Där ersättes sägnerna i stor utsträckning av starkt skiftande 
personliga upplevelser och föreställningar om väsen, som existerar så nära i 
tid och rum, att de framstår som mycket påtagliga varelser i en ännu 
levande folktro. Till dels får väl möjligen dessa motsättningar även söka 
förklaras från psykologiska och traditionsbiologiska synpunkter. Det är 
ett mångenstädes iakttaget förhållande, att skogsbygdens folktro uppvisar 
en rikt facetterad, av personliga upplevelser kraftigt präglad levande 

1  Jfr R. Broberg, Räsmberget — ett värmländskt hyperitberg (I: Nationen och 
Hembygden, EV, 1945), sid. 83 f. 

Se karta i Nationen och Hembygden, III, 1942, sid. 111. 
a Jfr Nationen och Hembygden, III, 1942, karta sid. 98. 
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folktro, medan den fasta bondbygden, slättbygden, bättre bevarar äldre 
folktrostadier och fast utformade sägentyper, så länge byorganisationen 
och den traditionsbevarande bygemenskapen äger bestånd. När denna 
sprängts och förintats, har däremot nivelleringen av traditionerna förlöpt i 
raskare takt än den gjort i skogsbygderna, ett fenomen som också drabbat 
de värmländska jordbruksbygderna i Vänerområdet. 

I vår summariska redogörelse för folkminnenas bidrag till tecknandet 
av Värmlands kulturgeografiska karta har framskymtat, att de gränslinjer 
som dessa ger oss, ofta är osäkra och svåra att klart urskilja. Det material 
som står till förfogande, är dock synnerligen omfattande, vilket i och 
för sig borde vara enbart glädjande. Ändock innebär den stora mängden en 
olägenhet i så måtto, att bearbetningen ännu icke hunnit föras så långt, 
att ett tillräckligt stort antal noggrant undersökta och bestämda element, 
av differerande eller samgående art finnes till hands som underlag för 
kulturgeografiska undersökningar. På grund härav når man mången gång 
ej heller längre än till fastställande av spridningstendenser eller konturer 
av traditionsområden, medan det däremot icke är möjligt att utreda detalje-
rade och komplicerade traditionssamband eller fixera särskilda kulturom-
råden, omgivna av något så när exakta gränser. Möjligt är också, att man ej 
heller kan nå mycket längre än till denna punkt beroende på detta materials 
speciella karaktär och olikartade spridningssätt. Hur härmed förhåller sig 
känner vi icke särdeles mycket till på bearbetningens nuvarande stadium, 
men vi kan hoppas på rikare framtida resultat att döma av det utbyte 
användningen av den sortens folktradition givit på andra håll. 

Språkliga källor före 1870-talet 

Vida bättre ställer sig då möjligheterna att nå önskade syftemål vid språk-
geografiska undersökningar av landskapets dialekter. Detta gäller även 
vid en jämförelse med de etnologiska företeelsernas nyttjande i kultur-
geografiska sammanhang, trots att det material som där står till förfogande 
icke blott är omfångsrikt utan även i stor utsträckning har bearbetats för 
att tjäna dylika problemställningar. Källorna för studiet av de värmländska 
folkmålen är emellertid utan tvivel vida överlägsna ifråga om riklighet 
och mångsidighet. På grund av det insamlade materialets allsidighet, dess 
åskådlighet och dess i allmänhet mycket entydiga karaktär lämpar sig 
språkliga utredningar mycket väl till att belysa mera allmänna kulturella 
sammanhang. Med hänsyn till värdet av språkliga företeelser och samband 
vid varje kulturgeografisk översikt, bör det därför vara av intresse att även 
i här aktuella sammanhang ge en relativt utförlig redogörelse för det språk-
liga källmaterialets tillkomst och omfattning. 

När man söker sig bakåt i tiden för att studera de värmländska folk-
målens äldre skeden, ställes man snart inför mycket stora svårigheter 
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på grund av de snabbt sinande källorna. Blir det fråga om så pass avlägsna 
perioder som medeltiden och början av nyare tiden, finns det knappast 
några källor alls, som kan lämna upplysningar om de värmländska 
dialekternas tillstånd. För många landskap kan man hämta utförliga upp-
lysningar om språket ur de medeltida landskapslagarna, men denna 
möjlighet står oss ej till buds för Värmlands vidkommmande. Som ovan 
påpekats (sid. 20) har värmlandslagen förkommit, och vi vet därför ingen-
ting bestämt om dess beskaffenhet och om den kunnat uppvisa någon 
självständighet i språkligt avseende. Att döma av rättsuttryck i dombrev 
kan den emellertid antagas ha varit ganska överensstämmande med 
västgötalagen. Att den under sådana omständigheter skulle ha haft en 
klart värmländsk språkdräkt är föga troligt och än mera osannolikt, då 
den kan ha sammanställts i Västergötland eller i annat fall bör ha avfattats 
inom ett värmländskt område med starka kulturella samband med detta 
landskap. Det material som språkforskaren har att tillgå för studiet av den 
äldre värmländskan från medeltiden och början av nyare tiden är därför 
ganska torftigt. Om något av större intresse står att utvinna ur äldre 
kameralia, såsom diplom, dombrev och dylika handlingar är ovisst och föga 
undersökt. Värdet av en dylik undersökning torde för övrigt vara disku-
tabelt, om man väger arbetets möda mot svårigheten att bedöma, vad 
som skall räknas som värmländska språkdrag eller inte. I viss utsträckning 
kan liknande omdöme gälla även beträffande de äldsta skatteräkenska-
perna, 1503 års skattebok, fogderäkenskaperna för åren 1530-1535 samt den 
första jordeboken från år 1540.1- Av dessa uppvisar skatteboken ej sällan 
ortnamnsformer, som förefaller ha anslutning till det dåtida uttalet. 
Jordeboken synes däremot i större utsträckning ha skrivningar tillhörande 
det mera officiella kanslispråket. Undantag härifrån med genomgående 
mera genuina namnformer förekommer endast i ett par större partier, 
nämligen saköreslängden, som förtecknar vid tinget utdömda böter, samt 
redogörelsen för oxeskatten, som förmodligen återgår på en längd förd vid 
värderingen av skatteoxarna.2  På enahanda sätt förhåller det sig med de 
saköreslängder, som ingår i fogderäkenskaperna. Utöver de upplysningar 
om språkliga egenheter som kan utläsas ur ortnamnen (såsom t. ex. väst-
värml. Bön för Byn, Bier/ca för Björka, Börvik för Borgvik osv.), har alla 
dessa längder mycket litet att erbjuda av mera påtagliga eller relativt säkra 
värmländska språkdrag. Några utförligare upplysningar om värmlands- 

1  En värmländsk skattebok från 1503. Utg. av S. Samuelsson och G. Kallstenius 
i Nationen och Hembygden, II, 1939; Fogderäkenskaperna för Värmland 1530-1535. 
Utg. av R. Broberg i Nationen och Hembygden, IX, 1964; Jordebok för Värmland 
1540. Utg. av R. Broberg som del VI av Nationen och Hembygden, 1952. 

2  Jordebok för Värmland 1540 (Nationen och Hembygden, VI, 1952), pag. xm, 
not 9. 
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målens beskaffenhet vid denna tid kan man ej heller vänta sig att erhålla 
av dessa tämligen stereotypa skatteredogörelser. 

Under det följande århundradet, 1600-talet, finns ännu inga lexiko-
grafiska eller i andra avseenden språkligt orienterade arbeten att tillgå. 
Källor av annan art ger oss emellertid icke obetydliga upplysningar om 
värmländska språkdrag under denna tid, då landskapets ekonomiska och 
kulturella utveckling tar sin början. De urkunder som härvid kommer 
ifråga är av skiftande natur från officiella aktstycken av olika slag till 
skrivelser och anteckningar av enskilda personer. Som exempel värda 
att här närmare beröra framstår framför allt de omfattande serierna av 
häradsdomböcker samt den intressanta dagbok som förts av den värm-
ländske prästmannen Petrus Magni Gyllenius. 

Domböcker från häradstingen träffas för spridda år under seklets två 
första årtionden och föreligger i allmänhet i obrutna serier från och med 
1620- och 1630-talen.' Dessa äldre domböcker innehåller tidigast vanligen 
relativt kortfattade uppgifter, understundom snarare fylliga saköreslängder 
än summariska domstolsprotokoll, men blir efter hand allt utförligare med 
ofta mycket detaljerade redogörelser t. ex. vid utredning av slagsmål, 
dråp, stölder, ägotvister, arvsangelägenheter och andra viktigare ärenden. 
Förutom kulturhistoriskt ovärderliga inblickar i dåtidens levnadsförhål-
landen, seder och tänkesätt lämnar dessa protokoll en betydande mängd av 
värdefulla uppgifter om värmländska språkdrag vid denna tid. Mest 
omfattande är givetvis de upplysningar som kan erhållas om ordförrådet 
i olika mål inom landskapet; man träffar icke så få dialektord rörande 
arbetsliv, redskap, fordon, byggnader, inredning, klädedräkt, hushållning 
osv., som än i dag hör till ordförrådet inom de områden som beröres av tings-
protokollen. Ej sällan är därjämte böjningsformer och uttal ganska korrekt 
och begripligt återgivna liksom även dialektala syntaktiska drag, t. ex. då 
vittnens yttranden och utsagor refereras i utförliga förhörsprotokoll. På 
grund härav kan man understundom enbart av de dialektala inslagen i 
dombokens text utan svårighet avgöra, från vilken del av landskapet som 
domslutet härrör, ibland även vid vilken häradsrätt det avkunnats. 

Petrus Magni Gyllenius var av bondesläkt och född i Södra Tofta i ölme 
den 14 april 1622. Sedan han genomgått Karlstads skola, kom han 1648 
till Åbo för präststudier och blev där magister år 1656. Efter några år som 
konrektor i Mariestad blev han lektor i Karlstad år 1660 och 1669 kyrko-
herde i Bolstad på Dal, där han avled den 11 januari 1675. Om hans lev-
nadslopp med dess vardagsmöda och händelser i stort som smått vet vi 
gott besked genom hans av honom själv renskiivna dagbok för tiden 1622 

1  Om de värmländska domböckerna se S. Mårtensson, Värmlandsarkivalier i 
Göteborgs landsarkiv (Småskrifter utgivna av Värmlands museum, 2, 1956), sid. 12 ff.; 
Domböcker från Värmland finnes vidare för åren 1600, 1607 och 1608 i Kammararkivet 
i Stockholm och för åren 1602-1605 samt 1621-1622 i Göta hovrätts arkiv i Jönköping. 
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till 1667? Vi får av denna ej endast veta hur tillvaron gestaltade sig för en 
djäkne, student och skolman under 1600-talet. Genom den mängd av 
topografiska, personhistoriska, folkloristiska och allehanda uppgifter ur 
vardagslivet som han antecknar från sockengång och resor genom land-
skapet liksom från vistelsen som skolman i Karlstad blir hans dagbok 
även en viktig källskrift för en tid, från vilken vi annars endast skulle ha 
haft tillgång till sporadiska notiser om tillståndet i Värmland. Därtill 
kommer att hans språk är av synnerligen stort värde för vår kännedom 
om de värmländska folkmålens beskaffenhet under 1600-talet. Ur dagboks-
texten kan nämligen sammanställas ett stort förråd av språkliga egenheter 
som visar sig vara konstanta i texten och lätt kan bestämmas som inslag 
från värmländskt folkspråk. Mycket och kanske huvuddelen av detta 
material utgöres givetvis av mer eller mindre allmänt värmländska språk-
drag, såsom ord, uttryck, böjningsformer osv., t. ex. bryngebär hallon, 
berghskoola bergskreva, bool rik förgrening från roten på buskar m. m., 
lågh,a kullfallen stam, leena på töa, leen töväder, glingh hal, snöga snöa, 
sniöda,cker snödrivor, hall häll, wåå/ rishög, förhuggning, hixna hissna, 
sjuke sjukdom, rysk ryssja, bleka blixtra, lusta eller läxa råglosta, siögar 
sjöar, llytte flyttade, åtte ägde, hincle hann upp, bläss blåste, stå Itp vatten 
som trängt upp på is, stååpeniö vattendränkt snö på is, lilla locka på 
boskap, gångespänger slanor att gå på över myr, klaka frusen mark, 
kok/ca halka (sbst.), larma impediment osv. i stort antal. Hans språk 
innehåller vidare en mängd termer från vänerfisket, framför allt avseende 
katsefiske, ryssjefiske och notdräkt, samt benämningar rörande väder och 
vind m. m. från hans många färder på Vänern mellan hemmet och Karlstad, 
såsom knapper vind, knapvindh, hård motvind, strijpemoln långsträckta, 
bandliknande molnbildningar, wäderijling vindby, ränder siöö nyss isbelagd 
sjö, hålla östen hålla båten fri från vatten genom ösande, Hälla seglet dra 
seglet över som ett tält, weekor siöö sjömil osv. Till kustbygderna vid Vänern 
hör också ord som tyve tuvig strandäng på nybliven fastmark, öpekulla 
berguv el. stor uggla, löt jämn men något sluttande, delvis sank ängsmark 
vid strand, vilka ord såsom dittills icke observerade i de värmländska dia-
lekterna vid undersökningar på 1940-talet kunnat beläggas inom de områden 
till vilka de lokaliserats i Gyllenius' dagbok. För övrigt är hans språk givetvis 
götiskt präglat. Han har vok. ö i ord som sönnanväder sunnanväder, tönna 
tunna, ömnigh riklig och löffla lyfta, lång vokal i t. ex. gloop snöglopp, 
h,eeta hetta, knäweek knäveck, mååse mossa, mååsar el. må åser mossar, 
weeka vecka, weetlööss tokig, öpen öppen m. fl.; han har omljudda pluraler 
som t. ex. nägler naglar och i överensstämmelse med språkbruket i södra 
Värmland och Västergötland (jfr karta 15: 2) skriver han stuflva stuga. 

1  Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622-1667. Utg. genom 
R. Hausen, 1882; Ny utgåva med samma titel jämte kommentar av C. J. Gardberg och 
Daniel Toijer i Värmland förr och nu 1962. 
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Till hans hemtrakt och de starkt västgötskt färgade målen i sydöstra 
Värmland visar än vidare ord som muteregn fint duggregn och tijdeväder 
töväder. Det kan i detta sammanhang vara av visst intresse att konstatera 
att åtskilliga västligt orienterade språkdrag inom landskapet vid denna tid 
har en utbredning längre åt öster än i nutida värmländska dialekter. Detta 
gäller exempelvis hårt g i ord som nögd nöjd, legde lejde m. fl. (jfr karta 
8: 6), vok. e i ord som iseer isär, enstaka ord som t. ex. ikorne ekorre och, 
som man beträffande detta århundrade kan vänta sig, en riklig förekomst av 
adj.-ändelsen -ot (jfr karta 8: 9), såsom bergott bergig, backott backig, stenott 
stenig, dyott dyig, dijmbot dimmig, spräcklot spräcklig, och många flera.1  

För studiet av de värmländska folkmålen börjar det först för det följande 
århundradet, 1700-talet, bli möjligt att få upplysningar om dialektala 
språkdrag ur lexikografiska eller i andra avseenden språkligt orienterade 
källor. Materialet är dock ännu föga omfattande och förklarligt nog av 
högst varierande kvalitet. Den första kända samlingen av värmländska 
dialektord hör sålunda hemma i tiden omkring år 1700 och träffas i ett av 
prosten Erland Ho/sten.» manuskript till hans Beskrifning ö/ver Wermeland.a 
Denna ordsamling är visserligen till omfånget rätt betydande, men dess 
värde utöver de upplysningar den ger om ordförrådet är ringa, enär Hofsten 
såsom ivrig rudbeckian presenterat de värmländska dialektorden i en 
konstruerad, fornåldrig form, utmärkande för »the allerälsta Giöthers språk». 
Viktigare är då de äldsta tryckta ordlistorna, som ingår i ett par 
akademiska dissertationer från 1700-talets mitt, bägge med titeln De 
dialectis lingvae svio-gothic,ae, vilka innehåller ett 70-tal dialektord med 
latinsk översättning och delvis även med belysande fraser.3  Något senare 
under århundradet meddelar Erik Fernow en samling av »götiske» ord i sin 
bekanta värmlandsbeskrivning, men några viktigare och mera belysande 
bidrag till studiet av de värmländska folkmålen kan de icke anses lämna. 
De utförligaste och bästa upplysningarna under århundradet om 
värmländska provinsialismer träffar vi i stället i de värmländska ord-
listorna i Johan Ihres manuskriptsamlingar i Uppsala universitetsbibliotek, 
som ligger till grund för hans dialektlexikon av år 1766.4  Dessa listor, 
trenne till antalet, innehåller betydligt över 400 intressanta och 
genuina dialektord, ovisst från vilken del av landskapet. Slutligen återstår 
även att nämna ännu ett viktigt språkligt primärmaterial, som tillhör 

1  Jfr S. Benson, Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan, 1951, sid. 38-66 och 
betr. Värmland sid. 194-204. 

* Om dessa manuskript i Uppsala universitetsbibliotek (betecknade 5 98-100) se 
E. Nygrens utgåva av Ifofstens värmlandsbeskrivning i Värmland förr och nu, 1917, 
pag. xv ff. 

8  S. Ullgrund — J. Borgstedt, De dialectis lingvae svio-gothicte, diss. Uppsala 1756 
och 1761. 

4  Ms. med signum Ihre 98: 17, 98: 18 och 98: 25 i Uppsala universitetsbibliotek. 
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detta århundrade, nämligen en ordlista i de Lignellska handskriftsamling-
arna i Kristinehamns läroverksbibliotek, skriven av kyrkoherden i Stavnäs, 
Petrus Högvall (1745-1808). Den upptager bortåt 200 dialektord från 
sydvästra Värmland, av allt att döma från Stavnäs, och torde vara 
tillkommen strax före år 1800. Att vi äger detta ganska betydelsefulla 
bidrag till vårt vetande om 1700-talets värmländska folkmål, som därtill kan 
lokaliseras till viss del av landskapet, har vi att tacka dess författares 
intresse för den finska folkstammen. Ordlistan utgör nämligen ett av 
bevisen för Högvalls uppfattning om finnarnas forna stora utbredning 
i Norden.' 

Från början av 1800-talet föreligger i tryck en ordlista från Fryksdalen 
i Carlstads Tidning för den 14 september 1805. Den avser tydligen Fryksände 
socken och innehåller en samling genuina dialektord men vanprydes av 
några störande tryckfel och är tyvärr ofullständig; den fortsättning som den 
anonyme upptecknaren utlovat till ett senare nummer av tidningen, hördes 
aldrig av. Närmast i tid träffas från 1820-talet en samling av värmländska 
dialektord, bortåt 150 stycken, i J. J. Lagergrens ordbok för småländska land-
skapsmålet.2  Ordförrådet är genuint och värdefullt och tillhör utan tvivel 
nordvästra Värmland, men dess upptecknare är tyvärr okänd. I sin 
Beskrifning öfver Wermland år 1842 ger prosten Peter Björkman en allmän 
översikt över fonetiska och grammatiska egenheter för de värmländska 
målen, varjämte han medelst ett icke ringa antal uttryck och fraser söker 
karakterisera de olika häradsdialekterna. Dessa sammanför han i stort 
sett riktigt till sex större dialektområden, nämligen slättlandet kring 
Vänern, Nordmarks, Jösse, Fryksdals och Älvdals härad samt Filipstads 
bergslag. Därjämte meddelar han några korta upplysningar om språket 
i finnbygderna. Det är naturligt, att dessa anteckningar av en icke 
språkman i mycket är flyktiga och innehåller en del felaktigheter, men 
de har i alla händelser ett historiskt värde såsom det första försöket till 
indelning av de värmländska dialekterna. De inleder också raden av 
arbeten, där impulserna från Götiska förbundets verksamhet tar sig 
uttryck i ett livligt intresse för den värmländska allmogens språk, liv, 
diktning och trosföreställningar. Såsom mest typisk för denna tids 
förening av arkeologiska, folkloristiska och språkliga intressen bör först 
och främst nämnas Ludvig Borgströms Berättelse ö/ver en resa i Värmland 
sommaren 1845.3  Förutom en mängd arkeologiska uppgifter, folkvisor och 
folkminnen, som upptager huvudparten av arbetet, träffas i denna i allo 
vederhäftiga värmlandsskildring även en ordlista från Nordmarks härad 

1  Högvalls manuskript omfattar 285 foliosidor och har rubriken Ytterligare forsk-
ning om svenska finnarnas uphof och öden samt om Wermlands i synnerhet. 

2  Manuskript i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Kungl. Vitterhets historie 
och antikvitets akademien, Stockholm. 

Utgiven av E. Nygren med den angivna titeln i Värmland förr och nu 1915. 
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samt spridda notiser om ord, fraser och ordböjning från andra delar av 
landskapet. Liknande intressen är också företrädda i Max. Axelsons läsvärda 
reseskildring, Vandring i Wermlands El/dal och finnskogar, som utkom 
av trycket år 1852. Även här dominerar det folkloristisk& materialet, 
men framför allt genom den bifogade ordlistan på över 300 ord är boken 
av intresse även för språkforskaren, trots att författaren icke hopsamlat 
sitt material med vetenskapliga aspekter och metoder. 

För studiet av de värmländska dialekterna utgör 1860-talet i viss mån 
vändpunkten till en ny epok. De språkliga samlingarna från detta decen-
nium är av vida större omfång än de tidigare och har därjämte hopbragts 
med mera medveten vetenskaplig inriktning. I den välbekanta Ordbok (Vyer 
svenska allmogespråket, som 1867 utgavs av en av tidens främsta dialekt-
forskare, prosten i Tygelsjö J. E. Rie,tz, är sålunda Värmland ganska väl 
representerat. Förtjänsten härav tillkommer helt och hållet hans tvenne 
intresserade och kunniga medhjälpare för värmlandsmålen, pastor 
C. Nygren för norra och prosten A. Lignell för södra Värmland. Under 
senare delen av 1860-talet företog den danske språkforskaren Edwin Jessen 
resor genom flera områden i västra Sverige, varvid han med intresse 
studerade allmogens språk. Sina iakttagelser från det besök han därvid 
gjorde även i Värmland, har han sammanfört i en artikel med rubriken 
Uddrag af optegnelser om Vermsk og Båhuslänsk, tryckt i Paedagogisk 
tidskrift för år 1869. Förutom mindre viktiga uppgifter till ljudlära, 
fraseologi m. m. utgöres det där publicerade materialet huvudsakligen av 
tabeller, utvisande substantivens, adjektivens, pronominas och verbens 
böjning i Vänertrakten och Fryksdalen. 

Den märkligaste av de språkliga materialsamlingarna från 1860-talet och 
tillika den viktigaste källan för någon värmländsk dialekt före det på detta 
område livaktiga 1870-talet är emellertid N. G. Djurklous ordlista från 
västra Värmland, vilken egendomligt nog icke observerats av den annars så 
skarpögde Adolf Noreen och huvudsakligen till följd härav förblivit glömd 
och outnyttjad ända fram till 1940-talets undersökningar av landskapets 
folkmål. Friherre N. G. Djurklou hörde till sin tids mest framträdande 
representanter för folklivsforskning och dialektstudium och hade en 
grundlig humanistisk bildning parad med vetenskaplig ambition samt 
en mindre vanlig folklighet och öppenhet, som gjorde det lätt för honom 
att komma i kontakt med allmogen. Han hade sålunda de bästa förut-
sättningar för att göra sig förtrogen med de värmländska dialekterna och 
folkminnena, då han år 1865 blev utnämnd till »Antiqvitets Intendent» 
och valde att börja sin verksamhet med att under de tvenne följande åren 
undersöka och förteckna Värmlands fornlämningar. Till hans uppdrag 
hörde nämligen även att samtidigt efterhöra och uppteckna folkseder och 
folkminnen, och Djurklou försatt inte de många tillfällen härtill, som 
yppade sig vid umgänget med folket ute i bygderna. Men han gick längre 
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än så; hans starka intresse för folkmålen kom honom ock att aktgiva på 
och anteckna allehanda dialektord, som han hörde under samtal med 
allmogen. »Äfven folkspråkets egenheter hafva iakttagits, ovanliga former, 
synnerligast den starka verbalflexionens, anmärkts, egendomliga ord och 
talesätt upptecknats osv.» upplyser han om denna sida av upptecknings-
arbetet i inledningen till sin verksamhetsberättelse för år 1867, som inne-
fattar hans resa genom västra Värmland.1  Resultatet redovisar han i en 
ordlista på, över 400 ord, huvudsakligen från Nordmarks, Jösse och Fryks-
dals härader, vars värde framför allt ligger i de meddelade böjnings-
formerna, fraserna samt de klara och utförliga betydelseangivelserna, till 
dels även i de talrika jämförelserna med fornspråken och samtida norska 
allmogemål.2  

Den värmländska landsmålsföreningen 

Med 1870-talet inträdde en rik blomstringstid för studiet av de svenska 
dialekterna. På grundval av den mot årtiondets slut uppspirande fonetiken 
började man tillgripa nya förbättrade forskningsmetoder, och intresset, 
som tidigare uteslutande varit inriktat på ordförrådet och ordformerna, 
kom nu att huvudsakligen syselsätta sig med ljudläran, som betraktades 
som grammatikens grundläggande del. Den fonetiska analysen och beskriv-
ningen blev viktigare än ordförrådet och ljudlagarnas verkningssätt av 
större intresse än ordens betydelser och användning i satsen. Denna nya 
empiriska forskning, som i folkmålen såg det egentliga, levande språket, 
kom naturligtvis att med stor iver ägna sig åt upptecknande av dessa, då 
den på så sätt fick tillgång till det material som åstundades för att kunna 
undersöka den historiska utvecklingen av dialekternas ljud- och form-
system. Ett jämförelsevis omfattande och för kännedomen om våra folkmål 
synnerligen värdefullt material började följaktligen insamlas, och på 
grundval av de insamlade uppgifterna utarbetades efter hand en följd av 
ordlistor och dialektavhandlingar, varigenom dialekterna blev kända och 
för vetenskapen tillgängliga i långt större utsträckning än någonsin tidigare. 

Det torde kunna sägas, att den särdeles rika och omfattande dialekt-
litteratur som framskapas under 1870-talet och närmast följande årtionden, 
i stor utsträckning beror på uppkomsten av de s. k. landsmålsföreningarna 

1  Om N. G. Djurklous kontakt med skolmannen och hembygdsforskaren J. W. 
Alsterlund och betydelsen härav för dennes intresse för fornforskning och folkets 
diktning, tro och sed, se R. Broberg, Ett nyupptäckt svar från Värmland på Wilhelm 
Mannhardts frågelista (I: Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning, 17, 1961), 
sid. 106f. 

2  N. G. Djurklous antikvariska reseanteckningar från västra Värmland har utgivits 
av G. von Schoultz och G. Svensson i Värmland förr och nu, 1956. Ordlistan har 
tyvärr icke medtagits i denna utgåva. Om Djurklou och Värmland se I. Atterman, 
Nils Gabriel Djurklou och Värmland (I: Nationen och Hembygden, III, 1942). 
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inom studentnationerna i Uppsala. Den första av dessa föreningar bildades 
hösten 1872 av studenter inom Västgöta nation i Uppsala på initiativ av 
sedermera redaktören Oscar Norén. Exemplet följdes snart inom ett 
flertal andra studentnationer, och redan år 1878 hade liknande föreningar 
uppstått inom de tolv övriga nationerna i Uppsala, varjämte sju föreningar 
var i verksamhet i Lund och en i Helsingfors. 

Om man ser till det uppnådda resultatet, förefaller det som om dessa 
föreningars egentliga uppgift varit att tillvarataga de olika landsändarnas 
dialekter och folkminnen, men i själva verket var insamlandet härav blott 
ett led i förverkligandet av ett program med mycket vid syftning. Detta 
innebar nämligen i själva verket ingenting mindre, än att man bland 
studenterna såväl vetenskapligt som praktiskt ville hålla förbindelsen med 
hembygdens språk och folkkultur levande för att därigenom skapa en 
utgångspunkt för en ännu vidare tänkt verksamhet för fosterlandets väl och 
framgång. Den huvudsakliga grunden till deras stiftande kan man utläsa ur 
mottot över ett upprop, som av flera landsmålsföreningar utsändes till 
hembygdens folk på våren 1874. Orden var hämtade från Erik Gustav 
Geijer och lydde: »Det fins en återgång, som ej blott är möjlig, utan äfven 
under alla tider och omständigheter loflig och nyttig, det är återgången 
till sig själf.» Landsmålsföreningarna var sålunda, om man så vill, utlöpare 
av de romantiska strömningarna vid seklets början med krav på återgång 
till det svenska i seder, språk, tänkesätt och diktning — mottot från 
Geijer är icke någon tillfällighet. 

Man kan dock ifrågasätta, om enbart detta motiverade deras tillkomst, 
och ställa spörsmålet, varför sådana strävanden vid denna tid tog sig 
uttryck i handling. Försök i liknande anda hade visat sig tidigare men hade 
icke haft någon framgång. Ett upprop av denna innebörd träffas exempel-
vis i en handskriven tidning, Värmland» nations tidning, som tidvis utkom 
på nationen i Uppsala under förra hälften av 1800-talet. Redan i februari 
1836 stod då införd en »utfärdelse» vari upphovsmannen »J. J. S.» (J. J. 
Svartengren) framhöll det vara önskligt att »för saken ifrande Landsmän 
i denna Tidning eller enskildt hos mig uppgåfve sådane ord och ordstäf, 
som äre egna för vår fosterbygd». I fortsättningen anfördes även, att man i 
flera landsorter, t. ex. Västergötland, hade egna »munartsordböcker», 
samt att Ihre samlat ett svenskt dialektlexikon. Skribenten påpekar fort-
sättningsvis att till en sådan samling ej borde upptagas ord som »är för-
vrängda af allmän Svenska» och slutar med att framhålla att om bemödan-
dena i detta ärende »blott är en droppe till det hela — är det dock en droppe». 

Detta upprop och andra initiativ under de följande årtiondena, t. ex. 
C. J. L. Almqvists förslag att bilda språkligt verksamma studentföreningar, 
ledde icke till något resultat.' Tiden var av någon anledning icke mogen. 

1 Om C. J. L. Almqvists förslag att bilda språkligt verksamma studentföreningar 
se hans Svensk språklära, 3:e uppl., 1840, sid. 244. 
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Det kan otvivelaktigt antagas att flera omständigheter bidrog till de stäm-
ningar som skapade landsmålsföreningarna på 1870-talet. Till de romantiska 
strömningar som fortlevde sedan seklets början och förde med sig roman-
tikens intresse för den folkliga kulturen torde böra läggas en därmed i 
mycket närbesläktad rörelse, nämligen skandinavismen. Med föregångare 
i den litterära skandinavismen, som uppstod i Sverige och Danmark efter 
Napoleonkrigens slut, kom en kulturell och politisk skandinavism under 
inflytande från nationalitetsrörelserna i Europa under 1830-40-talen att 
arbeta för en politisk förening av de nordiska folken på grundval av deras 
språkliga och kulturella gemenskap. Dessa idéer omfattades ivrigt först 
hos studenterna i Köpenhamn och Lund och snart även av studenterna i 
Uppsala, där efterhand även tillkom en propaganda för återerövring av 
Finland. 

Kring mitten av 1800-talet stod den politiska skandinavismen och 
studentskandinavismen i sitt flor med glansfulla möten, ståtlig retorik 
och stämningar av förbrödring och gemenskap. Omsvängningen kom på 
1860-talet. I och med att Danmark blev lämnat ensamt i kriget med 
Tyskland och måste avträda Slesvig och Holstein fick skandinavismen ett 
grundskott, varifrån den icke hämtade sig. Sedan Frankrike i kriget 
1871-72 besegrats av Tyskland, som därmed framträdde som stormakt, och 
Sverige politiskt och kulturellt börjat orientera sig mot detta land, var dess 
misslyckande definitivt. 

I och med att skandinavismen som politisk enhetsrörelse sålunda led 
skeppsbrott avlöstes den av strävanden efter en kulturell skandinavism. 
Till denna anslöt sig i de nordiska länderna de sedan flera årtionden 
alltmera tillväxande och aktiva nationella kulturströmningar som 
emanerade från romantikens intresse för det egna kulturarvet, så som detta 
framträdde i folkets språk, sedvänjor, tro och diktning. För Sveriges vid-
kommande medförde i första hand kontakten med unionspartnern Norge 
ett i flera avseenden givande kulturutbyte. I språkligt hänseende kom den 
nationalromantiska strömningen inom norsk språkutveckling, målsträvet, 
som genom Ivar Aasen på, grundval av norska dialekter skapade landsmålet, 
att få avgörande betydelse för studiet av de svenska dialekterna. Med 
målrörelsen i Norge kom nämligen iniativtagaren till den första svenska 
landsmålsföreningen, Oscar Norén, i nära kontakt genom en överlärare 
A. Johnson från Kristiania, som år 1870 vistades en tid i Stockholm och 
därvid satte honom i tillfälle att ta del av litteratur om norska språkliga 
strävanden. Härigenom fick Nor6n otvivelaktigt den direkta impulsen till 
bildandet av den västgötska landsmålsföreningen. Det direkta sam-
bandet med målrörelsen i Norge kan sålunda påvisas; ett kriterium på 
detta är även benämningen landsmål, ett ord som blev väl bekant genom 
den språkstrid som det norska målsträvet uppväckte vid denna tid.' 

1 J. Götlind, Västergötlands folkmål, 1, 1940-41, sid. 9 ff. 
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Hur verksamhetsområdet för en landsmålsförening definieras och 
fixeras i dess stadgar — vilka var så gott som likalydande för de olika 
föreningarna — kan vi göra oss underrättade om genom att taga del av 
exempelvis första paragrafen i Värmlands nations landsmålsförenings 
stadgar från den 2 april 1874. Det heter där: »Föreningen har till ändamål 
att dels genom gemensamt dels genom enskilt arbete af sina ledamöter 
samla allt, som kan bidraga till en noggrann kännedom om landsmålet 
i Vermland och på Dal, såsom dess ordförrråd, uttal och talesätt samt 
ordspråk, folksägner, visor, plägseder och dylikt.» Vad man åsyftade, var 
alltså ett insamlande av vad vi nu kort och gott skulle sammanfatta med 
begreppen dialektmaterial och folkminnen, för att man på så vis skulle skapa 
den nödvändiga grundvalen för arbetet på programmets förverkligande. De 
omfattande uppgifter som denna höga målsättning innebar, saknade dessa 
föreningar naturligtvis såväl personliga som ekonomiska resurser för att 
kunna genomföra, och verksamheten kom därför i stort sett att stanna vid 
insamlingsarbetet. Inom detta lade man synnerlig vikt vid upptecknandet 
av folkmålen, i det man hyllade satsen, att ett språks verkliga och naturliga 
liv fanns i dess dialekter. I den praktiska tillämpningen av denna sats ville 
man utnyttja folkmålen för att genom lån från deras ordskatt berika riks-
språket och utmönstra främmande språkgods eller i görligaste mån stävja 
den kraftiga inlåningen av ord från andra språk. Till dessa praktiska strä-
vanden fogades även rent språkvetenskapliga intressen: med dialekternas 
ordförråd ville man belysa de nordiska språken och med dem besläktade 
språkgrupper och genom att studera de i folkmålen verksamma ljudlagarna 
sökte man vinna ökade insikter i de nordiska tungomålens utveckling. Dessa 
sidor av föreningarnas verksamhet uppmärksammades i början föga och 
blev först senare uppskattade till hela sin betydelse för de kommande 
vetenskapliga undersökningarna av vårt lands folkmål. Det var även 
genom initiativ från landsmålsföreningarna, som den ljudskrift tillkom, 
med vars hjälp en noggrann uppteckning av dialekterna över huvud taget 
blev möjlig. Efter åtskillig strid och förbistring beträffande betecknings-
sättet uppdrog nämligen föreningarna till sist åt dåvarande fil. kand., 
sedermera professor J. A. Lundell att utarbeta en praktisk och tillika nöj-
aktig ljudbeteckning. Hans förslag, det svenska landsmålsalfabetet förelåg i 
färdig form och blev antaget på hösten 1877, varefter det snart gjorde alla 
övriga använda beteckningssätt antikverade och blev allenarådande vid 
dialektuppteckningar i vårt land.' 

Värmlands nations landsmålsförening stiftades som den sjätte i raden 
av de tretton landsmålsföreningarna i Uppsala den 22 februari 1873 av 
dåvarande universitetsadjunkten, sedermera professorn i nyeuropeisk ling-
vistik Per Adolf Geijer. I spetsen för föreningen stod en ordförande och en 

1  M. Eriksson, Svensk ljudskrift (Svenska landsmål, B 62, 1961), sid. 24. 
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sekreterare, av vilka den förre ägde att företräda föreningen och leda dess 
sammankomster, den senare att meddela tid, plats och ämnen för 
varje sammanträde, föra föreningens protokoll, renskriva uppteckningar 
osv. 

Den under lång tid drivande kraften i föreningen var Adolf Nor6en, som 
skötte ordförandeklubban under 4 års tid fram t. o. m. höstterminen 1877 
och vars intentioner går igen på åtskilliga håll i protokollen. 

Föreningens sammankomster ägde rum på nationslokalen varvid man 
tog upp till behandling ett visst ämne, t. ex. fiske, skörd, klädedräkt osv. 
och genomgick detta metodiskt samt antecknade alla ord och benämningar 
som föreningens ledamöter hade att meddela. En del ämnen behandlades 
i särskilda arbetsgrupper och resultatet protokollfördes vid föreningens 
sammanträden. Därjämte sysslade man samtidigt med en lexikografisk 
ordbok, där orden antecknades i alfabetisk ordning, men med detta arbete 
nådde man aldrig längre än ett stycke in på bokstaven b. Med hembygden 
stod föreningen i, som det vill synas, livlig kontakt och erhöll även därifrån 
åtskilliga bidrag. Föreningens egna medlemmar företog också uppteck-
ningar i hemorten och inlämnade sina bidrag, som bestod av smärre ord-
samlingar, folktrouppteckningar, visor, ordstäv och allehanda andra 
folkminnen, t. ex. uppteckningar av folkvisor och lekar från Fryksdalen av 
Adolf Nor6en, ordspråk och språkprov av E. H. Lind från östra Värmland 
samt smärre ordlistor från Ekshärad och Svanskog. 

Föreningens verksamhet var livligast under åren 1873-1879, då med-
lemsantalet i början var ganska stort för att efter de första årens friska 
entusiasm hålla sig vid ett medeltal av 16-24 årligen i föreningen inskrivna 
medlemmar. Sammankomster på nationen, vanligen upptagande två tim-
mar, hölls i början och särskilt under Adolf NoMens tid som ordförande 
9-10 gånger i terminen och besöktes då i medeltal av ett dussin aktiva 
medlemmar. Under de sista åren av 1870-talet började emellertid intresset 
alltmer att svalna, och från och med 1880-talets ingång låg arbetet praktiskt 
taget nere, bortsett från ett par kortare uppvaknanden åren 1881 och 1885. 
Efter detta senare år finns emellertid inga spår av någon verksamhet varken 
i form av protokoll eller uppteckningar, ehuru föreningen officiellt ägde 
bestånd ännu under fem år framåt. Dess definitiva upplösning skedde först 
år 1890 då den tillika med övriga landsmålsföreningar uppgick i den 1886 
bildade Uppsala landsmålsförening. Denna övertog därvid alla dess sam-
lingar, vilka så småningom hamnade på Landsmålsarkivet i Uppsala, då 
detta bildades och började sin verksamhet på nyåret 1914. De består av 
ett par större folianter, innehållande ordlistorna, samt en del med dessa 
sammanbundna folkminnesuppteckningar, vidare ett antal smärre häften 
med innehåll av växlande art och värde, såsom t. ex. värmländska ortnamn, 
visor och landsmålstexter, däribland originalen till ett par av Teodor 
Svartengrene berättelser, vilka han sedermera själv utgav i delvis omarbetad 
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form i sin lilla bok N6 hårt frå Varmlandske Skog8bygda.1  Ur vetenskaplig 
synpunkt viktigast är utan tvivel ordsamlingarna, vilka innehåller mellan 
fyra och fem tusen dialektord från skilda delar av landskapet. 

Landsmålsföreningen och den fortsatta dialektforskningen. Adolf Noreen 
och Jan Magnusson 

Landsmålsföreningarnas vittsyftande, ideella program kunde aldrig genom-
föras. Den på lång sikt tänkta verksamheten blev en moderörelse med 
ganska kort livslängd, det djärvt drömda byggnadsverket nådde aldrig 
över grundmurarna. Men även om deras verksamhetstid blev kort och 
det direkta resultatet ingalunda det åsyftade, innebar dock denna rörelse 
ett stort steg framåt för dialektforskningen i vårt land, inte minst genom 
de impulser som utgick från den och fortlevde hos en krets av de mest 
intresserade medlemmarna kring professor J. A. Lundell och den av honom 
från och med år 1878 utgivna tidskriften Svenska landsmål och svenskt 
folkliv, som blev den svenska dialektforskningens forum och centralorgan 
i mer än en mansålder framåt. Den särdeles rika och värdefulla dialektlit-
teratur, som 1870-talet och de följande årtiondena kan uppvisa, beror till 
stor del, för att icke säga huvudsakligen, på den inriktning språkforskningen 
fick genom landsmålsföreningarnas framträdande. För utforskandet av de 
värmländska dialekterna blev utan tvivel impulserna från landsmåls-
föreningens tid av allra största betydelse. Dess intentioner hade väckt 
intresset hos många även i hembygden och det vetenskapligt inriktade 
arbetet upptogs och drevs oförtrutet vidare av flera av den forna 
föreningens mest verksamma medlemmar. 

Det moderna vetenskapliga studiet av de värmländska dialekterna 
inleddes av Adolf Noreen med ett par betydelsefulla arbeten. År 1877 
utkom sålunda Fryksdalsmålets ljudlära, som är den första fullständiga 
framställningen på fonetisk grund av någon svensk dialekts ljudlära. Tillika 
med den 1879 följande Dalbymålets ljud- och böjningslära blev den för sin 
tid banbrytande och kom att utgöra mönster för en lång rad dialekt-
monografier. De undersökningar BOM han för dessa arbeten företog, dels 
under fem års tid i sin hembygd i södra Fryksdalen och dels under som-
maren 1876 i övre Fryksdalen och Klarälvdalen resulterade även i en 
ordbok, Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt en ordlista från Värmlands 
Älfdal, som utkom år 1878. Denna ordbok innehöll ca 6 600 ord och skulle 
enligt Noreens eget förmenande gälla för Fryksdalen i dess helhet, men 
de senare undersökningarna har visat, att så icke kan anses vara fallet. Så 
enhetliga som målen inom Fryksdalen än synes vara, förefinns dock även 
där många dialektala skiljaktigheter såväl i fråga om ordförrådet som 

1  Om T. Svartengren se I. Ragnarsson, Teodor Svartengren— en värmländsk lands-
målsförfattare (I: Nationen och Hembygden, IV, 1945). 
4 — 734173 R. Broberg 
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uttalet, och i särdeles hög grad är dessa olikheter framträdande mellan 
målen i häradets norra och södra delar. Därtill kommer att den dialekt, 
målet i östra Emtervik, som Noreens undersökningar huvudsakligen gällde, 
av alla fryksdalsmål utan allt tvivel varit mest utsatt för påverkan 
utifrån dvs. från Vänerbygdsområdet, varför man mången gång även 
finner avvikelser från språkbruket i systersocknen tvärs över Fryken. 
Den Noreenska ordboken torde sålunda riktigast få anses företräda södra 
Fryksdalen eller östra Emtervik, utom i de fall där det särskilt anmärkts, 
att orden härrör från övre Fryksdalen. Med dessa förbehåll utgör den en 
förträfflig ordstomme från Fryksdalen, även om dennas värde i någon mån 
minskas därav, att den innehåller icke så få skäligen banala och för 
dialekten föga genuina ord ur det lokala riksspråket. Ett helt igenom 
ursprungligare och mera egenartat ordförråd uppvisar däremot den ord-
lista med titeln Tillägg till Adolf Noreens ordbok ö/ver fryksdalsmålet, 
som år 1880 utgavs av den intresserade och kunnige bygdeforskaren, 
riksdagsmannen Jan Magnusson i Granbäckstorp. Detta tillägg, som 
innehåller ca 3 000 ord, huvudsakligen ur målet i Gräsmarks socken, kom-
pletterar på ett synnerligen lyckligt sätt den Noreenska ordboken, enär 
det företräder folkmålen inom ett område vid gränsen till övre Fryksdalen. 
Med dessa tvenne ordlistor kunde södra Fryksdalens folkmål för sin tids 
anspråk anses vara relativt väl tillgodosedda, även om ordförrådet därmed 
ingalunda blivit på långa vägar uttömt, som utgivarna förmenade. 

Den värmländska landsmålsundersökningen 1897-1920 

Efter den värmländska landsmålsföreningens definitiva upplösning dröjde 
det ej länge, förrän en systematisk, vetenskaplig undersökning av Värm-
lands folkmål tog sin början. Denna, den s. k. värmländska landsmåls-
undersökningen, igångsattes år 1897 och leddes från Uppsala av en styrelse, 
bestående av idel fackmän: professor P. A. Geijer, professor Adolf Noreen 
och fil. dr G. Kallstenius, den sistnämnde fungerande som sekreterare 
fram till år 1907, då han efterträddes av dåvarande läroverksadjunkten, 
sedermera rektorn, Sixten Samuelsson. Initiativet låg fortfarande hos 
medlemmar av Värmlands nation, och namnen Geijer och Noreen antyder 
även om förbindelserna bakåt i tiden till landsmålsföreningen. Verksam-
heten finansierades genom anslag från bl. a. Svenska Akademien, Värmlands 
naturhistoriska och fornminnesförening, Värmlands läns landsting och 
Uddeholms aktiebolag, varjämte rätt betydande belopp inflöt genom i 
landskapet utsända teckningslistor. Själva uppteckningsarbetet utfördes 
av undersökare, som skickades ut till landskapets alla delar med uppgift 
att ingående undersöka ljud- och formlära samt i någon utsträckning även 
ordförrådet i de olika socknarnas folkmål. Var och en av undersökarna 
fick på sin lott ett visst distrikt, t. ex. ett par tre av de mindre eller ett 
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av de större häradena. För att verksamheten skulle leda fram till det 
önskade målet, en översikt över ljudförhållandena och formläran hos 
landskapets dialekter, var det givetvis nödvändigt, att arbetet skedde 
systematiskt och likformigt. Som hjälpmedel använde man s. k. typord-
listor, upptagande omkring 1 500 typord för såväl ljudskicket som böjnings-
läran. Dessa typordlistor besvarades med enstaka undantag för varje 
socken, i regel från en punkt i socknen men i vissa fall på flera håll, där 
mera betydande dialektskillnader var till finnandes. På så sätt åstadkoms 
ett till omfånget ganska omfattande material eller om man så vill, en pre-
liminär grammatik över värmlandsmålen, varigenom man på ett helt 
annat sätt än tidigare kunde få en överblick över landskapets målför-
hållanden. Förutom genomgång av typordlistorna hade varje undersökare 
sig ålagt att, i den mån sådant kunde medhinnas, giva akt på ordförrådet 
och medelst ordsamlingar bidraga till att belysa detta. Under arbetets gång 
antecknade man sålunda på smärre ordlappar ord, fraser och uttryck, som 
man lade märke till under samtal med sagesmännen. Vidare upptecknade 
man med tillhjälp av landsmålsalfabetet längre sammanhängande be-
rättelser, varigenom hopbragtes en icke obetydlig samling av värdefulla 
texter på de olika bygdemålen. Slutligen nedskrev man även vad man 
kom över av folkminnen, såsom folktro, folkseder, sägner, visor, ordstäv osv. 
Denna sida av uppteckningsarbetet skedde emellertid fullkomligt osyste-
matiskt utan några slags hjälpmedel och inbragte därför helt naturligt 
ett ganska blandat material, i många avseenden sådant som förefallit upp-
tecknaren ovanligt eller egendomligt, under det att ofta det för bygden 
karakteristiska, det vanliga och alldagliga, blev förbigånget. De jämförelse-
vis stora samlingar av folkminnen som härigenom åstadkoms, får givetvis 
icke för den skull föraktas; de har tvärtom ett mycket stort värde, enär 
däri finnes räddat åtskilligt, som senare icke stått att uppleta i den folkliga 
traditionen. 

Den värmländska landsmålsundersökningen fortgick fram till år 1920, 
då dess styrelse upplöstes och det hopbragta materialet överlämnades till 
Landsmålsarkivet i Uppsala. Hela det insamlade materialet uppgick då 
till drygt 50 000 ordlappar, omkring 1 200 blad i kvartoformat, 97 stycken 
typordlistor samt smärre samlingar av blad och häften i växlande format. 
Samlingarna hade då granskats av G. Kallstenius och nödvändiga kom-
pletteringsarbeten i rätt stor utsträckning utförts under hans ledning. 
Under de följande två decennierna bedrevs sedan ingen systematisk under-
sökning i Värmland, vare sig av dess dialekter eller dess folkminnen. 
Detta betyder emellertid icke att uppteckningsarbetet helt låg nere under 
denna tid. Tvärtom utfördes från 1920-talets senare hälft genom Lands-
målsarkivet i Uppsala ett tidvis rätt livligt uppteckningsarbete på skilda 
håll i landskapet med tillhjälp av ett stort antal intresserade och kunniga 
upptecknare. Ganska omfattande uppteckningsarbeten, såväl språkliga som 
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folkloristiska, utfördes sålunda exempelvis på Värmlandsnäs, i Alster, 
Övre Ullerud, Fryksände, Brunskog m. fl. socknar, delvis genom utskickade 
undersökare. Företrädesvis genom dessas verksamhet hopbragtes också 
stora samlingar från Värmlands finnbygder, från vars egenartade tradi-
tionsvärld sålunda räddades ett till stora delar oersättligt material, som det 
vid senare undersökningar visat sig vara omöjligt att uppspåra, eftersom 
den äldre finska folkkulturen under de senaste decennierna nära nog helt 
utplånats genom försvenskning och därmed inträdande traditionsupp-
lösning. Att denna tids uppteckningsarbete i många stycken visat sig vara 
ett räddningsarbete i sista stunden gäller emellertid ej endast beträffande 
den värmländska finnbygden. Detsamma kan sägas även om det in-
samlingsarbete som bedrevs i syd- och centralvärmländska bygder, där 
dialekterna och folkkulturen till följd av det utsatta läget blivit illa åtgångna 
av det framträngande riksspråket och nivelleringen på alla områden av 
kulturlivet. 

Landsmålsarkivets värmlandsundersökning 1944-1958 

De språkliga samlingar från Värmland som alla dessa undersökningar 
inbragt, visade sig emellertid icke vara tillräckliga. I ordsamlingarna var 
landskapets olika delar ganska ojämnt representerade. Detsamma var även 
fallet beträffande fördelningen av redogörelser för näringslivets organisa-
tion, arbetsmetoder, hushållning, levnadssätt, sedvänjor osv. Större delen 
av materialet måste dessutom granskas och kompletteras beträffande 
tvivelaktiga ordformer, oklara betydelser, osäkra uttalsbeteckningar osv. 
Men framför allt saknades stora, innehållsrika ordsamlingar, som kunde 
ge ordentligt besked om de olika bygdernas ordförråd. Det visade sig 
sålunda vara av behovet påkallat att igångsätta nya, omfattande under-
sökningar av de värmländska folkmålen. Liksom tidigare kom de härför 
erforderliga penningbidragen även denna gång från värmlänningarna själva. 
Genom frikostiga anslag till Landsmålsarkivet från värmländska industrier 
och bolag samt Värmlands läns landsting möjliggjordes sålunda ett under-
sökningsarbete av mycket stor omfattning, som tog sin början hösten 
1944 och utan avbrott fortsatte fram till slutet av 1950-talet, då uppteck-
ningsarbetena i huvudsak var slutförda. 

Genom denna nya värmlandsundersöknings verksamhet kom ett mycket 
omfattande material att tillföras arkivets värmländska samlingar. De 
inkomna ordsamlingarna uppgår sålunda till betydligt över 100 000 
ordbelägg.1  Därtill kommer ett s. k. ordregister, innehållande excerpter 

1  De största ordsamlingarna, omkr. 50 000 ordbelägg, gäller dialekten i Dalby, 
det mest särpräglade av Värmlands svenska folkmål. På basis av detta material, 
hopsamlat av skogsarbetaren Karl L:n Bergkvist från Brattmon och arkivets med-
arbetare Jacob Jacobsson har den senare under 1960-talet utarbetat en ordbok över 
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av det ordmaterial som döljer sig i redogörelser för olika avsnitt inom 
arbetsliv, hushållning osv, eller i beskrivningar och monografier av mycket 
varierande sort. Detta uppgår till över 130 000 ordlappar och genom 
undersökningens arbete föreligger således numera ett nytt språkligt material 
lätt tillgängligt i ordsamlingar med omkring 240 000 ordbelägg. Härtill 
kommer redogörelser och beskrivningar på ca 20 000 blad i kvartoformat, 
ett relativt stort antal häften och band samt över tusentalet belysande 
teckningar och fotografier. Även moderna tekniska hjälpmedel har anlitats 
vid dessa undersökningar, i det att ett ganska stort språkligt material 
inspelats på bortåt 500 grammofonskivor, därav ett 70-tal utgörande 
språkprov från den nu utdöda värmlandsfinskan. Om man alltså summerar, 
att man numera har tillgång till ett lättillgängligt dialektmaterial från 
Värmland på omkring 300 000 ordbelägg och att det sammanlagda antalet 
belägg som förefinnes i arkivets samtliga värmlandssamlingar, beräknas 
uppgå till bortåt millionen, torde man otvivelaktigt ha mycket goda 
möjligheter att ingående studera och bedöma de värmländska folkmålens 
beskaffenhet i olika bygder. Till följd av materialets omfång, allsidighet 
och relativt jämna fördelning över landskapet kan man också i allmänhet 
ganska noggrant bestämma olika språkdrags frekvens och utbredning, 
och det kan därför icke anses innebära någon överdrift att beteckna 
dialektmaterialet som ett av de viktigaste hjälpmedlen vid en utredning 
av Värmlands kulturgeografiska belägenhet. I varje fall kan det icke 
anses tillrådligt att vid en kulturkartläggning av Värmland underlåta att 
beakta de mycket bestämda och otvetydiga upplysningar, som det språkliga 
materialet ställer till förfogande. 

Uppfattningar om värmlandsmålens ställning. Gottfrid Kallstenius 

Då det gäller att utreda de värmländska målens förhållande till omgivande 
mål och hänföra dem till någon viss bestämd målgrupp, har man länge 
uttryckt sig med stor tvekan, helt naturligt eftersom det ofullständiga 
dialektmaterialet icke tillåtit några bestämda slutsatser. Av gammalt 
har man emellertid lagt märke till de sydvärmländska dialekternas nära 
frändskap med västgötamålen och utgått härifrån vid klassificeringen. 
När västgöten Sven Hof på 1770-talet skrev sin ordbok över västgötamålen, 
Dialectus vestrogothica, berörde han sålunda även värmländskan, som han 
ansåg vara att ansluta närmast till västgötskan.1  Tvekan vid att reserva- 

dalbymålet, omfattande i handskrift drygt 11 300 blad i kvarto med över 24 000 
ordartiklar. Ordboken förvaras i handskrift på Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. 

1  Sven Hof, Dialectus Vestrogothica, Stockholm 1772, pag. 16: Verum ut ad 
Seanicam fortasse Gothlandieam, Blekingicam, Hallandicam & Bohusiensem; sie ad 
Vestrogothicam Vermlandicam & Dalieam dialectos poteris referre. 
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tionslöst föra de värmländska dialekterna till götamålen återkommer även 
sedermera, när man fått tillgång till ett rikhaltigare material och bättre 
fördelat över landskapet. I allmänhet har man nöjt sig med att hänvisa 
till den stora frändskapen med målen söder och väster om Vänern, som 
ansetts vara en fullt tillräcklig motivering för att i översikter över dialekt-
sammanhangen i stort i vårt land beteckna värmlandsmålen som en 
utgrening från götamålen. Samtidigt har man dock ofta påpekat den 
kraftiga dialektsplittringen och det på sina håll starkt framträdande 
inflytandet från andra språkområden. Så skriver t. ex. Bengt Hesselman 
i sitt arbete Sveamålen år 1905, att värmländskan i många avseenden står 
för sig själv, samtidigt som den är mycket olikartad i olika trakter, och 
på liknande sätt har den senare karakteriserats av ett flertal forskare, 
såsom Adolf Noreen, Sixten Samuelsson, Elias Wess6n m. fl.' 

I populär framställning har de värmländska målens frändskapsförhål-
landen behandlats av H. Geijer och S. Samuelsson, som framhåller, att de 
götiska inflytelserna är starkast inom det sydvärmländska språkområdet, 
men att många överensstämmelser återfinnes i mer eller mindre utpräglad 
grad över hela eller stora delar av landskapet.2  Vidare redogör de för några 
överensstämmelser med sveamålen, tillhörande norra delen av landskapet, 
samt norska inslag, vilka de finner vara mycket betydande och starkast i 
de nord- och västvärmländska målen. Någon noggrannare gränsdragning 
mellan de olika områdena inlåter de sig emellertid icke på, om man 
undantager påpekandet av de nordliga älvdalssocknarnas språkliga sär-
ställning. Däremot gör de på grundval av en mera specifikt värmländsk 
språkföreteelse, den s. k. apokopen (dvs, bortfallet av svagtoniga slut-
stavelser, t. ex. nordvärml. grav gräva), åtskillnad mellan ett nord- och 
ett sydvärmländskt språkområde efter en ungefärlig gräns Charlottenberg-
Deje-Filipstad. Någon ytterligare indelning finner de sig icke kunna göra 
men anser det i viss mån möjligt att räkna med häradsdialekter, även om 
de språkliga gränslinjerna ofta icke sammanfaller med häradsgränserna. 
I huvudsak är denna Geijer-Samuelssons framställning riktig, ehuru den 
ger en alltför vag uppfattning av de värmländska folkmålens fördelning 
inom landskapet och framför allt beträffande utbredningen av från olika 
håll utifrån verkande språkliga impulser. 

Uppgifter av denna art får man däremot i rikt mått beträffande såväl 
ljudläran som böjnings- och ordbildningsläran i Gott/rid Kallstenius' 
omfattande och detaljerade Översikt av Värmlands svenska dialekter, baserad 

1  A. Noreen om Värmlands folkmål i Nordisk familjebok, 2:a uppl., bd 33, spalt 315; 
S. Samuelsson, Värmlands folkmål (I: En bok om Värmland, 1, 1917), sid. 387 f.; 
E. Wessön, Våra folkmål, 9:e uppl., 1969, sid. 23; B. Hesselinan, Sveamålen, 1905, 
sid. 66 f. 

2  H. Geijer och 5. Samuelsson om Värmlands folkspråk, i Sverige, geografisk etc. 
beskrivning utg. av 0. Sjögren, V, 1913. 
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huvudsakligen på resultatet av undersökningarna 1897-1920.1  Som i 
inledningen framhållits, är detta arbete särdeles svårhanterligt och oöver-
skådligt till följd av framställningssättet med en i detalj genomförd 
systematisk registrering eller katalogisering av de olika språkliga före-
teelserna. På sin plats i sammanställningen har därvid mången gång 
även skäligen betydelselösa särutvecklingar, tillfälliga eller individuella 
uttal och till och med påtagligt felaktiga uppteckningar blivit inordnade. 
Genom de sju stycken språkkartor som han bifogar framställningen i 
stället för en klargörande sammanfattning eller ett behövligt ordregister 
har icke någon större överskådlighet vunnits. Snarare har resultatet 
blivit det motsatta, eftersom stora grupper av språkliga företeelser förts 
in på varje karta och utbredningen av de karterade språkdragen bestämts 
medelst linjer — i medeltal 8-9 på varje karta — åtföljande socken-
gränserna och därmed på ett förvirrande sätt löpande om varandra i alla 
riktningar. Till den svårlästa kartbilden samverkar förutom mängden av 
på varje karta inlagda dialektdrag även och framför allt, att Kallstenius 
icke gjort åtskillnad mellan äldre och yngre språkförändringar och icke 
tagit hänsyn till deras utbredningsmöjligheter eller spridningsriktningar 
inom landskapet och språksambanden med omgivande områden. Eftersom 
Kallstenius anser sin uppgift vara att uteslutande ge en deskriptiv fram-
ställning av Värmlands dialekter diskuterar han endast i undantagsfall, 
om en uppdragen dialektgräns i något avseende är att betrakta som en 
reträttgräns eller om den anger de främsta positionerna för en framryckande 
språkföreteelse. En möjlig fördelning av materialet i rum och tid bör 
emellertid inspirera till sådana synpunkter. En rent deskriptiv framställning 
på grundval av det material som Kallstenius använt ger också bilden av 
fullkomligt statiska dialektförhållanden inom landskapet under nära ett 
halvt sekel från landsmålsföreningens och Adolf Noreens uppteckningar i 
början av 1870-talet till de sista ordsamlingarna och typordlistorna år 
1917. I själva verket får man räkna med en betydligt längre tidsrymd, 
om man betänker, att dess gräns i det förgångna bestämmes av det tids-
avsnitt, som äldre personers språk på 1870-talet egentligen representerar, 
medan dess slut faller inom 1900-talets andra decennium i och med 
iakttagelser av vissa språkbruk hos de yngre. Utvecklingen har ingalunda 
stått stilla under denna relativt långa tid: språkgränser har förskjutit sig, 
ändrade kulturgeografiska förhållanden har medfört ändrade spridnings-
rörelser, äldre språkföreteelser har utplånats, språkliga novationer är på 
frammarsch osv. Dialektgränserna är under hela undersökningstiden 
oavbrutet på glid, ingen gräns kan framställas som en bestämd linje på 
kartan, t. ex. strängt följande sockengränserna som på Kallstenius' kartor, 
utan måste fattas som en mer eller mindre bred zon. Under sådana 

1  Om Kallstenius' översikt jfr även sid. 11. 
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förhållanden kommer det deskriptiva betraktelsesättet oupphörligen i 
kontakt med under ett visst tidsmoment skeende förändringar, vilket med 
nödvändighet fordrar dess kombinerande med ett historiskt perspektiv. 
Detta torde även annars vara nödvändigt vid all dialektforskning men i 
all synnerhet är det helt oundgängligt att tillämpa den historiskt orienterade 
språkgeografins synpunkter och metoder, om man vill söka rätt förstå 
orsakerna till den starka dialektsplittringen i Värmland och betingel-
serna för olika språkföreteelsers utbredning och spridningsvägar inom 
landskapet. 

Natan Lindqvists språkgeografiska kartläggningar. Ordgeografiska 
förbindelser 

Från språkgeografiska utgångspunkter har Natan Lindqvist dragit upp 
gränserna för en sydvästsvensk språkgemenskap med liknande utbredning 
som det av Sigurd Erixon beskrivna kulturområdet (jfr ovan sid. 28). 
Förutom att han i ett flertal artiklar påvisat dess förekomst vid behand-
lingen av olika sydvästsvenska dialektproblem, har han i ett större ord-
geografiskt arbete med tillhjälp av en mängd kartor närmare fastställt 
dess gränser och påvisat utbredning och spridningsvägar för ett stort antal 
sydvästligt orienterade ord och ljudföreteelser.' Det egentliga kärn-
området för detta sydvästsvenska språksammanhang förlägger han söder 
och väster om en diagonallinje från östra Blekinge över Vättern till norra 
Dalsland. Medan gränsen söder om Vättern är ganska stabil, varierar 
yttergränserna ganska starkt beträffande områdets nordliga del, och dia-
gonallinjerna sprider sig understundom norr om Vänern österut ända fram 
till och över den östra värmlandsgränsen. (Jfr liknande fenomen beträffande 
de etnologiska skiljelinjerna, ovan sid. 31 ff. och karta 4!). 

Värmlands karaktär av en nordlig gränszon till detta språkområde 
framstår sålunda, som man kan vänta sig, klar och ovedersäglig. Utefter de 
gamla förbindelselederna från Västergötland tvärs över Vänern och 
utmed dess västra och östra strand har de sydvästsvenska språkföre-
teelserna brutit in i södra Värmland och därifrån vunnit växlande spridning 
vidare norrut, ej sällan över hela landskapet. Ej sällsynt är en utbredning 
över Vänerområdet och provinsens sydligare delar, ungefär så långt som 
det västgötska inflytandet starkast gjort sig gällande i övriga språkliga 
och kulturella sammanhang. Ibland är förekomsten inom Värmland västlig, 
ibland östlig, beroende på vilka vägar de inträngande företeelserna gått 
fram. Sydvästlig utbredning har sålunda ord som kräen kräsen, orne fargalt, 
tjåste, tjäste andas häftigt, flämta, russle supa o. d., slösa, tidd dräktig, väre 
gumse m. fl. liksom även bibehållandet av bindevokalen e i kompositions-
fog, t. ex. spannmål, h,unneva43, tannevark osv. (Jfr karta 14: 3.) Inom 

N. Lindqvist, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning, 1-2, 1947. 
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detta område är särskilt Nordmarks härad och bygderna kring Byälven 
språkgeografiskt nära förbundna med Dalsland, där även sydgående 
inflytelser från Värmland och Norge kan skönjas. Södra delen av Värm-
landsnäs visar nästan undantagslöst samstämmighet med den motsatta 
västgötastranden, ett bevis på de tidigare livliga förbindelserna över 
Vänern som kan iakttagas även i andra språkliga och kulturella överens-
stämmelser. Bland språkdrag som invaderat sydöstra Värmland efter 
vägarna öster om Vänern märkes ord som bräken ormbunke, ila dröja, 
uppskjuta, söla, krumpen, krumphänt valhänt, misslika misstycka, vara 
avundsjuk, skagge dimma, tia töa osv., ljudövergången u till o framför 
gg, t. ex. glogg, oggle och flera andra ljudhistoriska företeeler (jfr karta 16). 
Åldern på dessa östligt orienterade överensstämmelser diskuteras icke, men 
man torde vid jämförelse med andra språkliga sammanhang öster om 
Vänern få bedöma dem som relativt unga, en fråga som vi återkommer 
till och exemplifierar senare. 

Från södra Värmland och företrädesvis det sydöstra gränsområdet har 
spridning skett norrut mot Bergslagen, inåt landskapets centrum och 
ofta efter dalgångarna vidare mot norr. Det sydvästsvenska språksam-
manhanget brytes dock här ofta av en språkström österifrån, som för 
med sig en mängd uppsvenska novationer in i de värmländska allmoge-
målen. Detta kan illutreras med ett enda typiskt exempel. Verbet sickla, 
dregla, har sin utbredning i Värmland väster och norr om en linje ung. 
Grums—V. Emtervik—Hagfors, således helt i överensstämmelse med dia-
gonalema på karta 8. Man skulle tvärtom vänta sig en »götisk» diagonal 
utefter den östra värmlandsgränsen som fortsättning på dess mycket 
typiska gränslinje söderut över norra Vättern—östra Blekinge. I området 
norr om Vänern har emellertid gränsen förskjutits långt åt väster därigenom 
att ordet dregla har inträngt från Bergslagen—Mälarområdet. Inte minst i 
andra språkliga sammanhang än dem som avser ordförrådet, är dylika 
inbrytningar vanliga, liksom vi även sett dem uppträda i etnologiska 
sammanhang (jfr sid. 33). I en del fall har dessa novationer enligt 
Lindqvists åsikt gått vidare västerut och väster om Vänern fortsatt ned 
mot Västergötland, så t. ex. ord som blöja, lin, vild utvilad, formerna 
balk (motsats: bolk), broms (gentemot brems o. a.), stitte, sätt (satte, satt) 
m. fl. Denna uppsvenska språkström antages i vissa fall, såsom beträffande 
den östliga ortnamnstypen Tomt(a) gentemot den sydliga och västliga 
To/ta, över Värmland ha trängt in i sydöstra Norge redan på 1200-talet. 
Den tidiga tidpunkten måste väcka förvåning med tanke på bebyggelsens 
tillstånd och den kulturella utvecklingen i Värmland under den tidigare 
medeltiden med dess mycket svaga förbindelser österut, jämfört även 
med det faktum, att dylika ortnamn icke finns belagda i Värmland före år 
1500, medan de uppträder mycket tidigare i Västergötland. Omvänt 
påvisar Lindqvist påverkan frän Värmland i Västmanland och Närke i 
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ord som bråta bryta (lin), kräveka kräfta, riva räfsa samt former som kåst 
kvast, bratt brant m. fl., och i vissa fall även i Västerdalarna. Dylika och 
andra exempel på språkligt inflytande från Värmland i denna riktning torde 
med ganska stor sannolikhet få anses tillhöra ett jämförelsevis sent tids-
avsnitt, dvs, den välkända värmländska expansion som färgat målen i 
Grythyttans och Hällefors bergslag och i varierande grad även präglat 
dialekterna i vissa andra bygder, såsom Tyngsjö och Säfsnäs i västra 
Dalarna. 

Vad slutligen beträffar de norska och nordliga språkdragen i Värmland, 
beröres dessa av Lindqvist endast tillfälligtvis och i förbigående, eftersom 
hans huvudsyfte är att redogöra för det sydvästsvenska språkområdet. 
Han nöjer sig i det stycket med ett påpekande, att språkgeografiska 
förbindelser med Norge starkt framträder i Värmland, och ger exempel 
endast i de fall, där sådana är nödvändiga för hans syften, t. ex. då han 
påvisar spridning genom Värmland av norska ord som stöe, stöa (botten-) 
lager av kärvar i lada, ettel körtel, skodd dimma osv. Det är dock naturligt, 
att man i Värmland måste kunna framskaffa en mycket rikhaltig exempel-
flora på ordgeografiska förbindelser med Norge, om man granskar ord-
förrådet ur denna synvinkel och bortser från de sydvästsvenska aspekterna. 
Som starkast påverkade västerifrån framstår vid en dylik undersökning 
Nordmarks, Jösse och norra delen av Älvdals härad, inom vilka områden 
en påfallande stor del av ordförrådet visar överensstämmelse med östra 
Norge. Från detta starkfrekventa område avtar de norska inslagen mot 
sydöst, där de blir minst märkbara inom Bergslagen och det östra Väner-
området. Ur den omfångsrika gruppen av dylika norska inslag i västra 
och norra Värmlands ordförråd skall jag här nöja mig med att anföra ett 
mindre antal belysande exempel. Hit hör sålunda ord som trova•l stödbräde 
mot täckmaterialet på näver- eller torvtak, sluffe slags körredskap, skak 
grytvind, lit, löte stund, tidpunkt, tidsperiod (Nordmark), trellebår skott-
kärra, sjär skata, åntle tillfredsställande, bra, måte sätt, dyvvel kärr, blöt 
mark, römme grädde, rökte som sladdrar, pratar strunt, äimein ensidig, 
enfaldig, tros avlångt kar eller låda, åröte, årätt yxkil, yngne fågelkull, 
gutonge pojke, lytte, litte vara tvungen, domp sänka, svacka, skorte sprickdal, 
rajje gren, smal stång eller slana, kkigg broms, dys geting, danse stanna, 
gromm duktig, mollvet(e) mullbänk vid stugvägg, morosam trevlig, under-
hållande, russel gå sakta, kvå kåda, lä/s mjukt tunnbröd no, nu ho, grisho, 
avelhänt oskicklig i handasysslor, hatjall skröplig krimm snuva, svär bra, 
präktig, jesk ormbunke, tyttbär lingon, imt(e), emt(e), ömt(e) idissla, koll(e) 
laggad stäva eller bytta osv. 

Tiden för ordens invandring torde i allmänhet icke kunna närmare 
fixeras, utom möjligen såsom tidig eller sen med den större eller mindre 
utbredningen som bedömningsgrund. Ibland kan tiden för inlåningen av 
vissa ord bestämmas såsom mycket sen, nämligen i de fall då man säkert 
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kan avgöra, att de införts genom de tidvis mycket omfattande arbetar-
vandringarna t. ex. från norra Fryksdalen, till österdalen och Sydnorge 
under 1800-talets sista decennier och början av innevarande århundrade. 
Till detta sena stadium i de norsk-värmländska förbindelserna hör 
otvivelaktigt för Fryksdalens gränsbygder ord som t. ex. /MO väldig(t), 
duktig(t), övermåttan, fäPing duktig el. svårhanterlig karl, svär bra, präktig, 
spräk livlig, rask, russel gå sakta, dätt(e) falla, grej rejäl, redig, gröft dike, 
ripsäck ryggsäck, lörstyrer förman, förvaltare, sam/ag försäljningslokal för 
spritdrycker, störels storlek, killekerv,tullkerv, 	sylta, rullad, sätt att antag, om, 
och många flera. Många av de gränsbor som under ifrågavarande tidsav-
snitt årligen och under större delen av året hade sin egentliga arbetsplats 
förlagd till Norge, tog i sitt språk upp en hel mängd norska ord. Genom 
dem blev dessa sedan i större eller mindre grad inarbetade i den egna 
bygdens mål, varvid somliga fick ganska allmän användning, under det 
att andra, som av det stora flertalet förblev betraktade som främmande 
inslag i bygdemålet, fortlevde hos högst ett par generationer eller godtogs 
endast hos mindre grupper av befolkningen. De inlånade ordens karaktär 
kan även vittna om de omständigheter under vilka de upptagits i språket. 
Förutom allmänt gängse ord utgöres de huvudsakligen av benämningar 
tillhörande arbetslivets område, t. ex. skogsbruk, dikningsarbeten osv., 
samt de förhållanden i grannlandet som de under vistelsen där hade 
möjlighet och anledning att komma i kontakt med. Ett spridningsförlopp 
av detta slag torde även i viss mån kunna tjäna som stöd för Lindqvists upp-
fattning om vägarnas stora betydelse för ordens utbredningsrörelser, enär 
arbetsplatsen gärna förlades till och orden följaktligen inlånades från de 
bygder som låg närmast invid de vägar, som ledde över gränsskogarna till 
grannlandet. En betydande roll i det språkliga utbytet spelade vidare den 
mycket livliga gränshandeln, särskilt som varuinköpen och varuutbytet 
ägde rum på norsk botten i de mindre samhällena närmast gränsen eller på 
de livligt besökta marknaderna i Vinger (Kongsvinger), Grundset och 
Hamar. Att handeln fick denna inriktning är naturligt, eftersom gräns-
borna först och främst sökte tillgodogöra sig den rika varutillgången i de 
närbelägna norska huvudbygderna, varvid skogsbygdens egna produkter, 
såsom smör, hudar osv., utbyttes mot livsmedel och spannmål, som det 
svaga jordbruket icke mäktade producera i erforderlig mängd, ett för-
hållande som vi tidigare berört (sid. 27 f.). 

Frågan om äldre eller yngre spridning av olika element i ordförrådet 
är givetvis i de flesta fall vansklig att avgöra beträffande ett område med 
så oroligt förflutet som Värmland. Mera sällan kan den som i de sist 
relaterade fallen besvaras genom ett studium av dagens språkliga situation 
ute i bygderna. För de äldre förloppen torde svaret oftast bli mer eller 
mindre hypotetiskt, i den mån det icke kan underbyggas med samstämmiga 
kulturhistoriska och etnologiska rön. Lindqvist går icke in på dessa problem, 
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som för utredningen av den trassliga värmländska språkhärvan måste 
betraktas som särdeles viktiga. Av de språkliga företeelsernas utbredningar 
synes man emellertid — ofta, icke alltid, ty spridningsrörelserna uppvisar 
många faser — kunna utläsa förhållandevis säkra tidsrelationer mellan 
somliga språkströmningar i Vänerområdet. Där händer ej sällan, som ovan 
anförts, att den äldre sydvästsvenska utbredningen genombrutits av 
österifrån kommande uppsvenska novationer, vilka i sin tur ofta 
kluvits av internt värmländska särutvecklingar. Att östligt uppträdande 
uppsvenska drag inom landskapet är jämförelsevis unga, torde icke råda 
något tvivel om. Som gamla och allmänt nordliga får däremot de 
uppsvenska språkdrag betraktas, som samtidigt uppvisar samband med 
Norge. En intressant parallell till Sigurd Erixons ovan anförda påpekande 
(sid. 28), att sydöstra Norge i etnologiskt avseende framvisar en avart av 
nordskandinavisk kultur, utgör för övrigt det förhållandet, att sydväst-
svenska språkdrag ibland återkommer längre norrut i Sverige tydligen 
genom Norge som förmedlare mellan den sydvästsvenska och den norr-
ländska utbredningen.1  

Västliga språksamband. Riksgränsen som språkgräns 

Då vi nu övergår till att närmare skärskåda Värmlands språkgeografi 
ur andra synpunkter än beträffande ordförrådet, torde det vara lämpligt 
att först behandla de västliga sambanden och därmed även det viktiga 
spörsmålet, i vilken mån riksgränsen också är språkgräns. Det är naturligt 
att antaga, att den så bör vara, och detta bestyrkes även av de språkliga 
förhållandena. Man undgår i själva verket inte att göra den iakttagelsen 
vid en resa från öster till väster över södra eller mellersta Värmland, att 
man tvärar över en mängd språkliga skiljelinjer och att det avgjort blir 
ett större avbrott vid norska gränsen än vid någon annan punkt i dialekt-
serien. Norska gränsen är för Värmlands vidkommande utan tvivel en 
mycket väl markerad språkgräns om ock i mycket olika grad från söder 
till norr. Ett absolut undantag gives dock: i norr är det äldre genuina 
målet i Södra Finnskoga norskt solörmål, och språkgränsen går här sålunda 
efter vattendelaren på värmlandssidan om riksgränsen. Starkast språk-
skiljande är emellertid den del av gränsen som berör Fryksdalen.2  Detta 
förhållande framträder klart och tydligt i de flesta språkliga avseenden vid 
en jämförelse med grannbygderna i norr och söder, och ej ens de yttersta 

1  N. Lindqvist, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning, 1-2, 1947, sid. 571. 
Jfr även I. Hoff, Skjetvemålet, 1946, sid. 272 ff., där det påpekas, att starka kultur-
strömningar söderifrån fört in danska språkdrag och senare även utpräglat väst-
götska inflytelser i ()stf old i Norge. 

2  Jfr härtill S. Kolsrud, Utsyn over målet i Oysterdalane og Solerbygdene, 1944, 
sid. 53: »Fryksdalsmålet er sermerkt Vermelandslo>. Se även dens., Nynorsken i sine 
målföre, 1951, sid. 831. 
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gränsbygderna i norra Fryksdalen avviker i detta avseende nämnvärt 
från häradets centrala mål. Förutom i fråga om ordförrådet är detta 
förhållande påtagligt även i andra fall, så t. ex. beträffande ljudskicket 
och formläran, där Nordmarks och Jösse härad i söder och norra delen av 
Älvdals härad i norr uppvisar en hel mängd överensstämmelser med Norge, 
vilka saknas i Fryksdalen.1  Några exempel kan anföras. Verbet fara heter 
i de västra delarna av Nordmarks och Jösse härad färe, i norra Klarälv-
dalen får (Dalby, N. Finnskoga) och fära (S. Finnskoga), dvs, med 
ä-vokal, liksom fallet är i Norge (karta 5: 1, 6: 4b). I Fryksdalen heter det 
får (med öppet a). Liknande vokalisation inom ifrågavarande områden 
har även verbet vara (karta 14: 3), sbst. afton m. fl. I de västra delarna av 
Nordmarks och Jösse härad träffas uttalet sag för subst. såg, likaså i 
norra Klarälvdalens västra skogsbygd, under det att Fryksdalen endast 
har å-vokal: såg. Det nämnda södra gränsområdet och norra Klarälvdalen 
(N. Finnskoga, Dalby och S. Finnskoga) överensstämmer sinsemellan och 
med de närliggande norska bygderna beträffande vokalisationen även i 
ett flertal andra fall, t. ex. her, der, här, där, bron, brun, bu, bod m. fl. 
Fryksdalen har genomgående här, där, brun och bo. Den i Norge upp-
trädande utvecklingen av rn till n(n) träffas i Värmland i växlande om-
fattning inom samma områden, i enstaka fall även i ytterligare någon 
socken i Jösse härad (karta 5: 4). Bland exempel på denna övergång kan 
anföras: björn heter i Nordmark bjönn, i Dalby och N. Finnskoga bjön och 
i S. Finnskoga bjöinj (med diftong och muljerat n) eller bjain (karta 5:4, 
6: 5); verbet och substantivet kärna har formen tjinne i Nordmark och 
stora delar av Jösse härad, tjinn i norra Klarälvdalen. Företeelsen är för 
övrigt vanligare i det norra än i det södra gränsområdet med exempel som 
kon (Dalby, N. Finnskoga), kim (N. Ny) och bin (S. Finnskoga) korn; 
kvan (Dalby), kväin (S. Finnskoga) kvarn; icken (Dalby), itkein (S. Finn-
skoga) ekorre; ban (Dalby), bån (S. Finnskoga) barn m. fl. I Fryksdalen 
finns inga spår i vardagsspråket av denna utveckling, men den torde ha 
funnits tidigare i varje fall i någon mån nära riksgränsen. Härpå tyder 
bl. a. det äldre uttalet av vissa ortnamn såsom t. ex. konnbreten för gården 
Kornbråten i norra delen av östmarks socken. De ovan anförda orden 
heter emellertid även i Fryksdalens gränstrakter björn, tjårn, korn, kvarn, 
icksr och barn. Liknande avvikelser uppvisar fryksdalsmålen även i flera 
andra avseenden. Inom ett par begränsade områden i söder och norr har 
man sålunda liksom i Norge bevarat de gamla diftongerna i en hel del fall 
som t. ex. bein, ein, stein, röik, Vujuk, Must osv., dvs, resp. ben, en, sten, 
rök, hök och höst (jfr vidare nedan sid. 72 f.!). Någon motsvarande förekomst 
av diftonger i Fryksdalen är icke känd ens från de närmast gränsen belägna 
skogsbyarna. 

1  Jfr ovan sid. 23, 28 ff. om  liknande utbredning beträffande etnologiska företeelser. 
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Dessa och en mängd andra språkliga företeelser utvisar tydligt, att riks-
gränsen i sin värmländska sträckning är viktigast som språkgräns i den 
del som berör Fryksdalen. Då det gäller att förklara detta förhållande, 
frestas man lätt att tro, att orsaken härtill vore att söka i de isolerande och 
särskiljande verkningarna av den väldiga Tolvmilaskogen, i vars innersta 
delar gränsen går fram. Denna förklaringsgrund är icke tillfyllestgörande. 
Visserligen var dessa ödsliga skogsområden ett kraftigt hinder för för-
bindelserna över gränsen i äldre tid, men avstånden till de östnorska 
huvudbygderna vid Glomma var å andra sidan icke längre än distansen 
mellan värmländsk och norsk bygd på de flesta andra delar av gräns-
skogarna. Det är därför knappast troligt, att enbart förekomsten av ett stort 
skogsområde på detta avsnitt av gränsen skulle kunnat utgöra någon 
absolut spärr för språkliga och andra kulturella inflytelser ens i äldre tid, 
och man synes sålunda vara nödsakad att söka efter andra orsaker till 
riksgränsens starkt språkskilj ande karaktär i dessa trakter. Problemet är 
mera komplicerat än man vid en flyktig första översyn frestas att tro. 
Av allt att döma måste man räkna med flera i olika grad och på olikartade 
sätt samverkande förhållanden. En primär fråga gäller framkomligheten 
på de olika avsnitten av gränsskogarna. Tar man detta spörsmål i närmare 
skärskådande, finner man, att möjligheterna till kontakt med de norska 
bygderna i äldre tid varierade avsevärt för skilda värmländska gräns-
bygder. Nordmarken längst i söder, som låg avlägset isolerad från det 
övriga Värmland genom vidsträckta ödeskogar, hade gamla förbindelseleder 
till relativt närbelägna norska storbygder med Halden som centrum och 
Oslo inom räckhåll. Från Jösse härads huvudbygder längre åt norr kring 
Glafsfj orden och sjösystemen nordväst därom ledde en gammal lättfram-
komlig väg över Edskogen till Vinger vid Glomma. På denna led drog Egil 
Skallagrimsson på 900-talet som skattkrävare till Värmland, här färdades 
i det tidiga 1000-talet Sigvat skald i Olov den heliges beskickning till 
Västergötland; många norrmän, såväl kungar och jarlar som bönder och 
flyktingar, tog denna färdväg till »Vermaland», och sedermera gick här den 
viktigaste pilgrimsvägen fram för dem som vallfärdade till Nidaros.1  En 
pilgrimsväg — och allmän färdväg — förband också den norra Klarälv-
dalen med Norge. Den följde Klarälven norrut från Tingvalla (nuv. 
Karlstad) och ledde norr om Dalby över Tolv-milaskogen längs Lettälven 
och Flisa till de norska bygderna vid Glomma. Därifrån kunde färden 
sedan fortsättas vidare norrut till Hamar och Nidaros eller åt söder utmed 
älven till Norges huvudbygder i östlandet. 

I jämförelse med dessa gränsbygder i söder och norr var den mellan-
liggande Fryksdalen i äldre tid ganska avskild från de norska bygderna 
i väst. Inga stråkvägar ledde i gammal tid över de öde skogarna; först 

1  Jfr ovan sid. 23. 
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på 1800-talet tillkom de nuvarande förbindelsålederna. Bortsett från 
verkningarna av dessa bygdskilj ande skogar mot Norge kom språkutveck-
lingen i Fryksdalen även att i väsentlig mån präglas av det i övrigt relativt 
skyddade läget i Frykens dalgång. Mot Jösse härad i väster utgjorde den 
ofarbara Frykdalshöjden en effektiv gräns för samfärdsel och kulturellt 
utbyte, och åt öster skilde ett brett skogsområde, Fyramilsskogen, från 
bebyggelsen i Klarälvdalen. I denna relativa avskildhet från omgivande 
bygder kom fryksdalsmålen att utvecklas till centrala eller egentliga 
värmländska mål, som i mindre grad företedde och i fortsättningen även 
mottog mindre påverkan utifrån men tvärtom visade tendenser till viss 
expansion. Där förbindelser av någon ålder och omfattning övervunnit de 
hindersamma skogarna är sålunda språkliga inflytelser från Fryksdalen 
påvisbara, medan påverkan i motsatt riktning mera sällan kan säkert 
konstateras. 

Finnbygden — en språkskiljande faktor 

Till dessa förhållanden som i varierande grad kan anses ha bidragit till 
riksgränsens starkt språkskilj ande karaktär på det fryksdalska avsnittet, 
kommer emellertid en omständighet av synnerligen stor betydelse. Enligt 
min uppfattning torde den avgörande orsaken först och främst vara att 
söka i den finska koloniseringen av gränsskogarna (jfr ovan sid. 25 f. och 
karta 2). Den mäktigaste finska bosättningen ägde rum i skogarna från 
norra delen av Jösse härad och norrut på båda sidor om riksgränsen, en 
enhetlig finsk bebyggelse av omkring 14 mils längd och över 4 mils bredd, 
vars kärnområde utgjordes just av skogsbygderna i norra Fryksdalen. 
Denna starka finska enklav innebar, att det här kring riksgränsen existerade 
en bygd med helt främmande språk, ett ytterst olika utformat näringsliv och 
en folklig kultur överhuvud, vars andliga och materiella element hade få 
motsvarigheter i de omgivande bygdernas allmogekultur.' Finnbygden 
kom sålunda att inom mycket påtagliga gränser bilda en värld för sig, 
som i själva kärnområdet höll sig intakt ända fram till 1800-talets slut och 
i avskilda smärre bosättningar där inom ännu längre, dvs, mer än två och 
ett halvt århundrade. Den finska bosättningen bröt härigenom kontakten 
mellan de fryksdalska och norska bygderna och isolerade målen från 
varandra långt effektivare än skogar och riksgräns någonsin mäktat göra. 
Eftersom norra Fryksdalen kom att få sina förbindelser riktade söderut 
till häradets huvudbygder, blev dess språk så småningom allt mera 
påverkat därifrån, vilket i första hand innebar en försvagning av det 
norska inslaget. Utvecklingen inom de nordfryksdalska målen gick därmed 
så att säga i puristisk riktning och gav språket en långt enhetligare karaktär 

1  Jfr R. Broberg, Värmlandsfinsk folktro (I: Värmland förr och nu, 1953), sid. 68£. 



64 

än det skulle ha fått, om m icke finnbygden legat hindrande i vägen för en 
effektiv norsk påverkan. För sannolikheten av denna uppfattning av den 
finska bosättningens betydelse som språkskilj ande faktor talar för övrigt 
det förhållandet, att norsk påverkan, framför allt i form av lånord, gjort 
sig märkbar i norra Fryksdalen efter det den finska kulturen upplösts och 
finnbygden i stort sett börjat övergå till ren svenskbygd. Inflytelser med 
detta ursprung torde kunna iakttagas tidigast någon gång efter 1800-talets 
mitt, men de tilltar successivt i styrka fram mot århundradets slut för att 
på allvar bli påtagliga i den mängd språkdrag som inkommer under 1900-
talets tidigare decennier i samband med de ganska omfattande arbets-
vandringarna till Norge. Denna norska påverkan blev emellertid icke av 
den betydelse som omständigheterna kunde ge anledning att förmoda, 
eftersom de sent inkomna norvagismerna i stor utsträckning dog ut med 
den generation av arbetsfolk som infört dem i sitt språk. 

Språkutvecklingen inom Värmlands finnbygder 

Språkutvecklingen inom Värmlands finnbygder har att uppvisa en del 
intressanta drag som är av viss betydelse för landskapets språkgeografi och 
därför torde förtjäna att beröras i dessa sammanhang.1  Liksom hela den 
värmländska finnbygden själv med alla dess särdrag i bebyggelsetyp, 
bostäder, arbetsliv, livsföring, tro och sed hör även dess språk, värmlands-
finskan, numera till det förgångna. Ännu vid början av 1930-talet 
uppgick antalet finsktalande i Värmlands finnskogar till flera hundra 
personer. Det finska språkets utplånande gick emellertid raskt, i och med 
att finskan upphörde att fungera som dagligt samtalsspråk, samtidigt som 
de som var mäktiga språket hörde till åldersgrupper över medelåldern. 
År 1948 talades dock värmlandsfinskan ännu av drygt ett 40-tal skogsbor, 
huvudsakligen inom socknarna Östmark och Nyskoga. Av dessa kunde i 
juli detta år språkprov efter ett 30-tal personer upptagas på över 70 
grammofonskivor av professor J. Mägiste och mig under en färd med 
inspelningsbil genom Värmlands finnbygder.2  Efter denna tidpunkt har, 
som lätt kunde förutses, de sista resterna av levande finskt språk mycket 
snabbt gått mot förintelse under slutskedet av finnbygdens historia. I 
och med att möjligheterna till tankeutbyte med andra finsktalande raskt 
minskats och ingen av finnbygdens ungdomar haft vare sig intresse eller 
anledning att lära sig värmlandsfinskan, har det inte kunnat råda något 
tvivel om att dess definitiva utslocknande var nära förestående. När detta 
skrives (jan. 1973) finns endast ett par äldre personer kvar som hjälpligt 

i R. Broberg, Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder (I: 
Scandinavica et fenno-ugrica. Studier tillägnade Björn Collinder, 1954), sid. 89 f. 

2  S. Bograng, Med landsmålsarkivets inspelningsbil bland värmlandsfinnar (I: 
Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finnbygder, nr 2, 1948), sid. 8 ff. 
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kan uttrycka sig på sina fäders språk. Med deras bortgång kommer 
värmlandsfinskan, som med otrolig seghet fortlevat i fullständig isolering 
i gott och väl 350 år, att helt och hållet vara ett dött språk. 

Framdeles kommer emellertid finska ortnamn, enstaka finska lånord 
samt en del egenheter i aksentförhållanden och satsmelodi att ännu någon 
tid utgöra kriterier på att bygden tidigare haft finskan som modersmål. 
De finska ortnamnen i Värmland är talrikare än vad man i allmänhet 
föreställer sig. I uppteckningar efter en mängd äldre, huvudsakligen 
finskkunniga sagesmän finns sålunda tillvaratagna över 7 000 ortnamn, 
möjligen till övervägande delen naturnamn.1  Av dessa torde dock högst 
4 000 namn numera vara i gängse bruk eller mera allmänt fortleva i folkets 
minne. Detta förhållande illustrerar en utveckling som pågått under lång 
tid och i fortsättningen kommer att fortgå i alltmera ökad takt. Det 
nuvarande tillståndet är endast en etapp på väg mot en stark deci-
mering av det finska ortnamnsbeståndet. Flera faktorer samverkar i detta 
förlopp. Åtskilliga namn faller i glömska och kommer ur bruk, i och med 
att de sista finsktalande och de närmast efterföljande generationerna går 
bort, och i all synnerhet gäller detta smärre lokaliteter i terrängen, 
såsom backar, dalgångar, bäckar, sankmarker, dyhålor, torrmarker, 
klippor, stenar osv, eller tidigare hävdade markområden, såsom åkrar, 
lindor, äldre svedjor, igenväxta ängsmarker m. m. Icke ovanliga utveck-
lingar är vidare att finska ortnamn på varierande sätt helt eller delvis 
försvenskas eller också förvrängs till oigenkännlighet, när stödet från 
levande finskt språk inom bygden ej längre existerar. När ett ortnamn 
delvis försvenskas sker detta genom översättning av senare led i ett sam-
mansatt värmlandsfinskt ortnamn, varigenom t. ex. Makkosenborro, 
Raisaho, PiRisso, Gattilamägg och Perkabe/do ersätts med resp. Mackos-
bäcken, Raisbråten, Pillismyra, Gattilaberg och Perkaåkern. Ibland har den 
slutliga namnformen nåtts med tillhjälp av ett i värmlandsfinskan inlånat 
svenskt ord, såsom exempelvis dorppa torp, och det inträffar då förlopp som 
Purala > Puras(en)dorppa > Purastorp och Siggala (= Sikala) > Siggas(en)-
dorppa>Siggctstorp. Direkta översättningar förekommer i mycket stort antal 
och tenderar genomgående att tränga ut de finska namnformerna. 
Så har skett i fall som exempelvis då Ahvenlamminmägg, Soittomägg, 
Sebänmägg, Pahkamägg, Hirvlamp, Pitkälamp, Vällah,o, Givaho, Pielesnity 
och Majoaborro ersätts av resp. Abborrtjärnsberg, Spelberg, Smedberg, Kot-
berg, Älgtjärn, Långtjärn, Mellanbråten, Stenbråten, Stackängen och Bjur-
bäcken. Lika oförmånliga har möjligheterna för de finska namnformernas 

1  S. Bograng, Värmlandsfinsk ortnamnsförteckning (I: Finnbygden. Tidskrift för 
Värmlands finnbygder, nr 1, 1951 - nr 4, 1972, forts.); J. Mägiste, De värmlandsfinska 
ortnamnens vittnesbörd (Småskrifter utgivna av Värmlands museum, 1, 1955); Dens., 
Värmlandsfinska ortnamn, 1-III (Societas scientiarum fennica. Commentationes 
humanarum litterarum, XXXV. 1-3, 1966-1970). 
5 —734173 R. Broberg 
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bevarande blivit i de många fall då de som konkurrenter fått helt andra till 
betydelsen icke samstämmiga svenska namn. I denna tävlan får de finska 
namnen ge vika, och med tiden kommer namn som Alasuh,onen, Ramala 
(=Rämälä), Rantamagg, Romamagg och Vaissila att helt komma ur bruk 
och falla i glömska, medan de svenska ortnamnen Prinstorp, Digerberg, 
Runnsjöviken, Tvärberg och Nordviggen står kvar som segrare.' Vådor av 
annat slag drabbar också de finska ortnamnen, i och med att finnbygden 
numera i alla avseenden övertagit svensk kultur med så raskt ökad distans 
till den finska att den finska skogsbygden på sina håll fortare assimilerat 
moderna kulturinslag än den svenska jordbruksbygden. Utan stöd av 
språk och äldre tradition inträffar allt oftare förvrängningar och miss-
förstånd av finska ortnamn, som gemenligen har till följd att de kommer 
ur bruk och försvinner. Att förloppet i regel leder till detta slutresultat 
betingas därav, att de ortnamn det vanligen gäller, avser lokalitet, som 
intimt hör samman med rent finska förhållanden, t. ex. släkt och person-
historia, och därmed delar dessa traditionsgruppers öde. Ett Annestarajvi 
har sålunda anknytning till släkten Oinoinen och utgör i sin finska form 
Oinostenraivio beteckning på en numera igenväxt äng eller röjning till-
hörande denna släkt, och namnet på en bergknalle som förvrängts till 
Joppidorien är ursprungligen namn på en person Juppo Tuuroinen, en 
finne som den värmlandsfinska traditionen ej längre har någon kännedom 
om och som det ännu kvarlevande men snart försvinnande terrängnamnet 
döljer i en vanställd namnform. De nu exemplifierade omständigheterna 
innebär givetvis en kraftig decimering av de finska ortnamnen, men de 
lämnar dock trots allt ett ganska stort ortnamnsförråd oantastat. Vida 
svårare följder för framtiden hotar emellertid från en annan utveckling, 
som direkt drabbar bygden själv, dess befolkning och fortvaro. Den gamla 
finnbygden, som genomgående omfattar skogsområden, avfolkas sedan 
flera decennier i en på den senaste tiden alltmera forcerad takt. Det är en 
process som på varierande sätt berör även hela landsändans språk och 
folkliga sammanhang. Här skall därför endast anmärkas, att dess följder 
för de finska ortnamnen kommer att bli förödande. I och med att skogs-
hemmanen helt avfolkas, stora finnbyar utplånas, de enstaka belägna 
gårdarna på stora områden nära nog genomgående övergives och den 
tidigare folkrika skogsbygden övergår till ödemark, försvinner också en 
betydande mängd av ortnamnen. Den befolkning, för vilken ortnamnen var 
nödvändiga realiteter och som därför bevarade dem i minnet, är icke mera till 
finnandes; för den avlägsna svenskbygdens folk saknar de praktisk 
innebörd. I en icke alltför avlägsen framtid kommer därför endast de 
viktigaste namnen på sjöar, berg, stora myrar osv, att leva kvar, medan 

1  Jfr om likartade förhållanden i Svensk-Amerika F. Hedblom i Namn och Bygd, 
54, 1966, sid. 137 ff. 
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mängder av namn på gårdar, torp och ägor samt de många »små» ortnamn, 
som hörde samman med den finska befolkningens liv, levnadsförhållanden 
och organisation av bebyggelse och näringsliv står att finna endast i de 
omfattande uppteckningar som utförts, medan bygden ännu levde och 
finsktalande sagesmän fanns att tillgå. För vårt vetande om finnbygdens 
historia och kultur kommer dessa samlingar att i framtiden utgöra ett 
mycket viktigt källmateria1.1  

Det antal finska lånord som på senare tid framlevat en undanskymd 
tillvaro i den forna finnbygdens svenska dialekter har varit påfallande 
obetydligt, allra högst ett 30-tal. De har först och främst utgjorts av 
benämningar på maträtter, byggnadsdetaljer, bruksföremål och ord 
tillhörande faunan, tillhopa ett par tiotal. Återstoden har på ett par 
undantag när bestått av abstrakta ord betecknande mänskliga egenskaper. 
Att lånorden blivit så fåtaliga har sin naturliga förklaring i den kulturella 
situationen. Den värmlandsfinska kulturen som uppbars av en grupp 
kolonister, utgörande det mindre folkskiktet i samhället, nödgades under 
hela sin tillvaro befinna sig på reträtt för den mera högtstående och 
övermäktiga svenska. Den blev under sådana omständigheter låntagande, 
icke långivande. I språkligt avseende var olikheterna och bristen på 
jämbördighet i kulturell ståndpunkt starkt hindrande faktorer för ett 
upptagande av språkgods från den finska befolkningsgruppen. Var olik-
heterna så stora, att hos denna existerande föremål och begrepp saknade 
motsvarigheter i och ej heller kunde assimileras med svenskbygdens 
kultur, kom givetvis inga direkta språkliga lån till stånd. Ännu mindre 
förmådde finska benämningar uttränga motsvarande svenska, där kulturella 
överensstämmelser förefanns. Egentligen skedde ej heller några lån av 
finska ord i samband med kulturlån. I de fall där svenskbygden verkligen 
övertagit t. ex. finska etnologiska företeelser, har dessa genomgående för-
setts med en svensk terminologi. Man torde därför icke böra räkna de 
ursprungliga finska ord och uttryck som anträffats i finnbygdens värm-
ländska dialekter som lånord i egentlig mening utan snarare som finska 
språkrelikter, som numera med något fåtal undantag är utplånade ur bygdens 
språk. Naturligtvis kan man, om man så vill, uppfatta dem som lånord, 
i den mån de funnit användning i svenska mål, men denna deras 
funktion torde i allmänhet få anses ha varit av rätt tillfällig art. I de flesta 
fall har deras anslutning till andra kulturella relikter låtit dem vederfaras 
samma öden som dessa. För övrigt är deras användning, om ock i allt mera 
avtagande omfattning fram mot innevarande tid, beroende av att de 
generationer, i vars språk de anträffas, i tradition och inställning stått 

1  Förutom de samlingar som ingår i ovan sid. 65, not 1 anförda arbeten av S. 
Bograng och J. Mägiste märkes betydande samlingar av ortnamn från östra 
Norges finnbygder i R. Iversen, Finsk på norsk grunn (Det Kg!. norske videnskabers 
selskabs skrifter 1958, nr 6, 1959). 
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och ännu står det förgångna finska ganska nära. Tendensen är emellertid 
ovedersägligen uppenbar: de finska benämningarna framstår ej längre som 
fullvärdiga medlemmar av ,ett levande språk. I samma mån som de övergår 
till att bli minnen eller citat av en äldre generations språk har de knappast 
något att skaffa med förbindelserna mellan finskt och svenskt språk utan 
har blivit språkliga folkminnen och är som sådana underkastade samma 
öden som bygdens skatt av övrigt traditionsmaterial. Om över huvud 
några bestående språkliga lån övertagits från den utdöda värmlands-
finskan kan med säkerhet iakttagas först i en senare generations språk.' 

De egenartade drag som kraftigt präglade det svenska mål som tog vid 
efter värmlandsfinskan och ej sällan även vållade missförstånd och 
svårigheter att rätt uppfatta enskilda ord och uttryck hör numera till ett 
förgånget språkstadium. I finnbygdens svenska mål förekommer sålunda 
ej längre t. ex. uttalet av k, p och t som g, b och d i överensstämmelse med 
ljudsubstitutionerna i värmlandsfinskan på de områden där den levat kvar 
till sen tid. Det motsatta förhållandet, nämligen skogsfinnarnas starka 
benägenhet att identifiera dessa senare konsonanter i svenskbygdens mål 
med k, p och t, har sedan generationer tillbaka upphört, varför man 
numera aldrig kan få höra uttal som kran gran, ko god, park bark, pank 
bank, tu du, tätta detta, hatt hade osv. Den längre tillbaka ganska påfallande 
svårigheten att rätt använda de svenska personliga pronomina i tredje 
personen singularis, i det att han fick beteckna såväl maskulinum som 
femininum, medan den fick beteckna maskulinum i fall där missförstånd 
kunde uppkomma, liksom de delvis härmed förbundna besvärligheterna 
vid bruket av substantivens genus, har för länge sedan övervunnits. Ett 
fåtal språkdrag har dock visat sig äga en betydande livskraft och har 
bibehållit ännu ganska påtagliga minnen i det segrande svenska bygde-
målet. I finnbygdens svenska mål har man sålunda bevarat ett skarpt 
tremulerat tungspets-r i motsats till det i närliggande svenskbygder 
inkomna skorrande västgötska r-ljudet (se sid. 98 f. och karta 16: I!). Vid en 
undersökning år 1942 av olika dialektala språkdrag i en större folkskoleklass 
i Östmarks socken, där man fört samman barn från såväl svenskbygd som 
finnbygd, kunde jag konstatera, att samtliga barn från de svenska områ-
dena hade skorrande r, medan finnbygdsbarnen utan undantag hade tung-
spets-r. Ävenså förekom det sydvästsvenska bakre sje-ljudet [5], som i 
Värmland åtföljt det västgötska r-et på dess frammarsch, endast hos 
svenskbygdens barn och var hos dem allenarådande. Situationen har 
sedan dess inte i nämnvärd grad förändrats. Det förefaller som om 
finnbygden kommit att utgöra en spärr för dessa ljuds spridning vidare 
norrut i landskapet; åtminstone gäller detta beträffande den kompakta 

1  R. Broberg, Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder (I: 
Seandinaviea et fenno-ugriea. Studier tillägnade Björn Collinder, 1954), sid. 86 f. 
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finnbygden i norra Fryksdalen och de västra skogsområdena i Älvdals 
härad. Den i mycket avvikande vokalisation, som är märkbar inom 
finnbygden, torde däremot endast i undantagsfall innehålla finska relikter. 
Snarast får man väl här räkna med närmande till riksspråket genom skolor-
nas förmedling eller speciella ljudsubstitutioner till följd av kontakten med 
värmländska bygdemål. Företeelser av detta sistnämnda slag träffas för 
övrigt rikligt i uttalet av de värmlandsfinska ortnamnen och erbjuder ett 
viktigt primär- och jämförelsematerial för ett föga beaktat undersök-
ningsområde. 

I större utsträckning karakteriserande än ljudkvaliteter och övriga 
berörda särdrag i finnbygdens folkmål torde ordaksent och satsmelodi 
vara i nu förevarande språksituation. För några decennier sedan var 
dessa språkdrag ytterst kännetecknande för ifrågavarande mål och vitt-
nade mången gång så. starkt om närheten till det finska språket, att det 
väckte ens förvåning, om man erfor, att den talande icke förstod och än 
mindre kunde tala finska.1  Så utpräglade representanter för övergångs-
tidens finnbygdsmål står numera ej att uppleta, men ändock kan man än 
i dag på aksent och satsmelodi avgöra att en person är hemmahörande i 
finnbygden, detta under förutsättning att vederbörande ej tillhör en 
yngre åldersgrupp, i vilket fall man numera ofta endast med svårighet 
kan iaktta någon särpräglad aksent. Betecknande för finnbygdens aksent-
förhållanden är först och främst, att akut aksent förekommer i långt 
större utsträckning än i svenskbygdens mål samt att den musikaliska 
aksenten i viss mån företer vissa likheter med de östsvenska dialekternas 
men däremot inte liknar aksenten hos finnar, som lärt sig svenska. Till 
följd av den höga tonen på första stavelsen har den mången gång förväxlats 
med bergslagsaksenten i östra Värmland, med vilken den dock i realiteten 
förefaller ha ringa släktskap. Eftersom målen (med undantag för Solör-
målet i Södra Finnskoga) är apokoperande har man även att beakta 
cirkumflekteringen, vars struktur såsom beroende av de speciella tonalitets-
förhållandena är svårbedömd i sina enskildheter utan ingående för-
trogenhet med apokope-förhållandena i den omgivande svenskbygdens mål. 
Till följd av dessa omständigheter har aksentbeteckningarna i uppteck-
ningar från övre Fryksdalens finnsocknar mången gång blivit synnerligen 
förvirrade, vilket bl. a. medfört misstag vid bestämmandet av den musika-
liska aksentgränsens sträckning genom Värmland. Denna sammanfaller 
egendomligt nog icke med någon annan språklig gränslinje inom land-
skapet. Den sträcker sig nämligen från Filipstadstrakten till Norra Råda 
och går därefter norrut genom de bygdskiljande skogarna mellan Fryksdals 

Ett utmärkt exempel härpå kan studeras i en upptagning 1948 av J. Mägiste och 
R. Broberg av en värmlandsfinsk sagesman från Snårberg i Vitsands socken på 
grammofonskivorna nr 2443 A: II och B: I, 2444 A i Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. 
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och Älvdals härad och viker i norr av fram till gränsen mot Dalarna mellan 
Dalby och Norra Finnskoga (se karta 6: 8). Av socknarna i Älvdals härad 
faller sålunda Sunnemo, södra delen av Norra Råda, hela Nyskoga samt 
Södra och Norra Finnskoga utanför det område som omgärdas av denna 
gränszon. Enklast torde olikheten ifråga om den musikaliska aksenten på 
ömse sidor om skiljelinjen kunna illustreras av förhållandet vid tvåstaviga 
ord med akut aksent, t. ex. vägen, bänken, hagel. I dylika ord har den första 
stavelsen högre ton än den andra (fallande modulation) i det östra 
området, medan förhållandet är det motsatta (stigande modulation) 
i huvuddelen av Värmland som faller väster om gränslinjen. I sin redogörelse 
för denna aksentgräns har Kallstenius felaktigt fört Vitsand, större delen av 
Nyskoga, delar av Södra Finnskoga samt hela Norra Finnskoga till det 
östra aksentområdet. Åtminstone beträffande Vitsand och Nyskoga beror 
detta på att han råkat ut för en villfarelse och givit den musikaliska 
aksentgränsen alltför västlig sträckning på grund av aksentförbistringen 
i en typordlista från Vitsands socken. Med denna förbistring ligger det helt 
enkelt så till, att upptecknaren använt som sagesman en värmlandsfinne, 
född i socknens förnämsta finnby och där bosatt till sin sena ålderdom. 
Förvirringen i typordlistan beror sålunda på upptecknarens konfrontation 
med den svårbestämbara aksenten inom finnbygdens svenska mål. För 
den nordligare sträckningen av aksentgränsen torde Kallstenius ha dragit 
slutsatser e silentio — material för en säker bedömning saknades.1  

På sin väg mot det definitiva utslocknandet har värmlandsfinskan även 
på ett annat sätt än de ovan anförda utvecklingarna medfört förändringar 
i det segrande svenska bygdemålet. När den gav upp striden, skedde 
detta olika snabbt inom de skilda finska bosättningarna. I ytterområdena 
av den finska kolonisationen och inom mindre omfattande och kompakta 
nedsättningar, allra helst där förbindelserna med svenskbygderna var goda, 
blev språket relativt tidigt värmländsk dialekt. Men själva kärnområdet i 
den finska bosättningen blev som ovan påpekats, länge förunderligt orört, 
och först under 1800-talet kom det definitiva genombrottet för det 
svenska språket. Naturligt nog blev det de närgränsande folkmålen som 
genom den alltmera ökande kontakten mellan svensk och finsk bygd kom 
att lägga grunden till det nya språket, men för dess vidare utformning 
spelade skolorna och sedermera även pressen en mycket viktig roll. Resulta-
tet härav kan man med fördel studera inom de sist existerande finska 
reservaten i norra östmark och Nyskoga. Språket är här ganska gram-
matikaliskt korrekt med påtagliga avvikelser från dialektsyntaxen och 
står avgjort närmare riksspråket än de omgivande värmländska målen. 
Andra vägar tog språkutvecklingen i socknen norr därom, Södra Finnskoga. 

G. Kallstenius, översikt av Värmlands svenska dialekter (Svenska landsmål 
XXI, 2, 1927), sid. 133, not 5 och karta 3. 
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Till följd av läget i den gamla Tolvmilaskogen bakom vattendelaren och 
skogarna mot Klarälvens dalgång, kom här förbindelserna att gå till 
Norge. När finskan släppte taget efterträddes den därför av ett norskt 
solörmål, som till stor del även uppbars av och utvecklades genom en 
stark inflyttning från bygderna väster om riksgränsen. Detta mål har nu 
spelat ut sin roll; det håller på att upplösas och kommer om endast någon 
generation att vara helt utdött inom socknen. Det förekommer ännu i 
dagligt bruk av personer över 50-60 år huvudsakligen i byarna närmast 
gränsen men endast av enstaka åldringar i de centrala delarna av socknen. 
Mycket allmän är tvåspråkighet, i det man talar solörmål inbördes men 
riksspråk till främlingar. De yngre talar över lag endast det lokala svenska 
riksspråk, som är i färd med att segra över folkmålet och framdeles utan 
tvivel kommer att helt ersätta detta. En utveckling som skulle kunna 
innebära, att solörmålet avlöstes av värmländska mål, kan visserligen 
konstateras vara påbörjad genom påverkan från dalbymålet i den östligaste 
byn, Letafors, och från fryksdalsmålen längst i söder i byarna Bjurberget och 
Mackartjäm, men den torde vara av övergående natur. Dialekterna i de 
närliggande svenskbygderna står själva inför sin upplösning genom trycket 
från riksspråket och har ej längre styrka nog till expansion och inverkan på 
språkutvecklingen i den forna finnbygden. Detta gäller ej blott det lokala 
riksspråket i Södra Finnskoga utan naturligtvis även de nämnda riksspråk-
ligt färgade finnbygdsmålen i Nyskoga och norra östmark. 

Utvecklingar till yngre dialekt med mer eller mindre starka riksspråkliga 
inslag kan man för övrigt spåra inom större delen av det finska bebyggelse-
området. Det råder sålunda ingen tvekan om att målen inom hela den 
nordfryksdalska skogsbygden representerar ett yngre stadium än Fryks-
dalens mål i övrigt. Ljudskicket uppvisar ofta yngre drag, ordförrådet är ej 
sällan torftigare, ett äldre genuint dialektord motsvaras inom skogsbygden 
av ett yngre mera riksspråkligt färgat uttryck osv. Allt detta är resultat av 
liknande förlopp som de i norra Östmark och Nyskoga, blott med den 
skillnaden att de är av äldre datum än dessa. 

Västliga och nordliga språksamband, diftongförenklingen, dialekterna i 
sydvästra Värmland 

Vi återvänder till redogörelsen för de västliga och nordliga språksambanden 
i Värmland. De inflytelser eller överensstämmelser som det här är fråga om, 
är språkliga företeelser av ofta mycket varierande utbredning och ålder 
utanför Värmland. Den följande översikten avser emellertid — liksom det 
föregående — att vara rent deskriptiv och redogör för den språkliga och 
kulturella situation som tecknas av olika språkgränser inom Värmland 
under det tidsavsnitt som det recenta materialet företräder. Sålunda 
demonstreras endast de omedelbara geografiska sambanden eller överens- 
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stämmelserna med Västnorden och Norge, oavsett om dessa är att beteckna 
som allmänt västnordiska eller mera begränsat norska, om de förekommer 
på spridda håll i Sverige, om de är av äldre eller yngre ursprung, eller 
om de, som fallet ibland kan vara i ett ungt landskap som Värmland, är 
skenbart gamla eller unga ur historisk (bebyggelsehistoiisk) synvinkel. 
Vanligen nyttjas därför beteckningen västliga drag eller liknande för här 
avsedda språkliga företeelser. Motsvarande gäller beträffande beteck-
ningarna nordskandinaviska, nordsvenska och nordliga språkföreteelser. 
Oavsett ursprunget har alla dessa varierande språksamband enahanda 
utbredning i Värmland, och jag sammanför dem därför i det följande i ett 
och samma avsnitt utan att i terminologien närmare göra reda för ursprung 
och ålder. I allmänhet användes termen nordlig i den mening som här 
antytts. 

De västliga och nordliga sambanden i Värmland, i allmänhet betecknade 
som överensstämmelse med målen i östra Norge, är som ovan påpekats, 
starkast utmed gränsen i väster inom Nordmarks och Jösse härad i söder 
och de nordligare delarna av Älvdals härad i norr. Vi har ovan (sid. 60 f.) 
nämnt ett antal exempel härpå, såsom bevarade gamla diftonger, ä-vokal 
i vissa ord, västliga former som bu, her, der, bron och övergången rn till 
n(n). Dessa företeelser är gemensamma för det södra och norra området 
liksom även palataliseringen, den s. k. norrländska förmjukningen av k 
i midljud efter starktonig vokal eller på denna följande konsonant (lk, 
nk, rh, sk) framför (ofta bortfallen) palatal vokal, såsom t. ex. bäntjen 
bänken, bättjen bäcken (obs. i obest. form bättji bäck, karta 6: 12), ditje 
dike, fesehe ,,,  feschi fiska, styttje stycke, tyttje tycka, tjörtje kyrka, vertje 
virke osv. (se nedan sid. 83 f. och karta 7!). Men det södra dialektområdet 
uppvisar annars betydande olikheter gentemot det norra. En sådan 
differens av i stora drag karakteriserande art, och även av en större 
allmänhet observerad och uppfattad såsom språkligt särpräglande, erbjuder 
exempelvis de svårdefinierade skiljaktigheterna ifråga om satsmelodin. 
Diftongområdet är — eller har varit — vida mer omfattande i söder än i 
norr. Medan gamla diftonger i norr bevarats endast inom en socken, Södra 
Finnskoga, har deras fortvaro i söder omfattat socknarna Skillingmark, 
Järnskog och de norra delarna av Köla och Eda. Inom detta område mot-
svaras samnord. cm, au och oy av diftongerna ej [el] och su, vanligen [zm], 
ibl. med tendenser mot en öppnare första komponent. Diftongen ej, repre-
senterad av exempel som bein ben, meir mer, reip rep, skreik skrek, stein 
sten, veit vet osv., tarvar inga kommentarer. Den övergår vid förenkling 
till monoftongen e. Ganska trassliga och svåröverskådliga ter sig däremot 
förhållandena vid utvecklingen av au och oy. Inom diftongområdet 
motsvaras äldre au av su [tPu] med obetydliga variationer beträffande 
uttalet i ord som bisut blöt, grsut gröt, gsuk gök, ltsuk hök, hsust höst, 
ittuv löv, stuur stör, sugs öga osv. 1 gränstrakterna söder om detta diftong- 
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område, dvs. i nära nog hela återstoden av Nordmarks härad, och i norr 
(ehuru icke klart utrett) i ett par gränsbyar i västra delen av Eda socken 
(jfr karta 5: 3, där gränslinjen till följd av nämnda oklarhet kan svänga 
något mera åt norr invid den norska gränsen) uppträder i stället monof-
tongen s (den slutna, u-haltiga varianten till 8), vars förekomst torde antyda 
en relativt sen större utbredning av diftongområdet.' Möjligen kan ett 
antagande, att monoftongen s i dylika fall tillhör ett ungt dialektstadium, 
bestyrkas av erfarenheter från Landsmålsarkivets undersökningar på 
1940-talet inom de socknar, där diftong ännu förefanns i målet. Denna 
hade då allt mer och mer börjat försvinna ur dialekten och kontraheras 
till 8, och den pågående förenklingen av densamma gav sig ibland till känna 
däri, att en sagesman kunde nyttja bägge uttalsmöjligheterna i ett och 
samma ord vid fortlöpande tal, såsom t. ex. Must eller kysst, gruut eller 
grst osv. I sydvästra Värmland i övrigt, dvs. i norra delen av Näs härad, 
i Gillbergs härad samt i ett mindre, till detta angränsande område i västra 
delen av Jösse härad, har slutligen äldre au övergått till öppet 5-ljud, 
vanligen e, mera sällan e el. dyl. 

Diftongen su [nu] som motsvarighet till äldre oy träffas endast i böjnings-
former före rd och rt, t. ex. huurde hörde, tjuurde körde, huurt hört och 
tjuurt kört, från socknarna Järnskog och Skillingmark samt Köla och Eda, 
i vilka senare socknar växling mellan diftong och slutet ö dock inträtt redan 
i början av 1900-talet, sålunda huurde ,,,hörde [hityda ,hOds] osv. I hela 
sydvästra Värmland i övrigt sker i dylika exempel utveckling till s, i 
likhet med vad fallet är i större delen av Västergötland — hsrde, hsle osv. 
(jfr nedan sid. 77 och karta 14: 1).2  I övriga fall, dvs, då det icke gäller 
nämnda böjningsformer, motsvaras äldre oy i allmänhet av slutet ö i de 
nordligare delarna av diftongområdet ( =Köla och Eda) men i stor 
utsträckning, och möjligen beroende av omgivande konsonanter, av 
öppet ö [e] i dess södra delar och Nordmarks härad i övrigt, i de norra 
socknarna i Näs härad, i Gillbergs härad samt i ett mindre område i västra 
delen av Jösse härad. Inom samma område och sporadiskt på andra håll 
i de sydvästra gränsbygderna uppträder dessutom öppet ö av varierande 
ursprung.3  Förhållandena visar sig sålunda vara synnerligen tilltrasslade, 
till synes företrädesvis genom sammanblandning och ömsesidig påverkan 
av de öppna och slutna 5-ljuden, därvid de samverkande faktorerna 
kunnat vara av flerehanda slag.4  I den fortlöpande process som numera 

M. Eriksson, Svensk ljudskrift 1878-1960 (Svenska landsmål, B 62, 1961), 
sid. 114. 

2  J. Götlind, Västergötlands folkmål, 1, 1940-41, sid. 280 f. 
8  Framställningen i Kallstenius' översikt av Värmlands svenska dialekter av 

ö-vokalen i Värmland §§ 52-60 besväras i hög grad av upptecknarnas varierande och 
i många fall helt felaktiga ljudbeteckningar. 

4  Jfr L. Moberg, Den östnordiska diftongförenklingen (I: Nysvenska studier, 33, 
1954), sid. 119 f. 
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omdanar dialekterna, kommer emellertid i här förevarande fall det slutna 
6-ljudet att utan tvivel stå som segrande part. Upplösningen av den äldre 
dialektens struktur drabbar givetvis i än högre grad diftongerna, som i 
allt raskare takt utplånas ur målet. I en analys av en inspelning av mål 
från Eda socken år 1937 skriver författaren, att diftongerna vid den tiden 
var »ett högst individuellt språkdrag» och att säkerligen ingen inom 
socknen skulle ha diftoner i sitt tal om tjugo år.' Nu efter ytterligare femton 
år har denna spådom icke helt gått i uppfyllelse, men förekomsten av 
diftonger har självfallet blivit ytterst begränsad. De träffas numera 
endast hos enstaka äldre personer och går helt visst inom kort det 
fullständiga utplånandet till mötes, i och med att de icke längre ingår i 
språket hos medelålders personer och folk i de yngre generationerna. 

Vad beträffar Värmland i övrigt utvecklas samn. au  och sy till 6-ljud av 
växlande kvalitet med ofta mycket varierande förekomst i de enskilda 
orden, och motsvarande förhållanden gäller även beträffande 6-ljud i 
kontakt med olika konsonanter, ö såsom uppkommet genom omljud eller 
över huvud oavsett ursprunget. Förutom skillnaderna beträffande 
den geografiska omfattningen av diftongeringen framträder även i dessa 
stycken betydande olikheter mellan det södra och norra gränsområdet i 
väster. I de norra delarna av Fryksdalen och Älvdals härad saknas 8-vokal 
helt som motsvarighet till äldre diftonger, det slutna 6-ljudet är förhärs-
kande, men öppet ö förekommer oavsett ursprunget sporadiskt i enstaka 
ord och mindre ordgrupper; dock har det av allt att döma länge befunnit 
sig på reträtt för det slutna 6-et.2  Emellertid träffas det öppna ö-et med 
dessa begränsningar över hela området, varför man kan våga ett antagande, 
att även dessa nordligare gränsbygder i berörda avseenden tidigare haft en 
större förekomst av öppet ö, åtminstone som motsvarighet till äldre au. För 
övrigt torde i dessa sammanhang böra påpekas, att öpppna 6-ljud av varie-
rande ursprung — kanske även som resultat av mycket sena utvecklingar, 
i vissa fall ännu pågående — förekommer sporadiskt på flera andra håll i 
Värmland, varför man nödgas anteckna många problem rörande det värm-
ländska 6-ljudet som ouppklarade. Frågan är emellertid, om de numera alls 
kan lösas med det material som är tillgängligt. Möjligheterna för ett klarläg-
gande torde ha förefunnits i tiden före tillkomsten av det upptecknade ma-
terialet. Några nya bidrag av värde för problemens lösning synes i varje fall 
inte kunna förskaffas genom nya uppteckningar i fältet på det stadium av 
upplösning, vari dialekterna numera befinner sig, bortsett från de 

1  A. Engström, Eda-mål. Analys av en grammofoninspelning med transkription, 
översättning, kommentar jämte notiser till ljud- och formlära. (Proseminarieuppsats 
1937 i Dialekt- och foIkminnesarkivet i Uppsala). 

2  I norra Fryksdalen, t. ex. i Östmarks socken, har sålunda öppet ö [e] <au el. ev 
numera i mycket stor utsträckning övergått till slutet ö [e] hos yngre personer. 
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upplysningar som kan erhållas rörande unga utvecklingar, vilkas upp-
komst och förlopp det ofta ställer sig vanskligt att bedöma och utreda. 

Förutom de hittills berörda språkdragen — framför allt förekomsten 
av diftonger och därmed hophörande ljudutvecklingar — har sydvästra 
Värmland att uppvisa en mängd andra västliga överensstämmelser. Här 
skall ytterligare anföras endast ett mindre urval av spridda belägg för 
dessa förhållanden. 

Ordförrådet har tidigare i förbigående berörts med några exempel i 
samband med redogörelsen för den ordgeografiska situationen i västra och 
norra Värmland (sid. 58 f.). Av de där meddelade orden hör bortåt hälften 
hemma i det sydvästra gränsområdet, nämligen domp, dyvvel, gromm, 
gutonge, lit -läte, litte ,-lytte, rökte, skak, skorte, skedd, sluffe, stanse, stöe, 
trellebår, troe, troval, yngne och elimein. De västliga orden och ordformerna 
uppträder emellertid i så stort antal, att målen inom området redan 
härigenom på ett mycket markant sätt skiljer sig från de värmländska 
dialekterna i övrigt och leder associationerna till Norge. Ur ordförrådet 
kan som belägg härför av ord, som icke nyttjas i Värmland i övrigt, 
ytterligare anföras bl. a.: atall led, besvärlig, bånnschlen barnslig, dels gräns, 
rågång, forn fonn förning spec. till bröllop, Ming höling vallpojke, 
hommersbot knäveck, ile vattenåder, källsprång, klev brant backe, lomper 
obetydlig, lur (pres.) äger, maj jar rätt av kött, ärter m. m., möst dimma, 
nsppetor nyponbuske, res avskräde vid rensning av fisk, rese rensa fisk, 
sammstöne,s genast, samtidigt, schöke skjul med snedtak tillbyggt vid 
annan byggnad,' tyne plåga, fördärva, vante sakna, våse vara stridig, 
illfänas, öretjyt elritsa. I än högre grad särpräglade och för områdets 
språksamband kanske mera belysande exempel kan otvivelaktigt 
förebringas, men i en kortfattad översikt torde det här lämnade urvalet 
vara tillfyllest. I varje fall är det uppenbart, att det för ingående studium 
av de intressanta ordgeografiska sammanhangen i sydvästra Värmland 
står ett rikt och ännu obearbetat material till förfogande. 

Västliga drag av varierande art förekommer i övrigt rikligt i de sydvästra 
häradernas folkmål. I överensstämmelse med norska mål heter det no 
eller nå nu (karta 5: 2), och slutet o förekommer i ord som bort och opp 
upp (karta 5: 4).2  Vokalen u är givetvis regel i ord som tru tro och snu 
sno, i vilka ord u-vokalismen omfattar västra och norra Värmland (karta 
8: 1 o. 7), samt gnu, gno, där utbredningen av u-vokalen når fram till en 
ungefärlig linje Grums-Fryksdalshöjden-Bogen (karta 5: 10), som kan 

1  Om ordet schöke se R. Liljefors — R. Broberg, Skyttja 'utbyggnad invid lada eller 
uthus' (I: Nysvenska studier, 33, 1954). 

2  Uttalet bort (med slutet o) i äldre mål i nordligaste Fryksdalen synes företrädesvis 
ha förekommit hos personer, som längre tid vistats i Norge, så t. ex. hos kvinnor som 
i ungdomen haft tjänst i norska familjer, efter vanligheten i 5)13yn», dvs. Kristiania 
(Oslo). 
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anges vara den yttersta östliga gränsen för enstaka språkliga företeelser 
emanerande från och utmärkande för sydvästra Värmland. Om bu bod 
är anfört ovan (sid. 72); det förekommer norr om en linje ungefär 
Karlanda—Arvika—Ekshärad, alltså en nordlig variant till den diagonal 
SV—NO, som utvisas av karta 8 och som klarare framträder i ortnamnen, där 
gränslinjen har en sträckning ungefär Grums—Ö. Ullerud—Hagfors (jfr 
karta 1). Den västnordiska u-vokalen förekommer däremot icke i sydvästra 
Värmland i orden bro och ko men träffas i enstaka ortnamn i Nordmarks 
härad. Uttalet ku synes också ha förekommit i detta härad framemot mitten 
av 1800-talet att döma av skrivningen kuä (best. sg.) i ett exempel i P. 
Björkmans Beskrifning öfver Wermland (1842).1  övergången av u till o 
framför m är mycket allmän, t. ex. domm dum, ramm rum, homk humle, 
skomm skum (karta 5: 5, 6, 7 och 9). Slutet a träffas i Nordmarks härad 
i vaxe växa. Framför 1- och r-förbindelser förekommer öppet a i stället 
för ä allmänt i överensstämmelse med övergångar i västgötamålen och 
tendenser i östnorska mål, t. ex. scha! själv, aj älg, ak älv, hal häl, 
haj helg, farj färg, varje värja, jarn järn, tjalke kälke, bjalke bjälke, 
tjarn tjärn (karta 5: 7), scharne stjärna, fjarde fjärde m. fl., likaså exempel-
vis i svale svala (karta 5: 11). I en del andra fall når öppet a långt in i land-
skapets centrum, så t. ex. fjet!ing fjärding (karta 8: 3) Assimilation av nk 
och ut till kk och tt är allmännare än längre österut och träffar även ord 
som t. ex. läkk länk (så äv. i Södra Finnskoga), itte inte och batt band 
(karta 5: 8, imperf. till binda). Det mycket spetsiga u-ljudet, särskilt som 
kort, är liksom i östra Norge mycket framträdande. En stor mängd 
adjektiv har ändelsen -ete liksom i östnorska mål, t. ex. steinete, stenete stenig, 
krokete krokig, fillete trasig osv. Utbredningen är för övrigt ganska stor eller 
till en östlig gräns för den allmänna förekomsten ungefär Svanskog—Bogen 
(karta 5: 8).2  Bland andra egenheter för området kan nämnas, att pro-
nomina denne, dette och desse har slutet e i stamstavelsen samt att större 
delen av Jösse härad och de nordligaste socknarna i Nordmarks härad har 
hårt g i objektformen i sing. av personliga pronomina mtig, däg, säg. Av 
egenheter beträffande formläran märks även, att en del i det övriga 
Värmland icke nyttjade verbtemata är i bruk som t. ex. ake, ok, ske; 
dra, drog, drege el. drogs; grävs, grov, greve; have, hov, hem; kräks, krak, 
krske; läse, las, lese; skake, skok, skeke; stå, stog, stege, stått; söcke, sack, 
&icke; ta, tok ,,,tek, toke el. teke (karta 5: 8) m. fl. 

Detta målområde mot gränsen i sydväst med starka västliga samband 
avgränsas skarpt i öster och nordöst mot Fryksdalen av den branta, delvis 
oländiga och i äldre tid ganska ofarbara Fryksdalshöjden (jfr karta 1 och 5). 
Dess kärnområde utgöres av Jösse och Nordmarks härad, vartill i viss mån 

1  P. Björkman, Beskrifning öfver Wermland, 1842, sid. 37; Jfr f. ö. om u-voka-
lismen B. Erlandsson, Om växlingen ä— i ord av typen no. bru—sv. bro, 1972. 

2  S. Benson, Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan, 1951, sid. 194 ff. 
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ansluter sig Gillbergs och norra delen av Näs härad. Mellan de tvenne 
gränshäradena råder påtagliga språkskillnader främst genom ökningen av 
de yngre inflytelserna från Norge och de mera omfattande sambanden 
söderut inom Nordmarks härad. Understundom förmärkes även spår i 
språket av förbindelser i gränsområdets södra och norra delar med olika 
trakter i östnorge. De sydöstligare delarna, Gillbergs härad och de norra 
socknarna i Näs härad, avgränsas från Nordmarks härad av det breda 
skogsområde som utgöres av Glaskogen och dess fortsättning ned mot 
Dalslandsgränsen. Målen i detta område öster om skogstrakterna skiljer 
sig betydligt från dialekterna i väster framför allt genom att de yngre norska 
sambanden saknas och att de i övrigt i mycket utgör övergångsmål till 
Vänerbygdens starkt götiska målområde. 

Som en allmän karakteristik av folkmålen i detta sydvästra hörn av 
landskapet har sålunda av de anförda beläggen framgått, att synnerligen 
kraftiga västliga inflytelser gjort sig gällande i såväl ordförrådet som 
språket i övrigt. Därjämte har av en del exempel även antytts vissa inslag 
av götiska språkdrag. I själva verket är det emellertid i detta avseende 
icke fråga om mer eller mindre sparsamma influenser. Det handlar fastmer 
om en samhörighet söderut av sådan styrka, att man utan överdrift torde 
kunna säga, att dessa trakter i mångt och mycket utgör den del av 
Värmland, där de götiska språkdragen är mångsidigast företrädda och 
har sin fastaste förankring. Detta framgår ej minst därav, att övergången 
av i till e och y till ö (i ord som sitta, springa, stycke, tycka, mycken osv.; 
jfr karta 14), som vi återkommer till nedan, har den största frekvensen i 
sydvästra Värmland. Här träffas också väl genomförd den i Västergötland 
vanliga vokalen 8 (u) framför tjockt 1, rd och rt i ordformer som t. ex. 
hsrde hörde, tjarde el. tjsk körde, tjsrt kört, PIP följa, fsrde följde m. fl. 
(karta 14: 1) och i så typiskt västgötska supinformer som t. ex. sspe supit 
och skede skjutit eller exempelvis s-vokalen i sbst. sksp skåp eller i 
imperf. selde sålde (jfr karta 5: 8 och 14: 5). Anknytning till götiskt språk-
område visar också komparativer som förnare förra, rikare, likare bättre 
(väster om en ungefärlig linje Säffle—Arvika--Eda),' substantivformer som 
garvare, tiggare (jfr karta 11), den rikliga förekomsten av bindevokalen -e-
i ord som tjörketorn kyrktorn, tannevark tandvärk, bröstevark förkylning 
osv. (jfr karta 14: 3). Längst i söder från Svanskog i öster till norska gränsen 
i väster träffas t. o. m. fall av ändelsen -ar i obest. pl. av substantiv, t. ex. 
hästar, en i hela det övriga Värmland helt okänd företeelse. Inom ett något 
större bälte utmed gränsen mot Dalsland förekommer också liksom i 
Västergötland vok. å framför ng i ord som exempelvis lång, tång, gång, 
där huvuddelen av Värmland, utom ett område i öster och sydöst har slu-
tet a [a], jfr karta 15: 5, 6 och 16: 8, 10! Dessa utbredningar på ömse 

Jfr J. Götlind, Västergötlands folkmål, 1, 1940-41, sid. 310. 
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sidor av Vänern förefaller vara rester av en tidigare större språklig in-
mutning i Värmland, men man får därför icke bortse ifrån att den 
sydöstliga förekomsten av å i orden lång, tång och gång även kan vara 
betingad av inflytelser från mellansvenska mål eller av yngre västgötsk 
påverkan öster om Vänern (jfr nedan sid. 99). I alla händelser torde de 
anförda exemplen — och många som här icke kan beredas rum — ge vid 
handen, att sydvästra Värmlands folkmål väsentligen erhållit sin karaktär 
genom kraftiga inflytelser från väster och söder. I själva verket är bland-
ningen av de olika språkdragen så omfattande, att man utan tvekan måste 
beteckna dialekterna inom detta område som de minst enhetliga i 
Värmland. 

Nordvärmländska mål 

Det nordliga dialektområdet i Värmland med starka västliga och nordliga 
språksamband omfattar nordspetsen av Värmland inom Älvdals härad 
till och med Dalby och Norra Ny och i vissa fall även Ekshärad. Målen i 
norra Fryksdalen, som för övrigt starkt avviker, visar samgående huvud-
sakligen i mera speciella drag eller i företeelser i samband med apokopen 
och nordgränsen för götiska språkdrag (karta 6). Detta nordliga dialekt-
område har i allt väsentligt en helt annan karaktär än det sydvästliga 
som i det föregående behandlats. De götiska språkdragen är här starkt i 
avtagande och inskränker sig huvudsakligen till mera allmänna sådana. 
Språksambanden visar i stället i största utsträckning åt väster och norr 
men beträffande Dalby och än mera Norra Ny, varifrån en även i äldre 
tid allmänt nyttjad färdled utgick österut, understundom även på 
inflytelser från Dalarna. De starkaste sambanden med Norge finner man 
som ovan framhållits (sid. 60 o. 70 f.) i Södra Finnskoga, där dialekten icke 
är svensk utan finnbygdsvarianten av norskt solörmål.1  Förutom de 
tidigare omnämnda äldre diftongerna, som för övrigt varierar betydligt i 
uttalet från by till by, må här ytterligare några utmärkande drag i detta 
intressanta mål antecknas i förbigående. Ett tidigare framträdande 
språkdrag, som numera synes vara nära nog helt utdött, är sålunda uttal 
som kväillj kväll, stäinnj sten, kväinnj kvarn, alltså med muljerat 1 och n. 
Man har genomgående slutet a [a eller snarast a] även i ord som batt band 
(ipf. till bitte binda), fanns fanns, hatt hatt, kanne kanna, kannt kant, 
ska/ /t skaft; ä förekommer i stället för öppet a i en mängd fall och särskilt 
framför !, r och s, t. ex. higm halm, h,egv halv, bärrk bark, h,ä,rr harr (fisk), 
märrk mark, värrj varg, värrm varm, Nisske flaska, pkiss plats, rässk rask, 
pässe passa, vässke tvätta, hä,sch (lång vokal) hals m. fl. och o träffas i 
stället för å bl.a. i promm eka, roddbåt, rog råg, spong spång, svo! svål, 

1  S. Kolsrud, Nynorsken i sims målfore, 1951, sid. 83; Dens. i Glåmdal (Norske 
bygder, V, 1942), sid. 41. 
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to tå och ro vrå, där v försvunnit i den äldre förbindelsen vr; för övrigt 
träffas uttal med slutet o även i en mängd andra fall såsom t.ex. mort 
mört, kvällvo•l kvällsvard, ommfram duktig, framstående, borte borta 
m. fl., där ljudutvecklingar och uttal är annorlunda i värmlandsmålen. 
Utmärkande för målet i Södra Finnskoga är vidare bland annat tilljämning, 
varvid stamstavelsens vokal även förlänges, om den är kort, så t. ex. i 
ord som bråtå bråte, bågå båge, dråpå droppe, /åvå loge, måkå skotta, måså 
mossa, NÅ oke, rånå galt, gutu gata, huku haka, husu strumpa skuru skåra, 
snuru snara, sukt svala, trunu trana, tugu tvaga, turu grötkäpp (övr. värml. 
mål tvar tvare). Som exempel på andra för målet typiska substantivformer 
kan anföras ord som missu vassla, mijju midja, sinu sena, tjyru tjära, vijju 
vidja, viku el. vicku vecka och Uhu huvud. Gammalt hv har blivit gv, t. ex. 
gväcks geting, gvit vit, gvile vila, och delabialisering av äldre y till i har 
skett i en hel del fall såsom mir myr, stigg stygg, ful, tisst tyst, tisstu 
törstig, fisst först, iste ysta, sinnda (äv. synnda) söndag m. fl. I bu, bru, ku 
m. fl. har de västliga u-vokalerna bevarats. Palatalisering av k är vanlig i 
målet, t. ex. fische fiska, nyttjil nyckel, bittje tik, hynda, ellmärtje mjölke 
(Epilobium). Ganska annorlunda än i närliggande svenska mål ter sig 
ofta även ordens böjning, åtminstone i det äldre målet. Som exempel 
härpå skall endast anföras, att maskulina och fetninina substantiv i bestämd 
form pluralis ändas på resp. -a eller -ann och -(e)n, -ann, t. ex. häissta 
häisstann hästarna, stäina stäinann stenarna och rajjen tjäderhönorna, 
stugun stugorna, su/n sulorna, rångenrångann rönnarna; ändelsen -ann 
förefaller med viss lätthet ha trängt in från de omgivande apokoperande 
målen. De starka verbena tema uppvisar också skiljaktigheter jämfört 
med temaformerna i de övriga nordvärmländska målen: rive, räiv, rivi; 
bryte, bränt, bröti; springe, sprang, spröngi; bitte, batt, bötti; bära, bar, bön; 
mak, mo!, mqi; fära, for, föri. Supinformerna på -i går igen även hos de svaga 
verben, t. ex. tröski tröskat, fischi fiskat, sputti spottat, /hist löst, fJöiti 
flottat osv. Om vi slutligen meddelar en samling av ord och uttalsformer, 
som är gängse i målet, såsom t. ex. bk blad, bjölle bjällra, duggu.l frukost, 
fuggel fågel, frack rock, gälit galet, jine gärna, ja jå lie, jinnte flicka, 
krimfull förkyld, na/e tråg, nepe rova, nu ho, pen vacker, skär (pres.) skall, 
sia släde, »ill snäll, torver åskväder, trev ladugårdsskulle, vesslegut liten 
pojke, vonn ond och ärrbe arbete, framgår därav än klarare, att vi här har 
att skaffa med ett ganska genuint norskt folkmål. 

Dialekterna öster härom i övre Klarälvdalen, i Norra Ny och i ännu 
högre grad norr därom i Dalby, utmärkes av åtskilliga för Värmland i övrigt 
främmande språkliga särdrag, varför de med fog kan betecknas som de 
mest egenartade av Värmlands svenska folkmål. Någon utförlig redogörelse 
för egenheterna i språket inom detta område medger emellertid icke 
utrymmet i denna kortfattade översikt. I det följande har därför nöd-
tvungen begränsning måst göras till de kännetecken som är mest påfallande 
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och ger målen i norra Klarälvdalen deras särprägel gentemot övriga 
värmländska dialekter. Deras avgränsning framgår av karta 6, där norra 
Finnskoga och Ekshäraxi framstår som övergångsmål resp. åt norr och 
söder. Södra Finnskogas solörmål ingår såsom norsk dialekt icke i 
karteringen, ej heller Nyskoga där målet tillhör fryksdalsmålen i den mån 
man icke talar riksspråk. Vissa nordliga samband och några företeelser till 
följd av apokope m. m. som älvdalsmålen har gemensamma med 
fryksdalsdialekterna utmärkta med linjerna 1-4 kan sägas utvisa syd-
gränsen för målen i norra Värmland. Linje 4b anger den definitiva syd-
gränsen inom området för vok. ä i verben vara och fara och framför r i 
ord som varm, stark m. fl. samt nordgränsen för västgöta-r [4] — jfr 
karta 6: 4b!; härtill kan som exempel på avtagande götiska drag läggas 
utebliven övergång i till e i ordet disk diska m. fl. (6: 4) och i ordet kvist 
(6: 10). Den musikaliska aksentgränsen (6: 8), som ovan i korthet berörts i 
samband med diskussionen av språkutvecklingen inom finnbygden (sid. 69 f.) 
utgör ävenledes en klar gräns mellan de egentliga älvdalsmålen och 
Fryksdalens dialekter. 

Liksom de sydvästliga gränsbygderna i Värmland har, som tidigare 
anförts, nordspetsen av landskapet ä-vokal i verben vara och fara. I 
dalbymålet är detta ett ganska öppet ä-ljud [a, ibl. äv. n], som är mycket 
sällsynt i Värmland i övrigt. Det förekommer dessutom bl. a. i stället för 
a framför r i t. ex. värm varm, skärp skarp, stärk stark osv, och även om r 
försvunnit då rn övergått till n (se härom ovan sid. 61) i t. ex. gän garn, 
likaså i ändelser, där r fallit, t. ex. båtä båtar, jäntä flickor, tjöpä köper, 
spelä spelar (karta 6 :9) och för övrigt i regel, då ä följes av r eller n ( <rn), 
t. ex. bår bära, schår skära, de västliga formerna bjärk björk (en form med 
utbredning till nedre Fryksdalen, karta 6: 1) och jår göra (karta 8: 8), 
jän järn, schån stjärna, värs vers osv.; vidare även i en mängd varierande 
fall som exempelvis kär karl, slå släde, åt äta, dråg draga, så/ sele m. fl. 
Öppet a förekommer i en mängd fall genomförda i större utsträckning än 
annars i norra Värmland i ord som nåck nacke, bla blad, smal smal (karta 
6: 1, i överensstämmelse med förhållandena i Fryksdalen); aller ålder, 
teg tala, snår snara, Mr hare (karta 6: 4 i likhet med norra Fryksdalen; 
ned t. o. m. norra Fryksdalen når även lång vokal i t. ex. haver havre — 
6: 3, medan lång vokal i t. ex. säter förekommer i hela norra och västra 
Värmland — karta 8: 2)1  och t. ex. svdl svala, laisst kasta och fale farlig 
(karta 6: 6) i Klarälvdalen till och med Ekshärad i söder. Ansatser till 
tilljämning finns i ord som new näve, nits näsa m. fl. i Dalby, där vi också har 
västligt, slutet a i ga gård liksom även i Norra och Södra Finnskoga samt 
Norra Ny (karta 6: 5). Främmande för övriga värmländska mål är det 
egendomliga 5-haltiga, mycket öppna ä-ljud [m], som i vissa fall uppträder 

1  Jfr F. Hedblom, De svenska ortnamnen på säter, 1945, sid. 29 if. 
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framför tjockt 1 i dalbymålet, t. ex. egi älg, bil4 bälg (= karta 6: 10); exakta 
motsvarigheter till detta ä-ljud tycks vara mycket sällsynta i andra 
dialekter i vårt land.' I samband med dessa exempel kan anmärkas, att i 
inträder för j då detta ursprungligen eller till följd av bortfall av slutljudande 
vokal skulle komma att stå i slutljud efter konsonant i samma stavelse, 
t. ex. bäri berg, korri korg, kli talg, vigi välja, /*ffi följa, sma rri smörja, varri 
varg osv, med få undantag (karta 6: 5); så även i ord som vänji vänja, 
tänji tänja, kinji länge och i flera tillämpliga exempel hämedan, där n 
övergått till muljerat n före sonantiserat j. Vid förmjukn ing (palatalisering) 
av g och k i midljud sonantiseras j i ändelsen -ja till i, då slutvokalen 
apokoperas, i en mängd fall som t. ex. /ijji ligga, hännji hänga, drättji 
dränka, täntji tänka, stetji steka, vättji väcka, tjörti kyrka. Om ordet 
innehåller y i stamstavelsen övergår ursprungligt eller genom sonantisering 
av j uppkommet slutande i till y, varvid fås former som byjjy bygga, bryjjy 
brygga, myttjy mycket, dynjy dynga, tynjy tynga, ryntjy rynka, styttjy stycke, 
tyttjy tycka (karta 6: 7). I Norra Ny bibehålles vanligen i dylika fall slut-
stavelsens i: byjji, bryjji osv. (karta 6: 12). Hos neutrala ja-stammar med 
lång stamstavelse står slutande i kvar vid palataliseringen, t. ex. ditji 
dike, ritji rike, vörti virke. Detta gäller målen i Dalby och Norra Ny (karta 
6: 9), från den senare socknen härrör även former som bättji bäck, kintji länk 
m. fl. i nom. sg. av maskulina substantiv (karta 6: 12), där simplex brutits 
ut ur sammansättningar; i dalbymålet förekommer också dylika former 
men regelrätt endast i sammansättningar, t. ex. bättjidal bäckdal. Ett 
gemensamt drag för norra Klarälvdalens folkmål är slutligen den västliga 
och nordliga företeelsen att ändelsen -er fallit i presens av starka verb — 
det heter sålunda jä frys, jä sitt, jä ligg osv, jag fryser, sitter, ligger (karta 
6: 6) — och det västliga bruket att nyttja pronomina han och ho framför 
egennamn t. ex. han Lars, ho Marit (karta 6: 6). Som av kartan 
framgår når dessa språkdrag nedåt dalgången till och med Ekshärad. Den 
egendomliga användningen av nonainativformen av personliga pronomen 
som objekt i fraser som t. ex. jä sägg-o jag såg henne, jä vill tal ve-ne jag vill 
tala med er, förekommer däremot endast i Dalby och Norra Ny. 

Bland spridda exempel på språkliga företeelser som är främmande för 
övriga värmlandsmål men förekommer inom detta nordliga område kan 
nämnas uttal som Påg fråga — sbst. och verb — (karta 6: 5), /å lada, 
pret.-former som ot åt och drop dräpte, övergång au till o i vissa ord som 
t. ex. frogran snabbväxt gran med lös ved (karta 6: 5) samt t-förslag vid 
tje-ljud numera i stort sett försvunnet (karta 6: 5). Beträffande målet i 
Norra Ny återstår att påpeka de synnerligen starkt framträdande 
vibyvokalema i den norra huvuddelen av socknen (karta 6: 12). Denna 

1  A. Noreen, Dalbymålets ljud- och böjningslära, 1879, § 1: 7; M. Eriksson, Svensk 
ljudskrift 1878-1960 (Svenska landsmål, B 62, 1961), sid. 112 f. 
6 — 734173 R. Broberg 
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ljudutveckling har drabbat ej endast i och y utan förmärkes tydligt 
även beträffande e, ä och ö och berör således alla främre vokaler. 
Eftersom den så starkt framträder i flertalet nysockenbors tal, har den 
blivit det kännemärke som allmänt nyttjas för att karakterisera socken-
målet. Denna isolerade förekomst av vibyvokaler i Värmland har icke 
redovisats av Kallstenius i hans översikt av Värmlands svenska dialekter, 
enär de tydligen icke förefanns i språket hos meddelaren till typordlistan 
(av år 1898) från Norra Ny och upptecknaren ej gjort anmärkning om 
dessa egenartade ljud, som han icke kan ha undgått att observera under 
vistelsen i bygden. 

Allmännare västliga språksamband i Värmland 

I det föregående har de västliga och nordliga språksambanden berörts 
endast med avseende på de gränstrakter i söder och norr, där de är mest 
framträdande. De allra flesta av dithörande språkliga företeelser når icke in 
i Värmland utöver gränserna för dessa områden, andra har eller har tidigare 
haft en vida större utbredning. De från väster och nordväst inträngande 
inflytelserna i Värmland visar nämligen en mycket varierande spridning 
över landskapet som är tämligen likartad med den fördelning vi tidigare 
funnit vara förhanden beträffande olika etnologiska och folkloristiska kultur-
element (sid. 28 ff. och karta 3). Gränslinjerna intager även för de språkliga 
företeelserna en diagonal inriktning från sydväst till nordöst på olika 
avstånd från den norska gränsen. Härvid stannar en del skiljelinjer ganska 
nära riksgränsen, under det att andra ligger så långt åt öster som i närheten 
av Bergslagen och i somliga fall t. o. m. utmed eller utanför den östra 
värmlandsgränsen. Beträffande dessa utbredningar långt åt öster kan 
man konstatera, att de språkdrag som detta gäller, ofta också utgör västliga 
inslag i de västgötska folkmålen. Det stora flertalet gränslinjer koncentre-
rar sig emellertid till en relativt bred men ganska kompakt gränszon i 
landskapets centrum, som rätt väl överensstämmer med den gamla fäbod-
gränsens sträckning (se ang. fäbodgränsen karta 3 och vidare karta 8, 
där ett antal språkdrag av hithörande art är upptagna!). Detta språkliga 
skiljebälte intager utan tvekan en vida fastare position i landskapets mitt 
än motsvarande etnologiska gräns och företer större amplitud endast i sin 
sydliga del, där linjerna löper ut över det »oroliga» Vänerområdet med rela-
tiv koncentration väster om Säffle inom ett spridningsområde mellan 
Ö. Silen i väster och Karlstad i öster. Gränsens norra ände ligger 
däremot stadigt förankrad i skogsbygderna mellan Färnebo och Älvdals 
härad väster om Räramen. Under sådana förhållanden är det ofrånkomligt, 
att detta språkliga skiljebälte med sin kompakta tyngd och konsekvens 
framstår som en vida åskådligare och mera belysande kulturgräns inom 
landskapet än den ganska splittrade etnologiska diagonalen. 
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Av de tidigare anförda västliga och nordliga språkdragen (sid. 75 f, 
78 f.) stannar de flesta av de västnordiska formerna med u-vokaler i ord 
som ku, bu, bru osv, inom gränsområdena. De har dock tidigare måhända 
nått längre österut, om man som kvardröjande utposter till en längst 
hunnen framryckning får betrakta förekomsten av verben fru tro och snu 
sno, flå, ända framme i diagonalzonen i landskapets mitt (karta 8: 1 och 7).1  
Adjektivsuffixet -ott(er), som i Värmland uppträder i varierande form, 
förutom den redan nämnda -ete även som -et och -ut, alltså t. ex. stenete, 
stenet, stenut stenig, förekommer också fram till centrum av landskapet 
(karta 8: 9).2  Förmjukningen av g och k inuti ord framför palatal vokal eller 
j, som ovan berörts med avseende på gränsområdena mot Norge, har att 
döma av de äldre dialektuppteckningarna från slutet av 1890-talet 
och början av 1900-talet haft en utbredning som åtminstone i vissa fall 
från nordväst sträckt sig ända till mitten av Värmland. Enligt Kallstenius 
gav detta material vid handen, att palataliseringen av k var mest 
genomförd norrut i Dalby och Norra Ny men i mindre grad i Ekshärad, 
östm ark, Fryksände och Lysvik liksom även i Skillingsmark, Eda, Gunnar-
skog, Mangskog och Brunskog i utbredningsområdets södra delar.3  Pala-
taliseringen av k hade sålunda sin tyngdpunkt i norr men kunde beläggas 
i enstaka ord ända ner till gränsen mot Dalsland i sydväst (karta 7). För-
mjukningen av g till j uppträdde med stora variationer i förekomsten hos 
olika ord och med luckor i en enbart nordvästlig utbredning, som 
sydligast i ord som bgii, byjje osv, bygga och brgjj, bryjje osv, brygga 
berörde Eda, Gunnarskog och delvis Brunskog i Jösse härad, Sunne i 
Fryksdalen samt Ekshärad och nordvästra delen av Råda i Älvdals 
härad, där den i övrigt omfattade socknarna norrut i Klarälvdalens 
dalföre men icke skogssocknarna Nyskoga och Södra Finnskoga. Detta 
är i stort sett en riktig redogörelse för utbredningen av palataliseringen av 
k och g inom landskapet på basis av det föreliggande äldre upptecknings-
materialet. Dock synes det icke försvarligt att dra upp bestämda gränser 
såsom för en kompakt förekomst med tillhjälp av enstaka eller sporadiska 
belägg, och man torde nog böra ta med i beräkningen, att dessa ljud-
utvecklingar troligen aldrig drabbat hela det ordmaterial som kunnat 
komma i fråga samt att i de fall där palatalisering inträffat denna varken 
haft likformig utbredning eller lika stor frekvens inom sina spridnings-
områden. På karta 7 markeras sålunda endast de gränslinjer längst åt 
sydöst, innanför vilka palatalisering av k förekommit enligt mer eller 
mindre talrika belägg i de äldre uppteckningarna. I öster ligger den yttersta 
gränsen för palataliseringen orubblig i de ofta skarpt dialektskilj ande 

1  Jfr ovan sid. 76, not 1. 
2  Jfr ovan sid. 76, not 2. 
3  G. Kallstenius, översikt av Värmlands svenska dialekter, 1927, sid. 44 f. 
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skogstrakterna mellan Bergslagen och den norra Klarälvdalen, medan den 
i väster splittras isär inom ett brett bälte från trakten kring Bogen i 
norr till dalslandsgränsen i söder. Längst åt sydväst når tjörtje kyrka, 
ditje dike, äntje änka och styttje stöttje stycke (karta 7: 1-3), av vilka det 
sistnämnda träffas i hela Nordmarks härad utom Silleruds socken. Till 
centrum av Jösse härad når bättjen bäcken, medan r8tj röka, mgttj myttji 
mycket och nöttjel stannar i väster vid gränsskogen mellan Jösse och 
Fryksdals härad (karta 7: 4-6). Förekomsten är i samtliga fall oregelbunden 
eller sporadiskt belagd in mot landskapets mitt, och rtättjel kan sägas 
representera en grupp ord, där palataliseringen har ringa frekvens i 
norra Fryksdalen och i Älvdals härad ej träffas sydligare än i Dalby. Att 
övergången av g till j saknades i nära nog hela det södra området kan 
möjligen bedömas som ett kriterium på att palataliseringen i dylika fall 
börjat försvinna tidigare än förmjukningen av k, men ingenting talar 
egentligen för att den ens förekommit tidigare. Den följande utvecklingen 
ger ej heller verksamt stöd för en hypotes om avsevärt snabbare 
regression av övergången g till j. En uppgift år 1937 från Eda framhåller 
palataliseringen av k som en alltmera individuellt utbredd företeelse och 
räknad som en egenhet för »de gamle».' Vid Landsmålsarkivets under-
sökningar i Värmland på 1940- och 1950-talen bekräftades detta uttalande: 
i Eda och Köla träffades endast enstaka belägg, en något rikligare före-
komst kunde konstateras i Järnskog och framför allt i Skillingmark, medan 
inga exempel på förmjukningen av k anträffades längre söderut. I 
Fryksdalen hade den försvunnit helt och hållet för så lång tid tillbaka, att 
personer födda på 1870-talet uppgav sig minnas den endast som en 
egenhet i mor- och farföräldrars språk — upptecknarna av typordlistorna 
från 1900-talets början torde följaktligen ha inhämtat upplysningar om 
språkliga företeelser äldre än de vid uppteckningstiden aktuella. Däremot 
förekom — och finnes ännu i målet — i norra Fryksdalen palatalisering av g 
i vissa ord, som t. ex. väjja, väjjer väggen, väggar och läjjen, läjjer 
underbenet, underbenen. I finnsocknen Nyskoga har icke någon form av pa-
latalisering förekommit på grund av den sena övergången till svenskt 
språk, och i Södra Finnskoga är den, dvs. k >tj, en numera försvinnande 
språklig egenhet. Vid undersökningarna på 1940- och 1950-talen var 
däremot palataliseringen av såväl g som k ännu friskt levande i de tre 
nordligaste älvdalssocknarna Norra Finnskoga, Dalby och Norra Ny men 
har på senare tid börjat att alltmera plånas ut. Längre söderut i dal-
gången hörde den långt före 1940-talet till ett förgånget språkstadium. 

Man torde sålunda kunna summera, att redan de äldre undersökningarna 

1  Ä. Engström, Eda-mål. Analys av en grammofoninspelning med transkription, 
översättning, kommentar jämte notiser till ljud- och formlära. (Proseminarieuppsats 
1937 i Dialekt- och fo)lrn-kinnesarkivet i Uppsala). 
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kring sekelskiftet kom i kontakt med en språklig företeelse på tillbakagång. 
Följaktligen blev det insamlade materialet alltför disparat och begränsat 
för att kunna tjäna som underlag för säkra omdömen om frekvens och 
utbredning av palataliseringen i förekommande fall. I ett material av 
sådan beskaffenhet kan också individuella drag och tillfälligheter spela in 
och leda till mindre tillförlitliga slutsatser. Hur palataliseringen i själva 
verket varit genomförd och utbredd i Värmland torde därför ej längre 
kunna utredas. Bortsett från förhållandena i dalbymålet, där den kunde 
studeras i detalj, kom undersökningarna på 1940-talet och 1950-talet att 
taga tillvara endast spillror och spridda kvarlevor, och inga nya under-
sökningar kan längre fånga in något väsentligt av ett nära nog helt förgånget 
språkstadium. 

Västligt och nordligt orienterade språkdrag i Värmland med en utbred-
ning, som i allmänhet ansluter sig till den beskrivna diagonalzonen, före-
kommer utöver de hittills nämnda i alltför stort antal för att kunna beredas 
rum i en kort översikt som denna. En ur språklig synpunkt tillfyllestgörande 
utredning skulle därtill ej sällan kräva stort utrymme för varje enskilt 
språkdrag, där utvecklingen beträffande åtskilliga ord är oklar och 
svårutredd. Under sådana förhållanden och då avsikten i denna fram-
ställning enbart tager sikte på att ge en språkgeografisk orientering skall 
jag nöja mig med en lista över relativt säkra företeelser, som torde kunna 
åskådliggöra styrkan av de västliga och nordliga sambanden. 

Assimilationen av konsonantförbindelserna mp, nk och nt till pp, kk 
och tt, t. ex. sopp svamp, kröppling(e) krympling skack sned, dråck— dräcke 
dränka, sjöck sjocke el. 8j8ck ,--,  sjscke sjunka, batt band (pret. av binda), 
bratt brant, klätt klint osv., inträder mycket olika från fall till fall. I somliga 
ord som exempelvis läck länk och batt band, träffas den endast i sydväst och 
i Södra Finnskoga i norr, i exempelvis druckne drunkna blott i sydvästra 
Värmland, i andra ord åter som sopp, sjöck etc., bratt m. fl. har 
assimilationen inträtt över hela landskapet, medan den i en hel del andra 
fall stannat vid eller strax sydöst om diagonalzonen.' Ett med östnorska 
dialekter gemensamt språkdrag är övergången av d till n efter nasal 
konsonant, t. ex. längn längd, mängn mängd, tyngn tyngd och preterita 
och participer som klåmn klämde, klämd, hångn hängde hängd m. fl. 
Detsamma gäller även beträffande t-inskott i vissa konsonantförbindel-
ser, t. ex. göfitn(e) göpen, handfull, julftn(e) djup, räcktn(e) räkna, vacktn(e) 
vakna, marten, maten m. fl. marknad, skartn(e) bli hård m. fl. Bägge före-
teelserna träffas i stort sett fram till gränszonen i landskapets mitt. Till 
denna gräns når också ändelsen -all i en stor mängd adjektiv, såsom 
~tall motbjudande, smekall äcklig, blåsan blåsig, rägnall regnig, ketall, 

i Jfr L. Moberg, Om de nordiska nasalassimilationema mp >pp, nt >tt, nk >kk, 
1944, sid. 118 och 187 samt kartor sid. 117 och 171. 
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kitall kittlig, skvättall lättskrämd osv. (karta 8: 8), likaså, det nekande pre-
fixet u-, t. ex. ujämn ojämn, ulik olik osv. (karta 8: 12), g i stället för j i 
ord som ruiggd höjd, "nhggd nöjd, böggd böjd m. fl. (karta 8: 6) samt 
bevarandet av hårt g framför ö som uppkommit ur äldre au, t. ex. gök 
och göfftn(e) (karta 8: 10). övergången av p till framför t, t. ex. knafft 
knappt, tjöfft köpt, ju/fl djupt osv, träffas däremot över i stort sett hela 
landskapet (jfr att denna övergång icke är vanlig i Västergötland). 
Bevarandet av gammalt e gäller i enstaka fall, såsom gret grät, hela 
Värmland men når annars fram till samma gräns eller något västligare 
i ord som kne knä, tre trä, fe fä (karta 8: 7). Till landskapets mitt träffas 
också vokalen ä i verbet göra (karta 8: 8) och här möts också västliga 
och östliga former som vart och ge (blev), da och då, jä— je m. fl. och 
ja (jag) samt hör, hålles, hö och var, vall(e)8 (hur), va (jfr karta 8). 

Former utan brytning, såsom stäk, stet stjäla, st4 stgpe stjälpa, tak 
och titi,e eller tig och td! m. fl. tjäle, träffas över hela landskapet likaså 
vokalen e i en mängd fall där den i västliga mål uppkommit framför il, 
Id och It genom a-omljud av kort u, t. ex. hell hull, moll mull, helt hult, 
kende osv. kullig, ikell omkull m. fl. Utbredningen växlar dock starkt 
från ord till ord men når i allmänhet till eller något öster om den all-
männa gränszonen. Om behandlingen av a-vokalerna kan som allmänt 
omdöme påpekas, att stor vacklan råder mellan de västliga och de götiska 
tendenserna med understundom tilltrasslade gränslinjer, då likartade 
utvecklingar inträffat på såväl västgötskt som östnorskt område. Fram-
för tjockt 1 (av gammalt rd) och rt har dock a i enlighet med norskt och 
nordsvenskt språkbruk bevarats i huvuddelen av landskapet, t. ex. ha! 
hård sval svål, ga! (i n. Klarälvdalen) gård, vårt varte vårta osv. (Jfr 
karta 17: 3-4). Likaså har man slutet a framför ng, icke å som i östliga mål 
och i allmänhet i västgötskan, i ord som lang lång, gang gång, angre, anger 
ångra osv. (jfr karta 16). öster om en gräns ungefär från Karlstad till 
Rämmen har de östliga å-vokalerna trängt västerut över Bergslagen och 
Vänerområdet medan målen västerut har dels äldre a (norrut), dels med 
västgötskan överensstämmande e i ord som fall, fall fåll, aller, eller ålder, 
håll —halte, 	holk hålla, vd//—' 	voile vålla m. fl. (jfr karta 
8: 12). Med dessa viktigare undantag synes värmlandsmålen i stort sett 
ansluta sig till västgötskan beträffande utvecklingen av a-vokalerna och får 
härigenom i viss mån en götisk färgning, kanske mest genom den starkt 
framträdande, långa och öppna vokalen a i ord som exempelvis skate es,  skåt 
skata, gate ,-,  gåt o. dyl. eller slutet a i nacke, backe, vacker, svart, vang 
vagn, sprang sprang, hank hank, vagge och en stor mängd andra ord. 

Andelseförsvagning och apokope 
En djupgående överensstämmelse med utvecklingslinjer i västliga och 
nordliga mål kan slutligen konstateras i de värmländska dialekternas 
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viktigaste gemensamma och mest påtagliga kännemärke gentemot sina 
svenska grannmål, och då framför allt västgötskan, nämligen den ofta 
mycket långt framskridna avslipningen av ändelserna. Hur denna under 
olika villkor försiggått kräver alltför stort utrymme för att kunna bli 
föremål för någon utredning i denna översiktliga framställning, som därför 
nödgas begränsa sig till att i korthet exemplifiera dess yttringar i några 
viktigare dialektpräglande sammanhang. I södra Värmland söder om en 
linje ungefär Bogen-Fryksdalshöjden-Fryksdals härads sydgräns-Filipstad 
(jfr karta 1) yttrar sig sålunda denna avslipning av ändelserna däri, att a 
liksom även o (eller u) och i övergått till ett e-ljud i svagtoniga ändelser 
t. ex. -ar och -or i obest. plur. av mask. o. fem. substantiv, ändelser i 
infinitiv, imperfektum och supinum m. fl. former av verb, vissa avled-
ningsändelser, komparativ- och superlativändelser av adjektiv osv., 
såsom t. ex. hästar, sängar, dreper, kaker, kaste (inf., imperf., sup.), talk 
(inf., imperf., sup.), kaster (pres.), takr (pres.), tctge, tejje tagit, tiggere 
tiggare, garvere garvare, rikere rikare, rikerst, rike,st rikast osv. Undantag 
härifrån träffas inom nämnda område endast i vissa fall i ett antal socknar 
i sydvästra Värmland. Invid dalslandsgränsen från och med Svanskog och 
Långserud i öster till och med Trankil, V. Fågelvik, Töcksmark och 
Holmedal i väster vid norska gränsen har maskulina substantiv i obest. 
plur. genomgående ändelsen -ar, t. ex. hästar, skogar, gåaktr, åkrar, prästar, 
timmar, grannar osv.; däremot förekommer den endast hos några få feminina 
substantiv, såsom söstrar systrar, socknar, öar och sporadiskt sängar, 
väggar. I de södra delarna av Gillbergs och Nordmarks härad träffas 
vidare vokalen a bevarad vid substantiv i helt bibehållen avlednings-
ändelse -are, t. ex. tiggare, garvare (jfr härom och om apokope av slut-
vokalen nedan samt karta 11), samt inom ett större område, väster om en 
ungefärlig gränslinje Säffle-Arvika-Charlottenberg (jfr karta 1), i kom-
parativändelsen -are, t. ex. rikare, starkare osv, här och var även med 
former som gamktre äldre, små' are mindre, yngrare yngre m. fl. I likhet med 
förhållandena på, stora områden i Sverige och Norge kvarstår a 
ävenledes i preteritum och, med undantag för norra delen av Bergslagen, 
även i supinum av första klassens svaga verb efter bortfall av resp. slut-
stavelsen -de och slutljudande -t, exempelvis Inga, kasta, takt (=målade, 
målat; kastade, kastat; talade, talat) i de sydvästra och östra delarna av 
landskapet (se karta 9). Infinitiven har ändelsen -e inom hela södra Värm-
land i såväl långstaviga som kortstaviga verb — måk, kaste, tal,e — och 
verbtemat blir sålunda måk, met/a, måla osv. I den norra delen av 
Bergslagen har dock supinum av första klassens svaga verb ändelsen -i 
varför må le får temaformen m/t/i i supinum. De centrala delarna av 
landskapet och ett bälte åt nordväst till norska gränsen har däremot 
genomgående försvagning av slutvokalen -a till -e och således formerna 
måk, kasta, tak för såväl infinitiv som preteritum och supinum. Inom hela 
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Sydvärmland med undantag för själva Vänerkusten ändas även perfekt 
participet på -a, alltså måN osv. Detta sätt att bilda perf. particip tycks 
sprida sig norrut, i varje fall inom Fryksdalen, där former med ändelsen -a 
börjat konkurrera med de inom apokopeområdet gängse participformerna 
av första klassens svaga verb, som är bildade som hos de starka verben, 
t. ex. mgn målad, jagen jagad, baken bakad, kastn kastad osv. Socknarna 
utmed Vänern från sydspetsen av Värmlandsnäs i väster till Södra Råda i 
öster utvisar nära samband med Västergötland med participändelserna 
-at och -ad, resp. målat och mgac/ osv., det sistnämnda endast på 
Hammarön, i Karlstad och i de allra närmaste socknarna väster och öster 
därom (karta 15:4). 

I de norra delarna av landskapet norr om den nämnda gränslinjen från 
Bogen över södra Fryken till Filipstadstrakten har avslipningen av ändel-
serna lett till apokope, alltså bortfall av ändelsen med i allmänhet 
cirkumflex på stamstavelsen vid tvåstaviga ord eller på närmast föregående 
stavelse vid flerstaviga. Apokopen är ovillkorlig och gör ingen åtskillnad 
mellan långstaviga och kortstaviga ord och drabbar ej endast ändelse-
vokaler i gammalt slutljud utan även vokaler som varit åtföljda av 
konsonant. Det heter sålunda i dessa mål, t. ex. Usst ( =kasta, kastade, 
kastat, dvs, alla temaformerna lika), sjöng sjunga, bit bita, Ok- tå! 
( =tala, talade, talat), feir - får får fara, båk (=baka, bakade, bakat); 
bånn bonde, amin timme, tOrrk kyrka, Ikir -h,år hare, gåt gåt gata; 
/eg låga; brdt brutit; bet bitit; s/gjj slagit; tak -ta -tak taket osv. 
Apokopegränsen ligger beträffande tvåstaviga ord på de flesta håll klart 
markerad och skarpt särskiljande, framför allt i sträckningen från norska 
gränsen till sydligaste delen av Fryken. Här bildar de stora och förr tämligen 
ofarbara skogsmarkerna mellan Bogen och Lekvattnet samt den mycket 
branta och svårforcerade Fryksdalshöjden (jfr karta 1) en absolut bestämd 
dialektgräns mellan fryksdalsmålen och dialekterna i västra och sydvästra 
Värmland. Denna gräns framträder klart vid karteringar av en mängd 
språkdrag, något som också framgår här av kartorna 5-6, 9-10 och 
12-14. När det gäller apokope av tvåstaviga ord får man alltid oföränderligt 
samma kartbild som karta 10 uppvisar för apokope av de tvåstaviga 
substantiven timme, hare och verben binda och fara — endast vid passe-
randet av Klarälvens dalgång kan någon mindre förskjutning inträffa. 
Den ovillkorliga apokopen i trestaviga ord företer en annorlunda och 
något större utbredning än apokopen i tvåstaviga ord. På karta 11 
representeras den ganska konstanta utbredningen av apokope i trestavingar 
av orden garvare och tiggare. De apokoperade formerna är, som synes, 
allenarådande i väster även i den norra, större delen av Jösse härad och i 
de tvenne nordligaste socknarna i Nordmarks härad. I öster når de över 
gränsen för apokope i tvåstaviga ord ända ned till sydänden av Nyeds 
härad men saknas däremot i den norra delen av Fämebo härad. 1 detta 
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sistnämnda fall vore det rimligast att tänka sig utbredningen av de tvenne 
slagen av apokope omvänd eller åtminstone likformig, men i detta som 
så många andra språkdrag råder samband även mellan den norra Berg-
slagen och sydöstra Värmland i övrigt (jfr karta 9, 16 och 17), till dels även 
med närliggande delar av Närkes och Västmanlands bergslager, där liknande 
former (garväre, tiggäre) uppträder. Detta gäller dock inte vid alla 
trestaviga ord. Den vanligaste komparativen av adjektiv har sålunda i 
den södra delen av Färnebo härad ändelsen -ere, t. ex. rikere, vackrere men 
i den norra delen ändelsen -er (mera sällan växlande med -ere): riker, 
vackrer. 

Hur försvagning och bortfall av ändelser skrider framåt från söder mot 
norr genom landskapet åskådliggöres klarast av förloppet vid vissa bestämda 
former av substantiven. I södra delen av Visnums härad i sydöstligaste 
hörnet av Värmland är sålunda konsonanten -t i viss utsträckning bevarad i 
ändelsen i best. sing. av neutrala substantiv, t. ex. huset, taket, bärjet (jfr 
karta 16: 14). Hela södra Värmland i övrigt fram till en gräns som väster 
om Klarälven är lika med apokopegränsen för tvåstaviga ord men österut 
sammanfaller med gränsen för trestaviga (dvs, en linje ungefär Bogen-
Fryksdalshöjden-södra Fryken-ii. Ullerud-gränsen mellan Älvdals härad 
och Bergslagen — jfr karta 1 och 6: 2) har bortfall av -t: huse, take, bärje. 
På mindre områden före denna gräns förekommer villkorlig apokope 
men endast inuti sats som en sorts förvarning om utvecklingen i fortsätt-
ningen norrut, så t. ex. i södra delen av Bergslagen och på flera håll 
västerut eller möjligen i ett smalt bälte utan avbrott utefter gränsen. Norr 
om detta område sker ovillkorlig apokope av ändelsen. Eftersom i dessa 
ord en stavelse efter akut huvudton apokoperats, skall den apokoperade 
formen regelrätt få akut cirkumflex, men detta inträffar mera sällan. I 
hela Älvdals härad saknas vanligen cirkumflex och inträder endast i vissa 
ställningar i satsen (vid betonad ställning, främst i satsen och vid ställningar 
före paus), och i norra Fryksdalen (Lysvik, Fryksände, Lekvattnet, 
Östmark, Vitsand) har den bestämda formen aldrig cirkumflex utan är 
identisk med den obestämda: hus, tak, bärj. I södra Fryksdalen (Gräsmark, 
Sunne, Västra och östra Ämtervik) däremot åtföljes apokope av grav 
cirkumflex på stamstavelsen: kgs, tåk, bårrj. Utan all tvekan är denna helt 
oregelmässiga cirkumflektering beroende av satsrytmen — ett uttal med 
akut cirkumflex passar inte in i denna utan skulle innebära en besvärande 
störning. På liknande sätt torde man även böra förklara den ovan antydda 
villkorliga apokopen före »gränsen», t. ex. i södra Bergslagen, liksom även 
variationerna mellan former med och utan cirkumflex i Älvdals härad. 
Förhållandena i Värmland stöder otvivelaktigt Hesselmans slutsats, att 
»de i satsens inre en gång mycket frekventa förkortade ordf ormerna 
normaliserats och förallmänligats och kommit att användas också i sats-
slut. Den 'ovillkorliga' apokopen är i verkligheten en normaliserad 
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villkorlig apokope».1  Vid en grundlig utredning av ändelseförsvagning och 
apokope i Värmland bör undersökningen tvivelsutan ske med observans 
av satsrytmen, ordens ställning i satsen och verkningarna av den 
musikaliska aksentgränsen, som går fram genom apokopeområdet (karta 
6: 8). En undersökning på basis av enbart lexikografiskt material kan 
icke lösa de besvärliga problem som apokopen och med den närbesläktade 
språkliga företeelser i Värmland erbjuder. Härför erfordras dialekttexter 
och framför allt inspelade språkprov av genuint, levande folkmål. 

Av intresse är i dessa sammanhang även utvecklingen av andra bestämda 
former av substantiven, som uppkommit genom apokope. Särskilt gäller 
detta de bestämda formerna i pluralis av maskulina och feminina substantiv, 
som till följd av apokope starkt präglar dialekterna i norra Värmland och 
kanske åskådligare än andra produkter av apokopen skiljer dem från de 
södra värmlandsmålen och deras brokigt varierande böjningsformer. Inom 
detta södra område är den götiska ändelsen -era i bestämd form i pluralis 
allenarådande för maskulina och feminina substantiv fram till en västlig 
och nordlig gräns ungefär Ö. Silen (för feminine) eller Svanskog (för 
maskuliner) — Stavnäs — Ö. Ullerud—Filipstadstrakten (jfr karta 1, 8, 12 
och 13), t. ex. vägera, hästera, stsbera ,—stelpera, sängera, gatera, stegera—
stevera. I den östra delen av landskapet når dessa former fram till apokope-
gränsen. I väster avlöses de beträffande maskuliner (karta 12) av former 
med ändelserna -ane, -a:ne och -d:ne [-ans, -ana och -dna] utom i socknarna 
Järnskog, Skillingmark, Köla och Eda, där den bestämda pluralformen 
bildas med ändelsen -(e)ne [-(e)na]: vägene, häst(e)ne. Hos femininer är 
däremot ändelsen -(e)ne dominerande utom i socknarna Högerud, Mang-
skog, Brunskog och Boda, där ändelsen -a:ne [-ana] eller varianten -6,:ne 
[-åna] tar vid (karta 13). Följaktligen sker sammanfall beträffande 
maskuliner och femininer i best. plur. med ändelsen -(e)ne i de fyra gräns-
socknarna Järnskog osv. i väster (häst(e)ne, sångens osv.) och med 
ändelsen -a:ne ,,,-å:ne i de nämnda fyra socknarna i trakten norr om 
Värmeln (hästa:ne ,— hästei:n,e, sänga:ne ,,,sängcf:ne osv.). I övrigt hålles 
bestämda pluralformer av maskulina och feminina substantiv åtskilda 
genom ändelserna resp. -ane a:ne och -(e)ne. 

Beträffande ändelsen -a:ne märkes, att denna variant med lång vokal 
och starkt bitryck, t. ex. hä-sta:ne [114stana] förekommer inom ett område 
av Jösse härad från Bogen i norr till och med Boda i söder och längst i väster 
innefattande Älgå (till dels även Glava i Gillbergs härad), Ny och Gunnar-
skog, alltså inom ett brett bälte intill apokopegränsen. Tydligen innebär 
denna tryckfördelning ett förstadium till den längre norrut inträffande 
apokopen. Närheten till denna varslas också än mera, när ändelsen 

1  B. Hesselman, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria, 1 (Nordisk kultur III—IV, 
1948), sid. 43. 
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uppträder med cirkumflex och bibehållen slutvokal, t. ex. heista:ne, jäntå:ne 
[hieståna, jient såna]. Detta sker ej sällan just i trakterna närmast intill 
apokopegränsen. 

Inom apokopeområdet, som i här förevarande fall har samma utbredning 
som vid tvåstaviga ord, företer ändelserna hos de bestämda pluralformerna 
variation mellan typer dels med cirkumflex på lång eller kort vokal i 
ändelser med starkt bitryck, dels utan cirkumflex på kort vokal, vare sig 
ändelsen har starkt bitryck eller är relativt obetonad i en sats. Den slags 
cirkumflex som sålunda under vissa betingelser inträder, den s. k. bi-
cirkumflexen, får i första hand sin karaktär av ställningen i starkt bitryck. 
Dess intensitet har till en början under ett kort moment ganska jämn 
styrka, som därefter hastigt ökas. Denna aksent liknar därför rätt mycket 
den akuta cirkumflexen och detta också ifråga om den stigande modula-
tionen, varför den även betecknas på samma sätt som denna. De 
typer av ändelser som kan förekomma är följaktligen dessa, så som de 
nödtorftigt torde kunna återgivas med grov beteckning: -å:n, -ånn, -a:n, -ann 
och -an [ =lmalf. -ån, -ån, -ån, -an och -an]. Ingen skillnad förefinns härvid 
mellan maskulina och feminina substantiv, och ett enda maskulint sub-
stantiv kan därför illustrera, hur de olika varianterna tar sig ut på sin plats 
i ordet: hästtim, håstånn, heista:n, hästann och kistan. De faktorer som 
bestämmer utvecklingen är förutom intensiteten (trycket) i hög grad 
tonalitetsförhållandena (modulationen) men även taltempo, ställning i 
satsen m. m. I fråga om fördelningen av de olika typerna råder emellertid 
sträng åtskillnad mellan fryksdalsmålen och dialekterna i Klarälvens 
dalgång. I Fryksdalen är sålunda ändelsens vokal alltid lång och har 
bicirkumflex. I allmänhet har denna den vanliga karaktären, dvs, viss 
likhet med akut cirkumflex, men eftersom denna senare, som ovan 
påpekats, inte passar in i satsrytmen utan övergått till grav cirkumflex, 
synes något av samma utveckling tendera att drabba även bicirkumflexen. 
Det är nämligen ingen ovanlig företeelse, att den i Fryksdalen mycket 
starkt påminner om en grav cirkumflex, såvida den inte rentav är en 
sådan. 

I den långa Klarälvdalen räder mycket stark växling beträffande före-
komsten av de ifrågavarande ändelserna, i det att alla typer är till 
finnandes med undantag av den »urspårade» fryksdalska varianten. Längst 
söderut i apokopeområdet träffas ändelsen -d:n, t. ex. hästå:n [hiesticn], 
men redan i Norra Råda saknas ofta cirkumflektering, trots att ändelsen 
har lång vokal: lkista:n [hiestån]. Beträffande de tvenne socknarna 
närmast norr därom, Ekshärad och Norra Ny, är såväl tidigare som senare 
undersökare överens om att ingen cirkumflektering förefinnes och att 
ändelsen har kort vokal och lång slutkonsonant, t. ex. hästann [hiestan], 
eller ock att ändelsen är mycket svagt betonad, detta senare oftast efter 
akut huvudton, t. ex. bönnran [bdpran] bönderna, eller vid ställning inuti 
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satsen. Detsamma gäller även för best. plur. av neutra, som här har samma 
ändelse som maskuliner och femininer t. ex. dikann, takann [dikan, ttikan]. 
För övrigt är det inom detta område, som ligger öster om den musikaliska 
aksentgränsen, ofta svårt att skilja på grav och akut cirkumflex som 
båda i musikaliskt avseende är stigande-fallande; ej sällan uppkommer 
även felaktiga beteckningar genom svårigheten att särskilja de vanliga 
grava och akuta aksenterna till följd av förväxling av huvudtryck och 
hög ton — exempel härpå saknas inte.' Till dylika svårigheter och misstag 
liksom till den fullkomliga avsaknaden av bicirkumflex bidrager verksamt 
förutom tonaliteten även det i dessa tvenne socknar mycket snabba 
taltempot. 

I de nordligare socknarna, framför allt Dalby men även Norra Finnskoga, 
där taltempot är relativt långsamt, återkommer bicirkumflexen. Härvidlag 
skiljer sig emellertid uppfattningarna hos undersökarna från 1800-talets 
slut och upptecknarna vid den systematiska djupundersökningen av dalby-
målet från mitten av 1940-talet till och med utgången av 1960-talet. Adolf 
Noreen skriver sålunda år 1879, att vid ändelsen i plur. mask. och fem. 
-an ( < närmast -ane, -ana) slutvokalen bortfallit så tidigt, »att den till 
ersättning en gång inträdda sammansatta aksenten på -an numera hunnit 
försvinna».2  I sina uppteckningar i Dalby år 1898 har Sixten Samuelsson 
samma beteckningssätt som Noreen, blott med den skillnaden att han 
oftast angiver längd hos slutkonsonanten [-an]. Upptecknarna vid 
undersökningarna från och med 1940-talets mitt, Jacob Jacobsson och 
Karl L:n Bergkvist, bägge synnerligen kunniga och samvetsgranna upp-
tecknare, som därtill var infödda i socknen och hade dialekten som sitt 
modersmål, angav med bestämdhet, att målet hade sammansatt aksent 
i ifrågavarande pluraländelser. Ändelsens vokal antecknades som kort 
eller med halvlängd [hi estån —hcsystcYn]. Deras uppfattning är otvivelaktigt 
riktig: målet har onekligen bicirkumflex på dessa ändelser. Olika omständig-
heter, som man på allvar beaktat först vid avlyssning av inspelade dia-
lekttexter, har samverkat till Noreens och Samuelssons misstag. Såsom 
fryksdaling har Noreen, som var förtrogen med dessa måls distinkta 
cirkumflexer i ändelser med lång vokal, icke uppfattat cirkumflekteringen 
i en dialekt med annorlunda taltempo, satsrytm, tonalitet och kvantitetsför-
hållanden. För Samuelsson torde anledningen till det felaktiga betecknings-
sättet helt enkelt ha varit den — såvida han icke litat till Noreens 

1  I Ortnamnen i Värmlands län, XIV, Älvdals härad, 1938, förekommer i några 
fall felaktiga aksentbeteckningar på några ortnamn i Ekshärads socken. Socken-
namnet Ekshärad liksom namnen på hemmanen Hara, Hornäs och Sörskog ( =Södra 
Skoga) samt ett berg Ekesberget har alla grav aksent, icke akut som där uppgives. 
Den felaktiga aksentbeteckningen har utan tvivel sin grund i svårigheten att av 
nämnda orsaker särskilja akut och grav accent. 

2  A. Noreen, Dalbymålets ljud- och böjningslära, 1879, § 172: 4. 
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auktoritet — att han påverkats av sin egen dialekt. I målet i hans 
hembygd Ekshärad var varje spår av bicirkumflexer totalt utplånade. 

Utvecklingen av ändelserna i best. plur. av mask, och fem. substantiv 
i Kiarälvdalen och taltempot, kvantitetens och den musikaliska aksent-
gränsens roll i sammanhanget understryker vad ovan sagts om behovet av 
undersökning av apokopen och i anslutning till denna uppträdande tonala 
företeelser med tillhjälp av inspelningar av genuint folkmål. De musi-
kaliska förhållandena i värmlandsmålen är överhuvud högst ofullständigt 
undersökta. Utförligare upplysningar härom föreligger endast från Fryks-
dalen, Dalby och Färnebo härad (Bergslagen). Tonalitetsförhållandena 
har för södra Fryksdalen behandlats av Adolf Noreen i »Fryksdalsmålets 
ljudlära» år 1879 och för norra Fryksdalen av Marie Bjerrum i »Fryksdals-
målets tonale accenter» i Svenska Landsmål 1952. För Bergslagen har 
dessa aksentförhållanden undersökts av G. Kallstenius i hans avhandling 
»Värmländska bärgslagsmålets ljudlära» år 1902; därjämte har han i sin 
översikt av Värmlands svenska dialekter (1927) i korthet berört den 
musikaliska aksentgränsen och tonalitetsförhållandena på ömse sidor 
om denna. Dessa undersökningar representerar självfallet olika stadier i 
dialektforskningen språkteoretiskt och — vad här närmast är av intresse — 
metodiskt. Noreen ger en beskrivning av vad örat hör, Kallstenius och 
Bjerrum redovisar resultat av experimentalfonetiska undersökningar. 
Naturligt nog måste de experimentellt vunna resultaten i och för sig vara 
tillförlitligare än sådana som erhållits enbart genom avlyssning, men de 
synes mig icke ge tillräckliga upplysningar. Undersökningarna gäller 
nämligen uteslutande lexikografiskt uttal av förelagda ord tänkta som 
svar på frågor, icke ord i naturliga samtal på dialekten. 

Eftersom det just är i olika talsituationer som ljud, ljudförbindelser, 
ordböjning osv, har sin naturliga funktion och på olika sätt modifieras, bör 
musikaliska förhållanden undersökas experimentellt i naturliga samtal. 
Såväl Bjerrum som Kallstenius har bemärkt ett hithörande fall vid upp-
läsning av en följd typord. Bjerrum säger härom, att tonhöjdskurvorna 
visat att vissa ord, som avslutade en följd av ord, intalats (dvs, på 
grammofonskiva) med en »anden tonegang end de foregående». Hon för-
modar, att detta stod i förbindelse med ordets placering sist i ordföljden 
och eventuellt var »en slags 'afsluttende' tonegang».1  Kallstenius åter 
påpekar i »Värmländska bärgslagsmålets ljudlära», att det i frasslut före-
kommer ett portamento nedåt, »som i regel är för örat °uppfattbart» och 
hör till en grupp »modulationsrörelser» som han anser sakna språklig 
betydelse.2  Väl kan detta vara riktigt i så måtto, att mindre ändringar 

1  M. Bjerrum, Fryksdalsmålets tonale accenter (I: Svenska landsmål, 1952), sid. 5 f. 
2  G. Kallstenius, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära (Svenska landsmål XXI. 

1, 1902), sid. 63, 69 och 71. 
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av tonhöjden icke omedelbart eller förmedelst aksentsldfte åstadkommer 
betydelseändringar av ett ord (typ: ta! tal — tei! talet — tå! tala), men de 
torde för den skull icke helt sakna språklig betydelse. Det bör vara av 
betydande intresse för förståendet av utvecklingen — och särutveck-
lingar — i fall som de här ovan diskuterade och många andra företeelser 
inom apokopeområdet att undersöka alla slags ändringar av tonaliteten, 
tongången, i löpande tal. Man kan därvid exempelvis uppställa som under-
sökningsobjekt att söka klargöra hur de uppträder i samband med olika 
satsrytm och taltempo eller hur tonen höjs t. ex. i slutstavelser med tonlösa 
konsonanter men sänks vid tonande (jfr kakpe,ck — kakdäg, trå spik — trå ring). 
Det kan också ifrågasättas, om det icke är smärre förändringar i satsrytmen 
som i första hand förorsakat den sydfryksdalska övergången till grav 
cirkumflex i best. sing. av neutra t. ex. td,k taket (jfr ovan sid. 89). 
I norra Fryksdalen är, som ovan anförts, i dylika fall obestämd och 
bestämd form lika — men blott till synes. I spontant tal höres en bestämd 
skillnad mellan dessa former, i det att den bestämda formen väl är 
starkare betonad, men den förefaller även ha en högre ton — ett tal 
tal ljuder icke helt lika som ett ta! talet. Kanske vågar man även ifrågasätta 
satsrytmisk medverkan vid övergången inom apokopeområdet av svaga 
substantiv till starka, t. ex. läkte> lat > läkt lykta, eftersom detta huvud-
sakligen tycks ske i Klarälvdalens mål men ej gärna i fryksdalsmålen. 

Det är självklart, att inga spörsmål av dylik art kan besvaras med till-
hjälp av upptecknade dialekttexter eller fångas genom direkt avlyssnande. 
Härför erfordras inspelningar icke av intalade typord utan av löpande tal 
i faktiska talsituationer. 

Även i övrigt har textuppteckningar eller författade dialekttexter be-
gränsade möjligheter. De visar icke förhållandena som de i verkligheten är 
utan så som de framträder normaliserade och »rättade» av textutskrivaren. 
Verkligheten var utan tvivel ganska annorlunda än sådan den tar sig ut 
exempelvis i Kallstenius' texter från Bergslagen. Dessa framstår alltför 
korrekta och i alla avseenden fulländade i det skick som Kallstenius krävde 
av ljudskick och dialektsyntax i den dialekt som var hans modersmål. Den 
med målet helt förtrogne är icke pålitlig som textupptecknare och text-
författare, men för analys och korrekt utskrivning av inspelat löpande tal 
är han däremot oumbärlig. Det borde han även vara för upptecknande av 
lexikaliska ordsamlingar, något som ådagalagts även av de anförda felaktig-
heterna i de äldre dialektuppteckningarna från norra Klarälvdalen.1  

i Om textuppteckningar i äldre tid jämförda med dialekttexter i fonogram har 
F. Hedblom en utförlig och principiellt viktig redogörelse i Nysvenska studier, årg. 
47, 1967, sid. 201 tf. 
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Språkliga samband med Västergötland 

Inflytelserna från det götiska (västgötska) målområdet, av vilka åtskilliga 
redan blivit nämnda i olika sammanhang, är synnerligen betydande och 
har gjort, att man velat räkna värmlandsmålen som i huvudsak götiska. 
Då många sådana språkdrag återfinnes ganska utpräglade över hela eller 
större delen av landskapet och har sådan karaktär och frekvens i språk-
materialet, att de präglar detta i påfallande grad, har de också förmått 
ge de värmländska dialekterna en påtaglig götisk färgning. Detta är sålunda 
fallet med den rikliga förekomsten av slutet a som kort i olika samman-
hang, som t. ex. fast, kall, bann band, vang vagn, nacke—ndck osv., 
och öppet långt a i ord som skate—skit och gate ,s,  gåt m. fl. Mycket betydelse-
full är vidare den för götiska mål kännetecknande förlängningen av vokalen 
i ursprungligen kort rotstavelse, dvs, där fornspråket haft kort vokal följd 
av kort konsonant, vilken inträtt i alla värmländska mål, t. ex. bek beck, 
bor borr, drop dropp, fiet flott, lok lock, sket skott, hete ,,,  het hetta, veke ve'k 
vecka, vet vett, vesen vissen osv. över hela landskapet når också den götiska 
förkortningen av vokal framför två eller flera konsonanter, t. ex. finnt fint, 
ju/tt djupt, mjuckt mjukt, rennt rent, My' vle, h,övvel hyvla, vackne, va,cktn 
vakna, blåsste blässt, lässte låsst läste osv, samt förekomsten av långt t 
(tidig assimilation av ht till tt) i ord som /jätte— flått fläta, rätt rät, tätt tät 
m. fl. Till den stora utbredningen av dessa företeelser, som dock icke är så 
genomförda som i Västergötland, kan den omständigheten bidraga, att de 
förekommer även i östra Norge. Paralleller härtill med stor utbredning i 
Värmland av språkdrag, som är gemensamma för Västergötland och öst-
norge, är icke sällsynta. Dylik samverkan råder sålunda i många av de 
exempel som anföres i det följande.1  

Västgötska språkdrag som också kraftigt medverkat till den götiska 
färgningen av de värmländska folkmålen är de välkända och karak-
teristiska övergångarna av i till e och y till ö i en betydande mängd ord, 
likaså att kort u blir slutet o i stor utsträckning framför gg, hk, ng och nk. 
Dessa ljudförändringar uppvisar dock betydande variationer från fall till 
fall ifråga om utbredningen och kan knappast mer än i ett mycket ringa 
antal ord sägas vara genomförda i landskapet i dess helhet. I själva verket 
kan de ganska åskådligt illustrera det förhållandet, att vi även beträffande 
de språkliga sambanden åt söder och sydväst har att göra med en ganska 
markant gränszon, en götisk diagonal, som från sydöst till nordväst tvärar 
över gränsbältet för de västliga språkdragen (karta 14). Norr om denna blir 
de götiska inslagen ofta sporadiska och i stort sett mindre markanta. Den 
har sålunda liknande sträckning som den diagonal som mot nordöst 

1  Om liknande vokalförkortningar framför konsonantgrupp även på andra håll i 
Sverige, t. ex. typen rennt, tätt i södra Norrlands kustland, m. fl. språkliga överens-
stämmelser, se F. Hedblom, Om hälsingarnas språk (I: Hälsingerunor 1948), sid. 47-50. 
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avgränsar det stora flertalet etnologiska inflytelser från Sydvästsverige 
(karta 4), men de däri ingående skiljelinjerna är mera konsekvent samman-
hållna till ett tydligare urskiljbart gränsbälte. Liksom vi funnit vara 
fallet med den »västliga» språkgränsen är den mycket stabil i sin nordliga 
del. Där löper den ganska konsekvent från skogsområdet mellan Jösse 
och Fryksdals härad norr om Bogen åt söder utefter den oländiga 
Fryksdalshöjden, som ej blott utgör häradsgräns utan även framstår som 
en kraftig dialektgräns, varefter de olika skiljelinjerna sprider sig kvast-
formigt vid mötet med slättbygden. Även i detta fall framstår sålunda 
Vänerbygden som ett område med labila språkliga utbredningsförhål-
landen. 

De västgötska språksambanden är sålunda starkast i området utefter 
Vänern och med tyngdpunkten förlagd åt sydväst. Värmlandsnäs, som 
alltid ganska konsekvent har språkliga överensstämmelser med Kållandsö 
och övriga närliggande västgötabygder vid den motsatta Vänerstranden, 
och området söder och väster om Glafsfj orden har otvivelaktigt de flesta 
och kraftigaste götiska språkdragen av alla värmlandsmål, därtill även de 
äldsta — ett förhållande som vi återkommer till nedan. Från detta område 
avtar de götiska inflytelserna alltmera norrut fram till den »götiska dia-
gonalen», så som karta 14 och 15 visar, för att längre norrut bli mindre 
framträdande och understundom rätt sporadiska. I somliga fall av-
skiljer gränslinjen för ett västgötskt språkdrag ett smalt strandbälte 
utmed Vänern, ungeför så som illustreras av utbredningen av participet 
målat - målad (karta 15: 4); i andra fall beskriver den en vidare halvcirkel, 
så t. ex. beträffande uttalet steve stuga (karta 15: 2). I allmänhet tar 
gränslinjerna emellertid gärna formen av mer eller mindre oregelbundna 
diagonaler i varierande anslutning till den centrala gränszonen. Åskådliga 
exempel härpå lämnar de ovan nämnda övergångarna av i till e och y 
till ö. Former som sprenge springa, där i står framför ng, når upp till en linje 
från Karlstadstrakten till Arvika (karta 14: 6), medan e i exempelvis je/t 
gift, deske diska och setts sitta följer diagonallinjer i mitten av landskapet 
(karta 14: 10 och 12). I andra fall har övergången inträtt ganska allmänt 
utom i östra Värmland och understundom med vissa undantag i Älvdals 
härad, t. ex. brenne, bränne- brenn, brånn brinna (ung. väster om en linje 
Karlskoga-Filipstad-Hagfors-Fryksdalens nordgräns); fesk, kvest (jfr 
karta 17: 11), sleppe, 814323 ,,,släppe, slåpp slippa (allm. utom Karlskoga 
och Färnebo härad norr om Filipstad); stecke, slecke, sekt, hemmel, seckk 
dregla, temmer m. m. timmer (allm. utom östra Värmland, jfr karta 17: 1). 

Den götiska övergången av y till ö träffas allmänt söderut upp till gräns-
linjer som beträffande orden böxer byxor, öx yxa, hölls hylla, täcke o. dyl. 
tycka, stöcke o. dyl. stycke, stärks styrka samt möen, möe m. m. mycken, 
mycket, markeras på karta 14. Ibland har även här 6-formerna allmän 
utbredning, så i ord som tjörke ,- tjårrk o. dyl. kyrka, nötte- flått flytta, och 
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saknas i en del fall endast i östra Värmland, där vi träffa former som t. ex. 
bytte bytta, nytti, synn synd, syster (jfr karta 17). I somliga fall, så framför g, 
saknas ö-former helt och hållet. Stor variation råder även beträffande den 
ovan nämnda övergången av kort u till slutet o framför gg, kk, ng och nk. 
Med mera allmän utbredning förekommer den egentligen endast framför 
ng och nk i ord som ong ung, tong tung, longe—löng lunga, sjonge— sjöng 
sjunga, bonke ,,,b6nk bunke. Ett ord som sjunka har o-vokal endast 
sporadiskt norr om diagonallinjen. Framför kk är övergången icke genom-
förd. Den saknas exempelvis i ord som sucka och druckit, förekommer syd-
västligt i lokt, lokte lukt, lukta, och med varierande utbredning norr om 
gränszonen i ordformer som tjock (karta 15: 8), bockk, bockeg m. fl. buckla. 
Däremot är övergången inskränkt till ölme och Visnums härader i ord 
som glogg glugg, oggk uggla och togge tugga (karta 16). Bland götiska 
språkdrag i övrigt som har större utbredning inom Värmland kan i detta 
sammanhang ytterligare anföras exempelvis det tidigare omnämnda 
bruket av bindevokal (karta 14: 3) och uttalet av si med »tjocka» 8 och 1, 
t. ex. schk slå, sch/ut slut, sch!ite slita osv. Sistnämnda uttal förekommer 
allmänt upp till gränszonen (karta 14: 7) och återkommer sporadiskt i 
nordligaste Värmland, troligen genom samband med östnorska mål, men 
träffas även här och var i östra Värmland, huvudsakligen inom Bergslagen. 
I viss mån liknande är förhållandet med förekomsten av »götiska» omljudda 
pluraler. I vissa fall, t. ex. pl. tälkr tallar, träffas de från sydväst upp till 
det vanliga skiljebältet (karta 14: 7), medan de i andra fall och ej sällan 
understödda av östnorska förekomster når långt upp i norr och nordväst, 
så t. ex. i ord som tjör —tjönner kor, tär —tärer tår, näggkr naglar m. f1.1  
Företeelsen är för övrigt vida mindre framträdande i Värmland än den är på 
götiskt målområde. 

Till sist har man även att ta ställning till en rad intressanta utbredningar 
som från trakterna utmed östra Vänerstranden sträcker sig olika långt inåt 
Värmland. I många fall är hithörande språkdrag bevisligen novationer, 
unga företeelser som ofta mycket sent passerat västgötagränsen vid 
Gullspång och trängt vidare åt norr och väster. Förutom det faktum att 
man ibland säkert kunnat bestämma, vid vilken tidpunkt en västgötsk 
influens av detta slag första gången uppträtt på värmländskt område, har 
man även god hjälp vid bedömandet av dess relativa ålder, om man tar 
hänsyn till dess förekomst på Värmlandsnäs och i viss utsträckning även 
på Hammarön. Det får nämligen av många samstämmande vittnesbörd 

1  I Birgitta Erlandssons avhandling, Om växlingen ti-6 i ord av typen no. bru—
sv. bro, Lund, 1972, saknas obest. plur. tjönn,er i exempelsamlingen från Värmland 
på sid. 36, trol. på grund av att uppmärksamheten inriktats på ö-vokalen. Formen 
tjönner hör hemma i Dalby, Norra Ny, Ekshärad, Vitsand, östmark, Lekvattnet, 
Fryksände, Lysvik, Sunne och Ransäter. Formen tjör (=kör i avhandlingen) bör betr. 
dessa socknar utgå ur exempelgamlingen. 
7 — 734173 R. Broberg 
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anses som klart ådagalagt, att inga yngre språkimpulser kommit in i 
Värmland över Näset, i varje fall icke sedan de stora gamla stråkvägarna 
från Västergötland över Lurö till Näsets sydspets förlorat sin betydelse. 
Att utgå frän den uppfattningen, att götiska språksamband, som enbart är 
lokaliserade till Värmlandsnäs och trakterna väster om Vänern, är av 
äldre datum, medan inflytelser som uppträder enbart öster om Vänern 
eller utgår från detta område som spridningscentrum, måste betraktas som 
jämförelsevis unga, är därför en mycket hygglig arbetshypotes, när det 
gäller att fastställa den relativa åldern på götiska språkdrag i Vänerområdet. 

Belysning av dessa frågor kan erhållas av ganska många språkdrag. 
Först exempel på några till Värmlandsnäs lokaliserade språkdrag, som 
visar på gamla förbindelser med Västergötland. Äldre uppteckningar 
redovisar sålunda förekomst av den välkända götiska övergången av äldre 
gh till j, t. ex. intervokaliskt i ord som fiyje flyga, juje ljuga, vije viga, 
fujj4 fågel, haje hage, hajjel hagel, loje låga, pije piga, tös, yjje öga m. fl. 
eller i slutljud som t. ex. daj dag, sckaj slag.1  Denna språkliga företeelse, 
som förr haft någon spridning även utåt till närbelägna bygder, är numera 
sedan länge försvunnen på Värmlandsnäs. Däremot ingick ett annat 
götiskt språkdrag friskt levande i de äldres tal vid undersökningarna på 
1940-talet och förekommer ännu hos enstaka personer, nämligen den i likhet 
med i nordvästra Västergötland förekommande övergången av gammalt a 
till ä-ljud framför rg, rk, rp, rv och undantagsvis rm. Som exempel härpå 
kan anföras bl. a. värj varg, bärk bark, stärk stark, skärp skarp, ärv arv 
och färm tarm. Verbet fara heter /are, här på långt avstånd från den med 
vokalisationen i norska mål överensstämmande västliga förekomsten 
(karta 5: 1) men stående i närmare samband med spridd utbredning i västra 
Västergötland.2  Vidare kan anföras, att man haft lång vokal även i ord 
som schep skepp och öpen öppen ehuru växlande med kort vokal. Perfekt 
particip har genusböjning mera genomförd än i det övriga Värmland, 
t. ex. betn, beta, bete (till bite); söpen, söpa, söpe (till supe); b8nnen, b8nn,a, 
b8nne(till binn,e) osv. Åtskilliga andra språkdrag som visar på gamla 
samband med Västergötland liksom även talrika exempel ur ordförrådet 
skulle kunna framdragas, men det anförda torde utgöra tillräcklig belys-
ning av förhållandena. En utmärkt belysning av hithörande frågor utgör 
f.ö. det skorrande r-et, s. k. västgöta-r [41 som numera allmänt förekommer 
i stora delar av Värmland i början av ord eller senare sammansättningsled 
och vid fördubbling, t. ex. 44 tik, husta husrad, mettev, dött dörr, vätte, 
vatte värre osv. Under 1870-talet kom detta ljud in i Värmland genom 
Visnums härad i sydöst och spred sig sedan mycket raskt åt väster och 
norr för att efterhand hejdas vid en linje ung. Grums—Fryksdalshöjden— 

Äldre sagesmän uppgav vid uppteckningar år 1950, att uttal med j för äldre gh 
i de här anförda exemplen tillhörde tidigare generationers språkbruk. 

2  J. Götlind, Västergötlands folkmål, 1, 1940-41, sid. 253 och karta 58. 
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Bogen (jfr karta 16). I norr hade det då nått till Fryksdalens nordgräns—
Norra Ny (jfr karta 6: 4b). Värmlandsnäs saknar sålunda detta skorrande 
r, likaså Hammarön, som i språkligt hänseende går nära samman med 
Näset i ett, om man så får säga, västligt »Vänermål». 

En annan företeelse med sydöstlig tyngdpunkt är sammanfallet av korta 
o och u i ett gemensamt ljud, ett öppet å-haltigt ö-ljud, vanligen tecknat 
e. Detta sammanfall är gemenomfört i hela sydöstra Värmland fram till 
de västliga språksambandens diagonal eller ungefär till en linje Grums—
V. Emtervik—Sunnemo—skogsområdet väster om Rämmen (karta 8: 11). 
Väster om denna gränslinje gör man i uttalet klar åtskillnad mellan kort 
u och o på så vis, att det förra motsvaras av den u-haltiga ö-vokalen s, 
det senare av det nämnda ft-haltiga öppna ö-ljudet. Vi få sålunda mellan 
östra och västra—norra  Värmland motsättningar som exempelvis ho/ —hs/ 
hål, ke/—ks/ kol, golv —gsk golv, gobbe—gsbb(e) gubbe, Uppe —hspp(e) 
hoppa, stoApe—stedp(e) stolpe, skore, skår —sksre, skdr skurit osv. Företeelsen 
är i Västergötland en novation med spridning åt nordöst utmed Vänern. 
I Värmland saknas den också alldeles följdriktigt på Värmlandsnäs. 

I en hel del fall händer det, att sydöstligt orienterade västgötadrag åter-
kommer väster om Vänern men saknas i Värmland i övrigt. I dylika fall 
måste man snarast fatta den nuvarande förekomsten som rester av en 
äldre, större utbredning, enär de västliga beläggen med nödvändighet 
förutsätter äldre språksamband. Som exempel härpå kan påpekas uttalet av 
å i ord som lång, tång, gång, vilket tidigare behandlats (sid. 78; jfr 
karta 15: 5-6 och 16: 8 o. 10), samt tjockt / inuti ord mellan vokaler, 
t. ex. vik vila, se/e sele. Det förra ordet har tjockt / i Karlskoga och 
Visnums härad (karta 15: 7) samt i väster i sydvästligaste delen av 
Gillbergs härad, Nordmarks härad samt de västligaste socknarna i Jösse 
härad (karta 15: 3). Tjockt g i det senare ordet är begränsat till de södra 
socknarna i Visnums härad i öster och södra halvan av Nordmarks härad 
i västligaste Värmland. 

Många götiska språkdrag, som kommit in i Värmland över bryggan 
mellan Skagern och Vänern, har antingen stannat i de närmaste häradena 
norr om västgötagränsen eller nått en relativt liten spridning utanför 
detta område. Typiska exempel härpå utgör bevarandet av -t i best. form 
sing. av neutrala substantiv, t. ex. taket, huset (karta 16: 14), varom talats 
i annat sammanhang (sid. 89), det välkända västgötska sa skall, som nått 
upp till Kristinehamnstrakten. (karta 16: 9), samt förekomsten av slutet 
a framför gg i ord som tagg och lagg (karta 16: 11). Ordet dagg bildar här 
undantag. I detta ord har det slutna a-et vunnit spridning över hela 
Vänerslätten. Som prov på västgötska språksamband med sydöstlig 
begränsning skall ytterligare endast anföras den för götiska mål karak-
teristiska övergången av a till å framför mb och nc/ (i dessa mål 
assimilerade till mm och nn). Av hithörande ord har exempelvis brånn 



100 

brand, grånn grand och rånn rand, icke nått utanför Visnums härad (karta 
16: 14), medan uttalet sånn sand och /å'mm lamm, även invaderat Karlskoga 
härad (karta 16: 12-13). Största spridningen har å-formerna i orden bånn 
band, dåmm damm, kåmm kam, hann hand och ånn and. De förekommer 
även i Färnebo härad (bånn även i sydöstra delen av Nyeds härad) och 
ett stycke in på östra Vänerslätten, där de västligaste positionerna intages 
från väster i ordningsföljden enligt ovan ett stycke öster om Karlstad 
(karta 16: 3, 6-8). In i södra delen av Färnebo härad når vidare verbet 
dåmme damma, som på Vänerslätten har samma utbredning västerut som 
då mm och kåmm (karta 16: 5). Av allt att döma är samtliga dessa östligt 
koncentrerade inflytelser unga inkomlingar i Värmland. Den i vissa fall 
stora utbredningen uppåt Färnebo härad kan möjligen synas förbryllande. 
Här borde de allt starkare inflytelserna österifrån ha verkat hindrande, 
eftersom de nära nog genomgående hejdat de västliga språkdragen på 
deras väg genom Värmland. Att Bergslagen går samman med ölme och 
Visnums härad i språkligt avseende är emellertid icke något ovanligt och 
detta förhållande torde också ha en ganska naturlig förklaring. Bygderna 
öster om Vänern har ända från gammal tid haft livliga förbindelser med 
Bergslagen och har alltsedan bergsbruket kom i gång och hyttorna började 
sin verksamhet där, så att säga varit uppland till hela detta område. 
Bönderna från bygderna nere vid Vänern deltog sålunda i malmtrans-
portarna, levererade last- och dragdjur och försåg bergslagsbygderna med 
spannmål, smör, ost, kött och andra livsförnödenheter. Det var därför 
ingen tillfällighet att redan Gustav Vasa ansåg sig böra befrämja denna 
kontakt med berget genom att belägga jordbesittningarna i värmlands-
socknarna öster om Vänern med skatt i järn.' Eftersom dessa förbindelser 
behållit sig tiderna igenom, så att bönderna nere vid Vänern ända till 
slutet av förra århundradet forslat spannmål, kol m. m. till Bergslagen och 
järn i återfora till hamnarna, är det ganska naturligt, att sambandet 
mellan bergslags- och bondebygden även kommit till uttryck i språket. 

Språkliga inflytelser österifrån i Värmland 

De språkliga förhållandena i östra Värmland kompliceras ytterligare av 
andra unga, österifrån härstammande språkdrag, som utbrett sig över 
samma område som de västgötska, något som framstår åskådligt vid en 
jämförelse av kartorna 16 och 17. Genom denna invasion splittras sålunda 
bl. a. förekomsten av den götiska övergången av i till e och y till ö av 
bibehållna i- och y-vokaler i en hel mängd ord som t. ex. himmel, timmer, 
liste lista (v.), fisk, kvist, miste mista och synn synd, syster, nytti nyttig, 
nycke!, syskon, bytte bytta (karta 17: 1, 10-12). I en hel mängd ord före- 

1  Jordebok för Värmland 1540. Utg. av R. Broberg (Nationen och Hembygden, 
VI, 1952), pag. xx sq. 
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kommer vokalen å i stället för västligare o eller ibland nordligare a, 
så t. ex. i hålle hålla, vålle vålla och sbst. hå! (karta 17: 1 o. 4). Däremot kan 
å-vokalen i fåll, vårte vårta och svå! ha såväl götiskt som mellansvenskt 
ursprung (karta 17: 1, 3-4). Detsamma torde kunna vara fallet med ett 
uttal med å i ordet båck bock i stället för det i Värmland vanliga med slutet 
o (karta 17: 10) liksom även beträffande ä-vokalen i ord som märj märg, 
ärter och ärve ärva (karta 17: 2, 7-8), medan uttalet jäk gärde och värst 
talar för inflytande enbart österifrån, likaså öppet a i exempelvis backe 
(karta 17: 9). I samtliga dessa fall, där samband kan tänkas såväl med 
götiskt som mellansvenskt område, har norra Vadsbo från i stort sett det 
övriga Västergötland de avvikande vokalismerna å och ä. Ett samgående 
som i dessa och många andra fall mellan norra Vadsbo och östra Värmland 
har gjort, att man ibland betecknat detta gränsområde i och vid 
Tiveden som »det värmländska Vadsbo», en benämning som inte torde ha 
något berättigande annorstädes än för bygderna närmast invid värmlands-
gränsen.' I övrigt är det säkerligen riktigast att som alltid annars räkna 
med ett inflytande i motsatt riktning, såvida man inte i fall som de här 
refererade och med dem likartade kan antaga påverkan från Mellansverige 
på målen i såväl norra Vadsbo som östra Värmland. 

De värmländska folkmålens indelning 

Innan vi avslutar denna översikt av de språkliga sambanden, vill vi till sist 
återknyta till frågan om indelningen av de värmländska folkmålen. I 
allmänhet har man populärt brukat indela dem i olika häradsdialekter på 
ungefär samma sätt som Peter Björkman först gjorde det (jfr sid. 42), 
och liknande indelning har framförts som möjlig även från vetenskapligt 
håll, så t. ex. av Herman Geijer och Sixten Samuelsson (jfr sid. 54), ehuru 
med påpekande av den bristande överensstämmelsen mellan språk- och 
häradsgränser. Reservationen är berättigad, eftersom åtskilliga viktiga 
språkgränser skär igenom flera härad, ibland på sådant sätt att ett 
härads språkkarta erinrar om landskapets. Det är alldeles tydligt, att den 
administrativa indelningen av landskapet, det må gälla den världsliga 
eller den kyrkliga, haft mycket ringa betydelse för utformningen av dess 
folkmål. Förutsättningarna härför har också varit ringa, till följd av att 
t. ex. häradena, de viktigaste av de mindre administrativa enheterna i 
äldre tid, icke haft samma fasta gränser i Värmland som på andra håll. 
Gränserna ändrades i äldre tid oupphörligt, nya härad bildades och för- 

1  Jfr J. Götlind, Västergötlands folkmål, 1, 1940-41, sid. 77, 96 f. och passim. 
Om de språkliga förhållandena i Vadsbo se f. ö. R. Ekblom, Fonetiska skiljaktigheter 
inom Vadsbo-målet (I: Svenska landsmål, årsh. 1916, sid. 24 tf.). 

En god dialektgeografisk orientering rörande vadsbomålet lämnas av C. Witting 
i hans artikel Over ett prov på vadsbomål i Svenska landsmål 1960, sid. 2-9. 
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svann, och den nuvarande indelningen stadgades ej slutgiltigt förrän ett 
stycke in på 1600-talet. Att häradsindelningen skulle ha kunnat ge upphov 
till språkligt-kulturella gränser är föga troligt även med tanke på den 
oerhört kraftiga befolkningstillväxten inom landskapet under nyare tiden. 
Man får därför med all säkerhet se häradsgränsernas funktion som språk-
gränser i enstaka fall såsom beroende av helt andra kvalifikationer än 
deras betydelse i samhällslivet. Språkliga gränser har de tydligen blivit 
endast i de fall där de kommit att följa bygdskilj ande topografiska zoner 
såsom svåröverkomliga bergssträckningar, oländiga skogar, obanade öde-
marker, myrområden och andra ofarbara terränger. Under det att de 
administrativa enheterna ofta icke har denna naturliga avgränsning, visar 
det sig, att de språkliga företeelserna inom Värmland gärna stannar inför 
topografiska hinder. Sådana på en gång administrativa och språkliga 
gränser utgör Nordmarks gränsskogar mot det övriga Värmland (jfr 
karta 5 och 13) och den förr ganska hindersamma Varnumsskogen mellan 
Karlskoga och bygderna i ölme och Visnum (jfr karta 14-17). Allra mest 
framträdande som administrativa och språkliga gränser har emellertid de 
skogs- och bergstrakter som skiljer Klarälvdalen och Fryksdalen från 
varandra och omgivande bygder visat sig vara. Från Norge åtskiljes 
sålunda Klarälvdalen i väster av den mäktiga Tolvmilaskogen med 
undantag av, som tidigare påpekats, Södra Finnskoga, som ligger väster om 
vattendelaren. Åt öster bildar Tiomilaskogen gräns mot Dalarna och 
vidsträckta skogstrakter längre i söder mot Bergslagen (jfr karta 6-9, 11 
och 16-17). Vad Fryksdalen beträffar har den branta och förr långt mer än 
nu svårtrafikerade Fryksdalshöjden utgjort en högst effektiv spärr för 
språkliga impulser västerifrån (jfr kartorna 5-6, 9-10 och 12-14) och en 
ganska effektiv språkgräns har åstadkommits även av de stora skogsområ-
dena, den s. k. Fyramilaskogen, i öster mellan Fryksdalen och Klarälvens 
dalföre. Till följd härav har folkmålen inom Fryksdalen utvecklats relativt 
ostört av de många kulturella och språkliga inflytelser som gått fram i 
olika riktningar över Värmland. Dessa mål har härigenom kommit att bli 
de enhetligaste inom något värmländskt målområde och torde på grund 
härav och framför allt det mindre beroendet från väster, som vi tidigare 
behandlat, få betecknas som de egentliga värmlandsmålen. I detta fall 
kan man också tala om ett häradsmål, men annars ger en dylik indelning 
en alltför inadekvat bild av språksambanden inom landskapet och bör 
följaktligen undvikas. 

Vill man emellertid söka ernå något slags indelning av de värmländska 
folkmålen, gör man sålunda klokt i att helt bortse från gränserna för 
världslig och kyrklig administration. Om man i stället företar en uppdelning 
av målen enbart efter utbredningen av ett stort antal språkliga företeelser 
och på en karta kombinerar de tvenne viktigaste gränszonerna, den 
västliga och den götiska diagonalen, ungefärligen så som deras domi- 
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nerande centrum framträder på kartorna 8 och 14, erhålles den kartbild 
som karta 18 visar. Man får som synes fyra stora målområden, vilka i 
vissa fall, där häradsgränserna även utgör geografiska skiljelinjer, begränsas 
av dessa, men annars i stort sett har mycket avvikande omfattning. 

En definition i stora drag av de olika områdenas språkliga struktur kan 
också härledas direkt ur innebörden av de tvenne diagonalerna. Längst 
i norr kan sålunda urskiljas ett nordvärmländskt språkområde norr om en 
ungefärlig gräns Bogen-Frykens sydspets-Rämmen, kännetecknat av 
starka västliga och nordliga inflytelser men avtagande götiska språkdrag. 
Huvudparten av dessa senare utgöres framför allt av sådana företeelser, 
som samtidigt träffas även i östra Norge. Dialekterna inom detta område, 
som i stort sett omfattar Fryksdalen och Älvdalen, kan ytterligare uppdelas 
i fryksdals- och älvdalsmål nära nog exakt efter häradsgränsen. 

Väster om en gränszon Bogen-Fryksdalshöjden-Boda-östra Silen av-
skiljes en västlig grupp av dialekter, som lämpligen kan benämnas den 
västvärmländska och som karakteriseras av starka västliga och (äldre) 
västgötska inflytelser. Dit hör målen i Nordmarks och Jösse härad men 
även dialekterna i angränsande delar av Gullbergs härad, vilka kan betraktas 
som övergångsmål till Vänerområdets dialekter. En indelning i nordmarks-
och glafsfjordsmål kan ytterligare göras med hänsyn till de förras större 
samgående med norska mål och även starkare götiska färgning. 

Inom ett brett bälte utefter den norra Vänerstranden söder om en linje 
ungefär östra Silen-Värmeln-Frykens sydände-Älvsbacka-Degerfors möter 
Vänerbygdens mål eller de sydvärmkinclska målen, som de kanske helst bör 
benämnas. De kännetecknas av mycket framträdande västgötska språk-
samband av såväl äldre som yngre datum, medan de västliga språkdragen 
starkt avtager från väster till öster inom området. Med hänsyn härtill och 
det påtagliga inflytandet från Mellansverige i öster men framför allt med 
det olikartade beroendet av västgötskan som indelningsgrund kan man 
särskilja dem i västliga, centrala och östliga sydvärmländska mål. Av dessa 
skiljer sig de västliga och östliga dialekterna rätt betydligt från varandra, 
främst genom förekomsten av yngre götiska drag i de senare, vilka 
saknas i de förra, medan de centrala målen närmast utgör en övergångszon 
mellan väst och öst med i allmänhet någon övervikt för de östliga inflytel-
serna. 

Bergslagsmålen slutligen i östra delen av landskapet omfattar Fämebo 
och Karlskoga härad. De kan, om så önskas, lämpligen uppdelas i sydliga 
och nordliga mål efter den musikaliska aksentgränsen i Filipstadstrakten, 
men dialektskillnaderna är i övrigt av föga ingripande karaktär. De är i 
själva verket knappast mera dialektskilj ande än att man med ungefär lika 
goda skäl i stället kan förlägga en gräns mellan nordliga och sydliga 
bergslagsmål efter häradsgränsen mellan Karlskoga och Färnebo härad, 
om man riktar intresset mot andra olikheter inom dialekterna. Det ut- 
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märkande för dessa mål är framför allt, att de västliga och nordliga 
språksamband, som råder inom huvuddelen av landskapet, här har 
reducerats mycket kraftigt. De avlöses i stället av en ganska framträ-
dande påverkan från Mälardalens folkmål, som i en mängd fall också 
sträckt sig vidare in i det sydvärmländska dialektområdet. Beträffande 
de götiska inflytelserna råder det förhållandet, att äldre samband något 
försvagats till förmån för samma östliga strömningar, samtidigt som en 
hel del västgötska språkdrag inkommit från det östra Vänerområdet under 
ganska sen tid. På grund av denna splittring torde man riktigast kunna 
karakterisera bergslagsområdets dialekter som övergångsmål till mellan-
svenska och uppsvenska mål i rikets centrum. 

De värmländska folkmålen har sålunda uppstått ur en samman-
drabbning mellan kulturströmningar, som från alla väderstreck brutit in 
över landskapets gränser. Dettas kulturgeografiska karaktär av ett område, 
där inflytelser från olika kulturområden gjort sig gällande, har ådagalagts 
i arkeologiens vittnesbörd, landskapets bebyggelse och historia liksom även 
i utbredningen av etnologiska och folkloristiska element i dess allmoge-
kultur. Men de stora huvudlinjer, som på dessa olika områden kunnat 
urskiljas och följas, har visat sig äga mycket belysande, bestämda 
paralleller även i folkspråket, som med sina dialektgränser och målområden 
bär sitt vittnesbörd om bygdens tidigare öden.' Detta ger oss emellertid 
icke, lika litet som övriga kulturelements utbredning och spridningsrörelser 
inom landskapet, någon möjlighet att med fog inlemma Värmlands folkliga 
kultur som en del i något bestämt kulturområde. De i fråga om läge och 
riktning samstämmiga språkligt-kulturella gränslinjer, som vanligen knip-
pevis drar fram över landskapet, ger i stället klart vid handen, att Värmland 
ur kulturgeografisk synpunkt måste betecknas som ett gränsland mellan 
flera kulturområden. Härigenom framhäves också dess karaktär av ett jäm-
förelsevis ungt kolonisationslandskap, vars kulturella struktur ännu åter-
speglar viktiga drag av dess odlingshistoria,. Denna reflex av det förgångna 
får emellertid icke tolkas så, att en konstaterad utbredning av ett visst 
kulturelement fattas som beroende av vissa tidigare bebyggelse- och odlings-
skedens samfärdsel och historiska öden. Man får icke sätta alltför stor lit 

1  Även vid antropologiska undersökningar har en liknande situation som den här 
skisserade språk- och kulturgeografiska kunnat konstateras. Lundman påpekar 
sålunda, hur i dessa avseenden götiska drag dominerar i söder och sydväst, en utbred-
ning alldeles liknande de specifikt götiska dragen i Värmlands dialekter. Norra 
vänerstranden sammanhänger antropologiskt med Vadsbo härad i Västergötland med 
spridning även till Karlskoga och Färnebo. Beträffande Fryksdalen och Älvdalen 
antager han, att dessa bygders befolkning ursprungligen tillhört en folkstock med vid 
utbredning från norska ostlandet till inre Mellansverige, som splittrats av en götisk 
inbrytning från söder. Se B. Lundman, Värmlands och Dals antropologi (Nationen 
och Hembygden, IV, 1945), sid. 32 ff. 
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till den historiska räckvidden av de upplysningar som kan erhållas ur de 
särdrag, som karakteriserar dialekterna och övriga element inom 
folkkulturen. Även om en viss kulturell företeelse i och för sig har en fast-
ställd hög, ålder säger detta oss ofta ganska litet beträffande dess ålder 
inom ett område som Värmland, där stora avsnitt av bebyggelsen är 
tämligen sena. Man kan för större delen av landskapets språk och folk-
kultur mången gång icke nå längre än till en relativ kronologi i så måtto, 
att t. ex. vissa språkliga utvecklingar framträder som novationer i förhål-
lande till andra. Men ej heller dylika bestämningar kan alltid betraktas 
gom helt tillförlitliga. Detta förbjuder icke blott den sena bebyggelsen utan 
även det faktum, att denna i sina tidigare skeden uppburits av en alltför 
fåtalig befolkning för att bygden på allvar skulle kunnat kontinuerligt 
hävda en viss kulturell egenart och stadga den inom de vunna gränserna 
vid folkmängdens kraftiga tillväxt under 1600-1700-talen. Även om 
sålunda flertalet av de götiska inflytelserna i de värmländska målen till sin 
karaktär framstår som novationer i förhållande till gamla västnordiska och 
nordliga språkdrag i landskapets norra delar, torde de, med undantag av de 
sentida språkliga sambanden i sydöstra Värmland, vara tidigare inkomna 
i Värmland än dessa senare av västlig och nordlig härkomst som tillförts 
landskapets mål genom en relativt sen bebyggelse eller en sentida kontakt. 
Om man emellertid ger akt på helheten och sammanhangen ide språkliga 
och folkkulturella distinktionerna, ger de åtskilliga historiska upplys-
ningar av betydande värde. Framför allt upplyser de oss om, vilka bygder 
som i sin kulturella utveckling i mer eller mindre omfattning hört samman 
och ger antydningar om bakom verkande förbindelser, som härigenom blir 
uppenbarade och tillgängliga för vetenskapliga undersökningar. Det 
generellt viktiga vittnesbörd som de sista positionerna på den valplats 
mellan olika kulturströmningar, som Värmland i så hög grad visar sig vara, 
har att ge oss, blir sålunda detta, att samma förutsättningar för den kulturella 
utvecklingen i Värmland blivit rådande tiderna igenom ända fram till 
allmogekulturens upplösning under vårt århundrade. En insikt av sådan 
art är av utomordentligt stor betydelse för klarläggandet av den värmländ-
ska allmogekulturens uppkomst, förbindelser och utveckling och är därmed 
otvivelaktigt ytterst nödvändig även för förståendet av den brokiga 
språkvärld som rymmes på det relativt begränsade område som omslutes 
av landskapets gränser. 

Värmländska språkdrag i omgivande mål 
I det föregående har behandlats sådana språkliga överensstämmelser med 
andra målområden, som i Värmland framstår som utifrån kommande in-
flytelser. Påverkan i motsatt riktning har emellertid även förekommit 
om också i relativt ringa omfattning. Då det därjämte ej sällan visar sig 
svårt att säkert påvisa det verkliga ursprunget av språkliga företeelser 
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som förefaller härröra från Värmland, kan förhållandena i detta avseende 
mellan de värmländska dialekterna och grannmålen beröras endast i 
yttersta korthet. 

Några verkliga inflytelser från Värmland på målen i östra Norge kan 
knappast beläggas. Endast i skogsbygderna närmast gränsen, dvs, huvud-
sakligen i de östnorska finnbygderna, kan förekomma ord, uttal och 
böjningsformer som röjer påverkan från närgränsande värmländska bygder, 
men de synes genomgående vara av den tillfälliga form av språkpåverkan 
som hör till den för umgänget behövliga språkblandningen vid en riksgräns. 
I övrigt är riksgränsen sträng språkgräns från värmländsk sida betraktad. 

De omfattande överensstämmelserna mellan västvärmländska och dals-
ländska mål synes genomgående utgöras av gemensamma västliga och 
västgötska språksamband. Ett språkdrag som kunde bedömas som påverkan 
från Värmland är försvagningen till -e av verbena infinitivändelse, t. ex. 
gåse, /are, huvudsakligen i de norra delarna av Vedbo härad i nordväst 
och Tössbo härad i nordöst. Visserligen ligger dessa områden kring de 
större förbindelselederna till Värmland, men detta förhållande kan knap-
past ha haft mer än sekundär inverkan, eftersom de motliggande bygderna 
i östra Norge har samma ändelseförsvagning. 

Målen i sydöstra Värmland synes föga ha kunnat påverka dialekterna i 
Västergötland och Närke. Överensstämmelserna med målen i norra Vadsbo 
i Västergötland, »det värmländska Vadsbo», har ovan (sid. 101) berörts i 
samband med redogörelsen för de östliga inflytelserna i dessa trakter. 
De värmländska språkdragen i Närke berör utom den tidigare värm-
ländska socknen Nysund, som har övervägande värmländskt mål, i mindre 
grad även skogstrakterna närmast gränsen på Kilsbergen. Längre norrut i 
västra Västmanland förefinna vissa värmländska inflytelser i Grythyttan, 
men frami& allt har målen i Hällefors kraftigt påverkats såväl ifråga om 
ljudskick som ordböjning beroende på tidigare stor inflyttning från Värm-
land. De språkliga förhållandena kring dessa avsnitt av Värmlands 
östra gräns är emellertid otillräckligt undersökta och kan av dessa skäl 
ej närmare utredas. 

I Dalarna har finnmarkerna mot värmlandsgränsen starka språkliga 
samband med östra Värmland. Detta värmländska språkområde omfattar 
landskapets sydvästra hörn, dvs. Malungs finnmark, som består av Tyngsjö 
kapellförsamling och Lisskogsåsen, vidare Sågen, Vakerskogen, Närsen i 
Nås, Flen i Floda och Säfsnäs socken. Hela detta område är gammal 
finnmark, bebyggd huvudsakligen under några årtionden från och med de 
första nedsättningarna i Säfsnäs omkr. 1620. Målet i Säfsnäs överensstäm-
mer i stora drag med det värmländska bergslagsmålet av den nordligare 
typen och har i likhet med detta t. ex. apokope, såsom binn binda, spå 
spade, pigä:n pigorna, i viss mån liknande substantiv- och verbböjning och 
för övrigt i viss utsträckning även likartat ljudskick. 
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Tyngsjö kapellförsamling, som i Värmland har som grannsocknar Eks-
härad, Gustav Adolf och Rämmen, är ett språkligt övergångsområde med 
nära nog rent värmländskt mål med inflytande från Färnebo härad och 
Klarälvdalen. Målet i den södra delen av kapellförsamlingen överensstäm-
mer i huvudsak med det värmländska bergslagsmålet, medan den norra 
delen har språklig gemenskap med dialekterna i Ekshärad och Gustav 
Adolf. Åt bägge hållen överensstämmer språkdragen i detalj med de 
värmländska målen men med övervikt för bergslagsdialekterna. Apo-
kopen visar i best. plur. av subst. t. o. m. sådana åtskillnader som 
t. ex. hästå:n i söder och hädan i norr i likhet med förhållandena i resp. 
Bergslagen och Ekshärad. Verbens och substantivens böjningsformer är 
lika med de angränsande värmlandsmålens, ljudutvecklingen likaså (t. ex. 
övergången av i till e, å-vokal i bånn band, kåmm kam osv.), kvantitets-
förhållandena desamma osv. Tyngsjömålet är numera utsatt för stark 
nivellering som påskyndas av att språkbruket vacklar inom det splittrade 
övergångsområde som Tyngsjö visar sig vara. Påverkan utifrån har där 
lättare framkomst än i mera stabila dialektområden. Som ett exempel härpå 
kan anföras att ändelsen -era i best. plur. av subst. inkommit på 1940-50-
talen, varför nu råder vacklan mellan t. ex. formerna hästå:n, hästan och 
h,ästera, en inverkan följaktligen från sydligare värmländskt bergslagsmål. 

Likheterna mellan värmländskan och målen i de dalmålsbygder som är 
belägna närmast Värmland, har påvisats av Lars Levander. För området 
Malung—Transtrand anför han sådana likheter med och tillnärmelser till 
värmländska språkdrag som bortfall (apokope) av ändelsevokal i vissa 
fall, övergång av kort u till slutet o framför nasal konsonant och vokal-
förkortningar av värmländsk typ. Speciellt inom Malungsområdet före-
kommer övergång av y till ö, ändelsen -a i adjektiv framför fem. subst., 
vokalförlängningar som i värmländska mål, ä-vokal i ordet kär karl och 
u-ljud i furi farit. Det relativt starkt uttalade värmländska inflytandet i 
Malung anser han ha samband med att den gamla färdvägen från Värmland 
där når fram till Västerdalsbygderna, ett förhållande som har sin mot-
svarighet på den värmländska sidan av gränsskogen i de dalska språkdrag 
som kan beläggas i Norra Ny, där vägen har sin västliga utgångspunkt.' 

Språkförändringar och deras förutsättningar, språkgränser 

1 avsnittet om de värmländska folkmålens indelning har som sammanfatt-
ning den åsikten framförts, att förekomst och utveckling av folkkul-
turella och språkliga företeelser i Värmland avspeglar tidigare bebyg-
gelsehistoriska skeden, samfärdsel och samband av varierande styrka och 
riktning hos ett jämförelsevis ungt gräns- och kolonisationsområde. 

i Om dessa språkliga förhållanden se närmare L. Levander, Dalmålet, I, 1925, 
sid. 12f. 
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Framför allt föranledes en dylik upfattning av den starka splittring och 
bristande enhetlighet som kännetecknar landskapets folkmål. Olika språk-
drag uppträder ofta på ett villsamt sätt sammanblandade på begränsade 
områden, varjämte bristande likformighet ifråga om utbredningen av 
hophörande företeelser bidrar till att göra bilden än mera oklar och svårtol-
kad, i det att vissa språkdrag uppvisar ett stort utbredningsområde, medan 
andra nått ringa spridning, snabbt retirerat från tidigare positioner eller 
mot förväntan icke alls infunnit sig. Då härtill kommer att motsägande 
särdrag med samband inom andra målområden understundom trängt in och 
splittrat en i övrigt tämligen enhetlig utbredning återstår knappast andra 
möjligheter, om man vill vinna förståelse av denna brokiga språkvärld, 
än att kombinera de språkliga förloppen med landskapets historiska och 
kulturella öden och betingelser. 

När man med dessa problem för ögonen studerar det insamlade språkliga 
materialet från Värmland, ligger det nära till hands att sätta en stor del 
av de språkliga utbredningarna i samband med bebyggelse och samfärdsel 
delvis inom så unga tidsavsnitt, att de icke vunnit stadga i en fast språklig 
struktur, innan nya impulser och nivellerande faktorer gjort sitt inträde. 
Detta behöver icke innebära, att dessa förändringar inträtt mycket sent, 
t. ex. kring sekelskiftet eller strax före detta. Det kan tvärtom vara fråga 
om en utveckling som börjat åtskilliga decennier tidigare. Värmlänningarna, 
tidigast jordbruksområdenas och snart även skogsbygdernas invånare, var 
ett farande folk. Ganska tidigt under 1800-talet sökte de sig som jordbruks-
arbetare, vanligen i nyodlingsarbeten, till jordbruken i Mellansverige, i 
Götalands huvudbygder och ända nere i Småland. Från Fryksdalen for en 
stor anpart av snickare och timmermän varje år som säsongsarbetare till 
städerna, främst Stockholm, andra åter arbetade vid byggen av fyrar och 
andra anläggningar runt Sveriges kuster. De nordvärmländska skogsbyg-
dernas folk deltog tidigt i de stora avverkningarna i östnorges skogar, de 
lärde sig arbetsmetoderna grundligt och förde dem sedermera med sig 
betydligt förbättrade och utvecklade, till de vidsträckta skogarna i Dalarna 
och Norrland under de omfattande arbets- och nära nog folkvandringarna 
från och med 1870-talets början. I Norge arbetade man även i jordbruk 
med odlingsarbeten, dikning m. m., och de unga kvinnorna sökte sig i stora 
skaror tjänst på större norska gårdar och i städerna, främst i Byn, dvs. 
dåvarande Kristiania, nuv. Oslo. Ännu tidigare, flera decennier före mediet 
av 1800-talet, drog den fattiga, nödlidande befolkningen i skogsbygderna, 
framför allt från norra Fryksdalen, i stora skaror till de centrala jordbruks-
områdena i södra Värmland för att skaffa sig uppehälle i allehanda arbeten, 
i nödfall även genom tiggeri. 

Ett tidigt näringsfång i dessa bygder var vidare nävertäkten som bedrevs 
i ganska stor omfattning. Den näver och de näverföremål, som man hade 
att avyttra, förde man till Karlstad och sålde. Att denna näverhandel 
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varit betydande förstås därav, att det torg där de fryksdalska näverför-
säljarna brukat hålla till, beläget mellan Klarälven och nuv. Stadshotellet, 
länge kallades Fryksdalstorget eller Nävertorget. Dessa långväga färder för 
näverförsäljning kombinerades för övrigt ej sällan med längre uppehåll 
för arbetsförtjänster där sådana kunde stå att få. Skogsbygdernas folk i 
norra Värmland gjorde också i den tidigare delen av 1800-talet fortfarande 
omfattande handelsfärder till Norge t. ex. till Grundsets marknad med 
diverse produkter som i utbyte gav framför allt sill och spannmål. Många 
som så kunde, kolade på egna skogar och körde kolet ända till bruken i 
Bergslagen, där man sålde det eller fick järn i utbyte. Järnet forslade man 
sedan till Norge, där det omsattes i varor, ofta just på marknaden i 
Grundset. Dylika kol- och järnkörslor torde ha pågått till inemot slutet av 
1860-talet, då en ny tid bröt in för skogsbygdernas folk i och med färderna 
»till Norden» och de hägrande stora arbetsförtjänsterna i de norrländska 
skogarna. 

Det är naturligt, att denna stora rörlighet hos befolkningen måste ha haft 
en betydande inverkan på dess språk och den folkliga kulturen i övrigt. 
Mest gör den sig märkbar inom skogsbygden, vars manliga befolkning — 
och i viss utsträckning även den kvinnliga — under långa perioder av 
1800-talet förde en säsongvis nära nog ambulerande tillvaro. Jordbruks-
bygdernas folk var mera rotfast, bundet som det var till by med jordbruk 
som helt dominerande huvudnäring eller enda näringskälla. En verksam 
faktor förutom den stora rörligheten var värmlänningens i allmänhet föga 
konservativa inställning. Han var nyfiken på allt som avvek från det 
alldagliga och välbekanta, och han tog gärna upp nyheter, som visserligen 
omformades efter hans behov och syften men dock innebar novationer, vilka 
ofta nog undanträngde eller modifierade gammal hävd i språk och inställ-
ning till bygdens kulturtraditioner. De inflytelser västerifrån som gjort sig 
kraftigt gällande under skilda tidsavsnitt i skogsbygderna i väster och norr 
(jfr karta 5, 6 och 8) har otvivelaktigt främjats av detta värmländska 
kynne i sammanhang som torde kunna koncentreras i begreppet samfärdsel 
i dess vidsträcktaste bemärkelse. Det är också bland andra betingelser 
dylika förhållanden som medverkar till att man, som i den föregående fram-
ställningen skett, anser sig böra beteckna äldre västliga språkdrag som 
yngre i Värmland i jämförelse med götiska novationer i landskapets sydligare 
nejder, naturligtvis bortsett från mycket unga götiska inflytelser öster 
om Vänern från 1870-talet och någon tid framgent. 

På grund av berörda omständigheter ställer det sig förklarligt nog 
ofta svårt eller ogörligt att i de enskilda fallen avgöra vilka faktorer som 
medverkat till den splittrade och brokiga språkvärld som rymmes inom 
Värmlands gränser, under vilka betingelser de framträtt och under vilka 
tidsavsnitt detta skett. Vid ett studium av viktiga partier av det insamlade 
äldre materialet från 1800-talets slut och början av innevarande år- 
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hundrade får man avgjort uppfattningen, att undersökningarna redan vid 
denna tid var för sent ute för att kunna lösa väsentliga grundproblem i 
värmländsk språkhistoria. De fick med andra ord ta befattning med 
folkmål, som uppvisade motsättningar mellan gammalt och nytt, brytning 
mellan språkliga företeelser på återgång och novationer på frammarsch och 
i övrigt ej sällan splittrande tendenser från fall till fall, från bygd till bygd. 
Språkdrag som exemplifierar dessa förhållanden har ibland berörts i den 
föregående framställningen: dit hör bl. a. frågorna rörande diftongförenk-
lingen, palataliseringen av g och k, liksom även utvecklingen av ö-voka-
lerna. I spörsmål som dessa nu nämnda synes sålunda det tillgängliga 
dialektmaterialet representera ett alltför sent stadium för att kunna 
bidraga till en i allo acceptabel lösning av problemen. I somliga fall — och 
åtminstone beträffande vissa bygders mål — kan man även befara, att de 
språkliga beläggen ej heller är representativa för språksituationen vid 
uppteckningstiden. Som exempel härpå har ovan (sid. 84) anförts palatali-
seringen av k i Fryksdalen, som icke tillhörde gängse talspråk vid den tid då 
typordlistornas ordförråd upptecknades. Den hade tvärtom kommit ur bruk 
så tidigt, att personer födda omkring år 1870 uppgivit, att detta uttal 
förekommit hos en och annan person i deras far- och morföräldrars tid. 
Under sådana förhållanden förefaller det antagligt, att upptecknaren 
efterhört äldre uttalsvanor i vällovlig strävan att rädda vad han fann 
vara drag i äldre genuint men försvinnande bygdemål. I och för sig har 
ett dylikt förfaringssätt givetvis stort värde för forskningen, om det 
antecknade blott icke ger sken av att tillhöra det vid uppteckningstiden 
levande folkmålet. Även de senare undersökningarna av de värmländska 
dialekterna har givetvis eftersträvat att dokumentera vad man menat vara 
genuint och utmärkande för varje upptecknat mål. Då det genuina 
emellertid i många avseenden tenderar att höra hemma i förfluten tid i 
förhållande till uppteckningstillfället, är det av vikt att göra reda för vad 
som tillhör levande vardagsspråk och vilka språkdrag som ej längre har 
någon funktion i dialekten utan lever kvar i traditionen enbart som språkliga 
folkminnen. 

Från undersökningarnas avslutning fram till 1920-talet, då Kallstenius 
skrev sin översikt av de värmländska dialekterna, hade dessa undergått 
betydande förändringar. De folkmål som han beskrev och kartlade var 
ingalunda »modern» värmländska från detta årtionde. Dit kunde räknas 
kompletteringar och kontrollmaterial från detta och närmast föregående 
decennium, medan beläggen i övrigt spände över en lång tid med gräns 
bakåt i de äldres erinringar från 1800-talets mitt och ännu tidigare. I 
detta avseende speglar materialet från 1940-50-talen bättre själva upp-
teckningstiden, i det man i varje undersökt bygd i första hand eftersträvade 
en dokumentering av målet så som det förefanns hos goda dialekttalande 
sagesmän. Visserligen antecknades även äldre språkbruk, men detta 
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skedde vanligen i samband med kontroll av oklara uppgifter i de äldre 
samlingarna. Likväl har sträng åtskillnad mellan gammalt och nytt i 
språket säkerligen i ganska stor utsträckning icke kunnat ernås. Så högt 
ställda mål torde för övrigt alltid bli ouppnådda; därtill är möjligheterna 
till misstag, förbiseenden och felbedömningar för talrika och omfattande i 
allt uppteckningsarbete, där många medarbetare med högst skiftande 
kvalifikationer måste användas. 

Under tiden från 1920-talet till tiden omkring 1950 hade också värm-
landsmålen i raskare takt än tidigare börjat splittras och nivelleras, varför 
det rådde stora svårigheter att bedöma i vilken utsträckning genuint mål 
kunde anses innehålla äldre och yngre språkdrag, om de förra verkligen 
var på reträtt eller ej och om icke de senare i mångt och mycket kunde vara 
tillfälliga lån eller inflytelser. Uppteckningar efter olika sagesmän kunde 
härvidlag ge högst varierande resultat; de språkliga differenserna från 
person till person och mellan olika samhällsgrupper visade sig i allmänhet 
vara betydande. De svårigheter av sådan art som upptecknaren ställdes 
inför återspeglas ej sällan i hans undersökningsresultat. Tydligast ger sig 
detta tillkänna beträffande de östligare vänermålen och Bergslagens mål, 
alltså de dialekter som minst avvek från riksspråket och var utsatta för 
stark påverkan från detta och de mellansvenska målen. Västra och norra 
Värmlands dialekter däremot visade sig mindre besvärliga att komma till 
rätta med, eftersom divergenserna mellan dialekt och riksspråk här var 
betydande och möjliga att lätt observera och fastställa. 

Vad här anförts om reträtt och novationer i de värmländska dialekterna 
och därmed hophörande svårigheter att avgöra, i vilken mån olika 
språkdrag hört hemma i och konstituerat ett visst tidsavsnitts språkliga 
struktur, aktualiserar frågan om förekomst av dialektgränser och deras 
beskaffenhet. Kontrollen av de äldre uppteckningarna och erfarenheterna 
från de senare undersökningarna har klart visat, att man ej kan fastställa 
dialektgränser på det sätt som Kallstenius gjort i kartbilagan till sin 
översikt av värmlandsmålen. Att tillämpa hans förfaringssätt och låta 
dylika gränslinjer strängt åtfölja sockengränserna och ibland även 
rågångarna mellan byar har ringa berättigande, om man därmed avser 
något mera än blott och bart en åskådlig registrering av språkliga belägg. 
På de kartor som åtfölja förevarande framställning markeras också ett 
avståndstagande från denna karteringsmetod genom en ungefärlig sträck-
ning av språkliga gränslinjer. Därmed avses sålunda, att dessa icke bör 
fattas som absoluta gränser i vanlig mening utan skall anses utmärka unge-
färliga mittpartier i språkliga gränszoner eller övergångsområden. En 
utbredning av en språklig företeelse till en viss gränslinje på kartan 
innebär alltså icke, att den ej kan påträffas på andra sidan om linjen. 
Förhållandet kan i stället vara sådant, att ett karterat språkdrag på 
somliga håll hos flertalet sagesmän ej når fram till gränslinjen medan det 
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på andra trakter tvärtom är utbrett utanför den. Ibland träffas också 
språkliga företeelser sporadiskt och mer eller mindre isolerade långt på 
andra sidan om en utbredningslinje. Detta är ej heller, som man kanske i 
förstone vill förmena, ett nytt fenomen utmärkande för senare tiders 
upplösning av dialekterna. Det har tvärtom funnits långt tidigare som en 
normal funktion i språkets liv. Ett enda exempel må illustrera dessa 
påståenden. Ändelsen -era i best. form plur. av maskulina och feminina 
substantiv har enligt karta 8: 4 (jämfört med karta 1, 12 och 13) en 
utbredning från sydöst till en ungefärlig gränszon Svanskog (ö. Silen)—
Stavnäs—O. Ullerud—Filipstadstrakten. Norr om denna zon har emellertid 
ändelsen -era sedan länge förekommit på flera håll vid sidan av ändelserna 
-ene, -ane, -a:n osv., dels i tätorter, såsom t. ex. Arvika, Sunne, Torsby 
m. fl. som en sorts »stationsvärmländska», och ofta i vissa sociala grupper 
(även på ren landsbygd) i ett något »finare» språk efterliknande talspråket 
i landskapets sydliga huvudbygder, dels även sedan gammalt i det gängse 
bruksmålet vid bergverk, hyttor och järnbruk (t. ex. Konradsfors i Öst-
mark, Vägsjöfors och Kristinefors i Vitsand, Stjärnsfors i Norra Råda, 
Letafors i Södra Finnskoga osv, för att nämna några av norra Värmlands 
många bruk). Därjämte förekom ändelsen -era i tattarnas språk, som i myc-
ket efterliknade de värmländska huvudbygdernas mål, varhelst denna folk-
grupp än hade ett relativt stationärt tillhåll. För spridningen av denna 
böjningsändelse hade för övrigt det värmländska litteraturspråk som upp-
kommit genom F. A. Dahlgren, Gustaf Fröding, Oscar Stjerne m. fl. och 
vunnit stor efterföljd hos många diktare på mål, säkerligen spelat en icke 
oväsentlig roll. I varje fall lästes deras dikter och prosastycken på mål 
gärna inom sociala grupper med viss boklig bildning men även i bond-
gårdar på landsbygden var deras böcker ej sällan till finnandes och upp-
skattade. 

Dialektgränserna torde sålunda lämpligast böra fattas som gräns- eller 
övergångszoner, eftersom ett flertal absoluta gränser för avvikande språk-
drag mera sällan helt sammanfaller. Ett dylikt gränsområde kan ej heller 
med fog uppställas, såvida det icke konstitueras av ett relativt samman-
hållet knippe av gränslinjer, som genom sin mängd eller betydenhet visar 
sig avgjort kunna åtskilja olika dialektområden. Då detta krav är tillgodo-
sett har enstaka avvikelser åt ena eller andra hållet föga betydelse. De 
nämnda öarna av ändelsen -era i best. plur. av mask. o. fem. subst. även 
långt utanför det egentliga utbredningsområdet behöver sålunda icke ut- 
göra något hinder för ett fastställande av en dialektindelande gränszon. På 
detta sätt uppträdande språkföreteelser kan ibland vara relikter av äldre 
språktillstånd, i vilket fall deras motverkande effekt måste bedömas som 
tämligen ringa. De kan också utgöras av nya utvecklingar som ej heller 
nödvändigtvis är att bedöma som hinderliga, förutsatt att de icke uppträder 
som ett stort antal språkolikheter utanför en gräns som representeras endast 
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av enstaka eller ett mindretal gränslinjer. Språkgränser som uppfyller 
dessa fordringar kan de värmländska språkkartorna uppvisa på flera håll 
inom landskapet. Exempel på fullt sammanfallande gränslinjer utgör så-
lunda de ovan (sid. 102) anförda språkliga gränser som åtföljer bygdskiljande 
terränger som Fryksdalshöjden, de stora skogstrakterna mellan Klarälv-
dalen och Bergslagen, Varnums skogsbygd och, ehuru mindre klart marke-
rade, skogarna mellan Fryksdalen och Klarälvdalen och Nordmarkens gräns-
skogar mot det övriga Värmland. I alla dessa fall kan man räkna med 
språkliga gränszoner, där de sammanfallande innersta gränslinjerna kan 
fattas utgöra den egentliga skiljelinjen, på vars båda sidor gränsområden 
utbreder sig fram till de yttersta linjerna mot de från vardera hållet mö-
tande dialektområdena. I landskapets centrum med dess öppna bygder, där 
inga berg och andra terränghinder bildar barriärer, sprider sig däremot 
gränslinjerna inom ett ganska brett bälte (jfr karta 8 och 14). Detta är dock 
så pass sammanhållet, att det utan större invändningar kan betecknas som 
ett språkligt övergångsområde och detta naturligtvis så mycket mera 
befogat, som det gäller en åtskillnad mellan områden med språkliga sam-
band, som sträcker sig långt utanför landskapets rågångar. 

Även andra språkliga företeelser än sådana som utan svårighet kan 
åläggas dialektgeografiska synpunkter och utgöra underlag för språkkartor 
skiljer ofta mycket påtagligt dialekter och dialektområden från varandra. 
Utpräglade distinktioner inom olika mål och målgrupper ges sålunda exem-
pelvis av variationer eller åtskillnader i fråga om taltempo och prosodiska 
förhållanden, främst satsmelodi och andra tonalitetsförhållanden. Att 
dylika företeelser uppträder på sådant sätt, att de karakteriserar de värm-
ländska målområdena gentemot varandra, är påfallande och ej sällan det 
som allra först observeras som särpräglande, medan däremot deras natur 
och exakta fördelning icke kan analyseras och bestämmas utan omfattande 
experimentella undersökningar. Iakttagelser från 1940- och 1950-talens 
fältarbeten i Värmland, främst upptagningarna av dialekttexter på gram-
mofonskivor, tycks emellertid tyda på att man även här har anledning att 
räkna med belägg, som verifierar den ovan föreslagna indelningen av Värm-
lands dialekter. På liknande sätt synes det även förhålla sig med de bidrag 
som de föga undersökta syntaktiska företeelserna kan komma att lämna. 
Att klara västliga samband• i norra och västra Värmland avlöses av infly-
telser från öster och söder någonstädes i landskapets centrum, förmodligen 
vid den gränszon SV—NO som karta 8 utvisar, är i varje fall ställt utom 
allt tvivel. 

De värmländska folkmålen nu och i framtiden 

I denna översikt har här och var framskymtat och även påpekats, att 
de värmländska folkmål som Kallstenius beskrev på 1920-talet icke var 
8— 734173 R. Broberg 
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representativa för detta decennium. Fortgående förändringar hade åstad-
kommit, att de i många stycken måste anses gälla endast för upptecknings-
tiden ett par tre årtionden tidigare. På analogt sätt förhåller det sig även 
med denna översikt. Eftersom den baserats huvudsakligen på upptecknat 
material från 1940-1950-talen, kan den icke äga full giltighet även för 1970-
talet på grund av de stora förändringar som värmlandsmålen vederfarits 
under mellantiden. 

Den nivellering och utjämning av dialekterna som redan länge varit 
märkbar, tog på allvar fart i och med det andra världskriget. De drygt 25 
år som förflutit sedan dettas slut har inneburit en accelerad fortsättning 
på en tidigare skönjbar utveckling. Medan denna under årtiondena före 
1940-talet dock lämnade de värmländska dialekterna tämligen oskadade, 
har förändringarna och upplösningen av målen i fortsättningen varit syn-
nerligen omfattande och effektivt genomgripande. Alltmera synes de upp-
lösande krafterna vilja leda till ett slutstadium med ett folkmål som har en 
provinsiell färgning av ord- och satsmelodi (intonation) och en del dialektala 
ljud och böjningsformer bevarade, medan huvudparten av ljudsystemet 
liksom ordförrådet kraftigt närmat sig till riksspråket. Redan inträdda 
resultat av denna pågående utveckling, liksom språkliga företeelser som 
synes vinna terräng eller vars expansion framdeles torde vara att förvänta 
kan här endast i korthet antydas. 

Mer eller mindre påtagliga och i varierande grad utbredda och ingripande 
förändringar i de värmländska dialekterna uppträder sålunda efter det 
andra världskriget i långt större omfattning än någonsin tillförne. Språk-
drag som redan tidigare befunnit sig på reträtt har nära nog helt utplånats. 
Så är fallet med t. ex. diftongerna i västra Värmland, som numera för en 
högst tynande tillvaro, likaså palatalieringen av g och k i landskapets västra 
och norra trakter samt muljeringen av n och / och t-förslag i norra Klarälv-
dalen, som är praktiskt taget försvunna företeelser. Av sydligare språkdrag 
märkes exempelvis övergången av äldre gh till j (t. ex. daj dag, hajs hage) 
på Värmlandsnäs, en numera mycket sällsynt företeelse, samt övergången 
av a till ä före r i ord som bärk bark, värm varm, skärp skarp, stärk stark, 
ärv arv osv, inom samma område som är starkt på retur. Även i ett flertal 
andra fall har analoga utvecklingar inträtt. 

Förändringar som tidigare icke gjort sig märkbara i någon större ut-
sträckning uppträder numera i alltmera stegrad grad på alla områden av 
språket. Tillsammantagna har de åstadkommit en betydande skillnad i 
språkets struktur på 1930-talet och ett fyrtiotal år senare. De är även desto 
mera framträdande som de ej endast träffas i vissa högre socialgrupper, som 
tidigare företrädesvis varit fallet, utan numera berör alla skikt av sam-
hället och därmed även tenderar att utjämna språkskillnaderna mellan 
landsbygd och tätorter. 

De språkliga förändringar som det här är fråga om, är av mångfaldig 
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art och tarvar ofrånkomligen särskilda undersökningar, varför endast ett 
fåtal exempel kan framföras i denna kortfattade översikt. Åtskilliga götiska 
språksamband befinner sig sålunda påtagligt på reträtt på flera håll inom 
landskapet. Den för värmlandsmålen som ganska kännetecknande ansedda 
förlängningen av vokalen i ursprunglig kort rotstavelse företer allt oftare 
vacklan i många ord. Man hör därför numera allt oftare uttal som beck, 
flott, lock, skett, veck(e) vecka m. fl. övergången i till y och y till ö börjar 
alltmera utebli genom riksspråklig påverkan. Uttal som t. ex. gift, dimme, 
diske, springe, sitte, bykser, yx, hylle, stycke, styrke osv, har sålunda vida 
större spridning än tidigare. När det gäller förekomsten av slutet kort o 
framför gg och k-förbindelser (kk, kt, ng, nk m. fl.) i långstaviga ord, som 
även tidigare visat stor variation från fall till fall och inte varit genomförd 
annat än i vissa ord i landskapet i dess helhet, har de utjämnande tenden-
serna haft skiftande inverkan. Framför ng, nk och kk synes det slutna o-et 
i stort sett ha bibehållit sig, medan det i förbindelsen kt, t. ex. lekte-,lukte 
och framför gg i ord som glogg, oggk, togge m. fl. i sydöstra Värmland börjar 
röna inverkan från riksspråkligt uttal. etc. Området för utbredningen av de 
götiska formerna bånn, brånn, dåmm, grånn, låmm, rånn, sånn m. fl. har 
krympt avsevärt på senare tid, och något motsvarande synes också vara 
fallet med förekomsten av sa, sulle, skall, skulle, och bibehållet -t i best. 
sing. av neutra som taket, huset. Ett belysande exempel på en språklig före-
teelses spridning, avstannande och fixeringen av utbredningsområdets 
gränser utgör det skorrande västgötska r-ljudet [4]. Sedan detta på 1870-
talet kommit in i Värmland öster om Vänern (sid. 98 f.) spred det sig hastigt 
över landskapet och avstannade först vid de gränser som angives på karta 6 
och 16, dvs. i norr vid en ungefärlig linje östmark-Norra Ny och i väster 
Grums-Fryksdalshöjden-Bogen. Efter det frammarschen avbrutits, har på 
senare tid inträtt en viss förskjutning tillbaka av dessa gränser såväl i norr 
som i väster. Att så skett är att betrakta som en naturlig regression i ut-
bredningens randområden. Där har det skorrande r-et aldrig varit domi-
nerande och kunnat göra sig gällande i fortsättningen utan måst vika för 
ett helt övermäktigt tungspets-r. Man kan anta att gränsen stadgar sig i 
trakter där bägge språkljuden har så hög frekvens, att ingetdera förmår be-
segra det andra. För att utröna, hur situationen är för närvarande, erfordras 
otvivelaktigt noggranna undersökningar av samtalsspråket hos ett stort 
antal av såväl äldre som yngre personer på stora områden av landska-
pet. 

Riksspråkets normerande inverkan kan med fördel studeras i utvecklingen 
av a-vokalerna. De med varierande utbredning och förbindelser i de värm-
ländska målen framträdande uttalen med kort slutet a (t. ex. kall, nack(e), 
stack, tack, kast(e), fiagge osv.) och långt öppet a (t. ex. smal, gat(e), svale, 
skat(e), glas, garn osv.) tenderar att med det riksspråkliga uttalet som norm 
övergå till resp. kort öppet a och långt slutet a (alltså i exemplen ovan kall 
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osv, och smal osv.). Även i en mängd andra fall är a-vokalerna i utsatt läge. 
Så övergår numera allt oftare exempelvis a till å i ord som lang, sang, 
stang, tang osv., och a till ä i harre, marke, varme, varre, varst. Det i land-
skapets nordliga delar vanliga uttalet av ordet aller ålder blir eller eller 
vanligast åller, e övergår till ä i ord som kne, tre, gredde, öppet ö [e] blir 
slutet ö [e] i gröt, smör, stör osv, och det nekande prefixet u- i t. ex. ulik, 
umöjle osv, börjar övergå till o- som i riksspråket. Andra västliga språkdrag 
som t. ex. g i höggd, nöggd, böggd övergår till j (höjd osv.), assimilationerna 
mp>pp, nk>kk och nt >tt tycks vara på reträtt, adjektivändelsen -all blir 
allt sällsyntare och även adjektivsuffixet -ut, -et osv, börjar på sina håll vika 
för -i (tokut>toki, stenut> steni osv.). Bland andra förändringar kan an-
tecknas förekomst av ett mycket öppet ä-ljud [a] i en mängd fall i södra 
Värmland, speciellt Karlstadstrakten, uppträdande öppna ö-vokaler på 
flera håll (jfr sid. 74) eller en på 1940-talet påtaglig sekundär diftongering i 
östra Värmland som förstadium till uppkomsten av viby-vokaler. Om 
denna sistnämnda företeelse varit av tillfällig natur eller om den fortlever 
och eventuellt utbrett sig har sedermera icke undersökts. Till sist kan be-
träffande böjningsläran påpekas exempelvis spridningen av ändelsen -era i 
best. plur. av maskulina och feminina substantiv (jfr ovan sid. 112) eller 
den inom apokopeområdet söderifrån inträngande participändelsen -a i perf. 
particip i stället för -(e)n, t. ex. av svaga verb jagen> jaga, flätten> flätta, 
harven >harva (ett harva jak), pompen >pompa (en pompa syckel, syckeln ä 
pompa), må; In> måla, eller av starka verb exempelvis dreven> dreva, klöven> 
k.Vöva, skorn>skora, skreven>skreva (boka ä skreva på norska, då ä konstit 
skreva). Hur långt denna för apokopeområdet ursprungligen helt främmande 
böjningsform för närvarande har nått, inom vilka trakter den uppträder 
eller om dess frammarch stagnerat har icke varit föremål för närmare under-
sökning. 

De anförda exemplen är endast ett obetydligt axplock av företeelser, 
vars uppträdande medför nivellering och upplösning av de äldre genuina 
språkformerna. Sammanfattningsvis kan man bedöma verkningarna av 
hittills observerade upplösande faktorer sålunda, att dialekternas ljudskick 
och ordförråd hårdast drabbats av den pågående utvecklingen, medan 
böjningssätt och syntaktiska konstruktioner blivit i betydligt mindre grad 
påverkade. I vilket skick förändringarna kommer att framträda och fördela 
sig i den nya struktur, mot vilken värmlandsmålen synes vara på väg, därom 
kan endast göras antaganden och spekulationer. Utvecklingar, som nu 
förefaller effektiva, kan stagnera, andra kan öka i styrka och helt nya kraf-
tigt verkande faktorer kan uppträda på en valplats, där den fortsatta sam-
hällsutvecklingen till sist kommer att bestämma utgången. 

Orsakerna till den snabbt förlöpande nivelleringen och likriktningen inom 
värmlandsmålen efter det andra världskriget är många och kraftigt sam-
verkande. Massmedia — tidningar, radio och TV — spelar numera en allt 
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större roll för likriktningen av språket. Därtill kommer som en långt effek-
tivare faktor den långtgående omstruktureringen av samhället. Den gamla 
bondekulturen förändras eller får helt och hållet ge vika för industrialise-
ring och en tekniskt väl utvecklad maskinkultur. Hela näringslivet stöps om 
i nya former, levandssätt och sociala och ekonomiska villkor omgestaltas 
och sedvänjor, traditioner och äldre uppfattningar omvärderas och ersättes 
med nya beteendemönster och tänkesätt. Inom bygderna äger stora befolk-
ningsförskjutningar rum. Folket flyttar bort från landsbygden till industri-
samhällen, städer och andra tätorter med en omfattande avfolkning och 
ödeläggelse av framför allt skogsbygderna som följd. Inom en socken som 
Östmark i norra Fryksdalen har exempelvis den förr så folkrika vidsträckta 
skogsbygden nära nog blivit alldeles öde. Hela stora hemman är nu obe-
bodda, av relativt stora byar står ingenting åter, flera hundra bergsgårdar 
och andra småbruk har övergivits och åkrar och slättmarker uppslukats av 
skogen. De få kvarboende härdar ut ännu någon tid, men deras gårdar och 
odlingar är dömda till ödeläggelse, eftersom ingen kommer att efter dem 
ta vid ett helt olönsamt arbete. I och med de snabba kommunikationerna och 
den därav betingade större rörligheten och övergången till helt nya arbets-
former med arbetsområdena ofta förlagda långt från hemorten blandas folk 
från olika bygder, miljöer och sociala skikt. Följden härav blir ett radikalt 
avbrott i traditionskedjan, och språket hos de yngre blir alltmera upp-
blandat, utjämnat och olikt fädernas i uttal och ordförråd. Språket utarmas 
därjämte i en tidigare oanad utsträckning genom själva förändringen av 
näringsformerna. Genom skogsbrukets totala omläggning och mekanisering 
försvinner ej blott de äldre arbetsmetoderna och redskapsuppsättningen 
utan i stort sett hela den terminologi, det ordförråd, som hörde samman 
med den tidigare organisationen. Där jordbruket lägges ner förintas hela 
det äldre, mycket omfattande ordförrådet; där det omstruktureras och spe-
cialiseras kommer en helt ny terminologi att träda i stället för den gamla. 
Med de gamla hantverken, som i bygd efter bygd manövreras ut av den nya 
tiden och totalt försvinner, går också deras ofta ganska ålderdomliga och 
fasta ordförråd till spillo. Denna effektiva typ av språkets och traditionernas 
utarmning skulle kunna följas och exemplifieras från alla sidor av samhälls-
livet i bygd efter bygd. Ingen trakt av Värmland undgår den. Följderna för 
de fortsatta undersökningarna av landskapets dialekter blir också av genom-
gripande natur och kommer med nödvändighet att leda till ändrade arbets-
uppgifter och omläggning av undersökningsmetoderna. Endast i undantags-
fall kommer framtidens forskning att ännu någon tid kunna i fältarbete 
göra kompletteringar och kontroller av felaktigheter och oklara belägg i 
materialet från den tid då tämligen genuina dialekter kunde undersökas. 
Arbetet ute i fältet kommer huvudsakligen att bli en dokumentering av 
dialektupplösningens, språkblandningens och omstruktureringens fortgång 
och följder. Undersökningarna kommer att befatta sig med ett nytt sam- 
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hålles språk, ganska skiljaktigt från det som varit kännetecknande för den 
äldre folkkulturens livsformer och föreställningsvärld. Uppgiften att redo-
göra för språkförändringarnas förlopp och följder kommer också att åvila 
framtidens forskare, för vilka det nu inledda skeendet är en avslutad histo-
risk företeelse. 



Kartor 
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Karta 1. översiktskarta över Värmland 

På denna översiktskarta är de stora bygdskilj ande skogarna betecknade, 
i förekommande fall med deras gamla benämningar: Glaskogen mellan 
Nordmarks härad och Jösse-Gillbergs härad, Edskogen mellan Jösse härad 
och Norge, Fryksdalsh,öjden mellan Jösse härad och Fryksdalen, Fyramila-
skogen mellan Fryksdalen och Klarälvdalen, Tolvmilaskogen mellan 
Fryksdalen—Klarälvdalen och Norge samt Tiomilaskogen mellan Klarälv-
dalen och Dalarna. Med mil avses i dessa benämningar skogsmil, motsva-
rande ca i nymil. Bergslagen motsvarar det gamla Värmlandsberg eller 
senare Färnebo härad. 
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Karta 2. Den finska invandringen i Värmland före år 1700 

Av denna karta framgår, att den finska invandringen före år 1600 berör 
endast Karlskoga och Bergslagen. Från detta område går bebyggelsen rakt 
åt väster över Värmland och når fram till den norska gränsen vid Bogen 
strax före år 1630. Från de finska bosättningarna mellan Rottnan och 
den norska gränsen går därefter bebyggelsen, dels åt norr och erövrar 
utskogarna utmed gränsen från nuvarande Lekvattnet till Aspberget i 
norr under tiden ung. 1635-1660, dels åt söder inom Glaskogen till och 
över dalslandsgränsen. Beläggstecknens gruppering på kartan ger en mycket 
åskådlig bild av den finska bosättningens karaktär av skogsbebyggelse 
(jfr karta 1). 
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Karta 3. Gränsområdet mellan nordvästligt och sydöstligt orienterade etno-
logiska företeelser 

Sydgräns för borrhålsslagan (tvärhålsslagan); d:o för rännknuten. 
Sydgräns för eldstad i fähus och (något nordligare) seden att ha sov-

platser i fähus. 3. Sydgräns för rior, knuttyper med korta ändar och (något 
nordligare i väster) seden att nyttja flickor eller medelålders kvinnor som 
vallhjon. 4. Östlig gräns för blandmjölsbröd av korn och havre. 5. Östlig 
gräns för logar i två våningar med uppkörsbro och tröskgolv i övre våningen. 
6. östlig gräns för stjärtorvet. 7. Fäbodens sydgräns. 8. Sydöstlig gräns 
för fyrkantförtunning på knutskallar. 9. Nordgräns för allmännare använd-
ning av dragoxar. 10. Sydöstlig gräns för havre i hårda tunnbröd. 11. Kubb-
stolens sydostgräns. 12. Hårda tunnbrödets sydostgräns. 13. Stolpbodens 
sydostgräns. 
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Karta 4. Utbredning av sydvästligt orienterade etnologiska företeelser 

1. Uppsvängda spiskåpans nordostgräns. 2. Påskeldarnas nordostgräns. 
3. Nordostgräns för svarvade träkalkar som dryckeskärl. 4. Rännslagans 
nordostgräns. 5. Skiftesverkets nordgräns. 6. Nordgräns för låga fyrkants. 
årdret. 7. Nordgräns för halmtak (bindtak) av sydsvensk typ; sydvästgräns 
för dubbelkattsknutar. 8. Sydvästgräns för ledharvens förekomst. 9. Kluvna 
räfsskaftets nordostgräns. 10. Nordgräns för allmännare användning av 
träskor. 11. Särskilda kökets nordgräns. 12. Nordgräns för riande av säd. 
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Karta 5. Västliga språksamband i sydvästra Värmland 

1. Östlig gräns för vok. ä i färe (fara, v.). — Om nordlig förekomst se karta 
6: 4b. 2. Östlig gräns för no,- nå (nu, adv.). 3. Östlig gräns för uttalet 
b!eut ,-- blat, houk —hak (blöt, hök) m. fl.; jfr sid. 72f.! 4. Östlig gräns för 
vok. o i opp (upp) och assim. rn> nn i bjönn (björn). 5. Östlig gräns för vok. o 
i domm (dum). 6. Östlig gräns för vok. o i romm (rum). 7. Östlig gräns för 
vok. o i homk (humle) och öppet a i tjalke, tjarn, bjage, jarn (kälke, tjärn, 
bjälke, järn). — Betr. genus n. av tjärn„ se karta 14: 4! 8. Östlig gräns för 
vok. e 	i skop (skåp), pret. tok tsk o. sup. toke take (tog, tagit), adj.-änd. 
-ete, ung. öst!. gräns för batt (band, pret. av binda, v.). 9. Östlig gräns för 
vok. o i skom (skum, adj.). 10. Östlig gräns för vok. u i gnu (gno, v.); 
u-vokal förekommer dessutom i detta ord i S. Finnskoga. 11. Östlig gräns för 
öppet a i svale (svala, sbst.). 
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Karta 6. Nordligt orienterade språksamband i Värmland 

Sydgräns för vok. ä i bjärk (björk); öppet a i nåck, bki, smal (nacke, 
blad, smal); perf. part. m,e4n, kålin, jagen (av sv. verben måla, kalla, jaga). 

Sydgräns för best. sg. n. tak 	(taket). 3. Sydgräns för långt a i 
haver (havre). 4. Sydgräns för öppet a i sbst aller (ålder); vok. i i disk, disk 
(disk, diska); öppet a i tg, snår, hår (tala, snara, hare). 4b. Sydlig gräns för 
vok. ä i vår, /dr, gän (vara, fara, garn) och med något sydligare läge ungefärlig 
nordgräns för skorrande r, »västgöta-r» [4]. 5. Sydgräns för nordlig före-
komst av: uttalet varri (varg). korn i (korg), bäri (berg), Mi (följa), vänji 
(vänja), hänji (hänga); vok. a i get! (gård); övergången rn > n; t-förslag; 
förmjukning av k och g; muljerat n; pron. ner (eder); övergången au >o 
i vissa ord, t. ex. frogran; vok. e i sbst. och v. tråg (fråga). 6. Sydgräns för 
utbredningen av: pres. brinn, hugg, sitt (brinner, hugger, sitter); öppet a i 
svål, kåsst, tals (svala, kasta, farlig); lång kons. i ändelsen i best. plur. av 
sbst., t. ex. hästånn—h,ästann, jettrånn— jettrann (hästarna, getterna); 
användningen av pers. pron. i uttryck som han Lars, ho .Marit; vok. ä i lå 
(lada). 7. Sydlig gräns för former som dynjy, byjjy (dynga, bygga). 
8. Musikalisk aksentgräns. 9. Sydgräns för vok. ä [a] i vissa ställningar; 
ändelsen-ä [-a] i obest. plur. av sbst.; former som ritji, ditji (rike, dike). 
10. övergång i > e saknas i ordet kvist. 11. Gräns för förekomsten av ändelsen 
-an i best. plur. av neutrala sbst. 12. Gräns för förekomsten av formerna 
dynji, byjji (dynga, bygga); Viby-vokaler; obest. sg. mask. bättji, länjtji 
(bäck, länk). 
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Karta 7. Förmjukning (palatalisering) av k. 

Sydgräns för: 1. styttje stgttj (stycke, n.). 2. ditje ditj, äntje ,,, 'cintj (dike, 
änka). 3. tjörtje ,,,  tjårtj —tjörti (kyrka). 4. bättjen (bäcken) — N. Ny: bättji 
(bäck). 5. råtj, ingttj myttji (röka, v., mycket, adv.). 6. nöttje! (nyckel). 
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Karta 8. Gränszon för utbredningen av nordvästligt orienterade 
språksamband 

1. Gräns mellan västl, vart och östl. ble(v); sydöstl. gräns för vok. 
u(s) i tru trs (tro, v.). 2. Gräns mellan väst!. säter och östl. sätter (säter, f. 
'fäbod'). 3. Sydöstl. gräns för öppet a i fjaling, östl. f4ing (fjärding, m.). 
4. Nordväst!, gräns för änd. -era i best. pl. av mask. sbst. — Se närmare 
härom och om best.pl. av fem. sbst. karta 12 och 13! 5. Gräns mellan väst!. 
jä — je och östl. ja — ja (jag). 6. Sydöstl. gräns för hårt g i 1u5ggd, nöggd, böggd 
(höjd, nöjd, böjd). 7. Gräns mellan väst!. kne, tre och östl. knä, trä; i stort 
sett (men något östligare i Vänertrakten) äv. mellan västl. snu och östl. 
sno (sno, v.). 8. Sydöst!. gräns för vok. ä i jår järe (göra) och adj.-änd. 
-all, t. ex. blåsan, motat'. 9. Gräns mellan västl. hor, hell(e)s, ho och östl. 
var, vall(e)s, va (var, hur, vad); ung. östl. gräns för adj.-suffixet -ot. 10. 
Sydöstlig gräns för hårt g i gök, östl. jök. 11. Sydöstlig gräns för vok. s i 
het!, ksl, gsbb(e), rsg, stsbb(e), 8m4(e), drsck(e) m. fl. (hål, kol, gubbe, råg, 
stubbe, smula, druckit). 12. Sydöstlig gräns för öppet a i mark(e) ,,,  martj 
(märke), prefixet u- i t. ex. ulik (olik) och (ungefärlig och sammanfattande) 
gräns för vok. a eller o gentemot östl. å i fåll, vålla, hålla, ålder m. fl. 
(jfr karta 17: 1!); ungefärlig gräns mellan västl, da och östl. då. 
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Karta 9. Preteritum av I:a klassens svaga verb: kastade 

I. kaste 
kasta 
kebsst 
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Karta 10. Apokope av 2-staviga substantiv och verb: hare, timme; fara, 
binda 

Icke apokoperade former: hare, timme; fare ,- färe, binne 
Apokoperade former: hår —Mr, timm; får -, får ,--, lår, binn. 
Avvikande, icke apokoperade former inom apokopeområdet: 
hära, timme; lära, binne. 
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Karta 11. Ändelseförsvagning och apokope i 3-staviga substantiv: garvare, 
tiggare 

garv(e)re, tigg(e)re 
garvare, tiggare 
garver, tigger 
garvår garvar; tiggär —tiggar 
garvä, tiggä 



141 



142 

Karta 12. Best. plur. av maskulina substantiv: vägarna, hästarna, stolparna 

vägera, hästera, sto!pera 
vägane, hästane, sts!pane m. fl. 
vägene, hästene, sts!pene 
vägd:n ,,,vägånn,,,vägan osv. 
hästd:n—hästånn-,hästan osv. 
sts!pd:nr-,sts!pånn ,,,sts!pan osv. 
väga, hästa, sts!pa 
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Karta 13. Best. plur. av feminina substantiv: sängarna, gatorna, stugorna 

sängera, gatera—gatera, steverastegera 
sängane—sänga:ne—sängå',:ne, gatane osv., stsgane osv. 
sängene, ga,t(e)ne, stsg(e)ne 
sängå:n osv., gatå:n osv., stsgå:n osv. 
sängun, gatun, stugun 



R. Brebers, Språk- och kulturgränser i Värmland 

Rättelser 

s. 144 punkt 5: sängun ä. t. sängen 

Astun: i stället för denna yngre, av 

rspr påverkade form bör den äldre, 

genuina formen gutun föredragas 
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Karta 14. Götiska språksamband från syd-sydväst 

Nordöstlig gräns för vok. 8 i hsrde, tjsrde (hörde, körde) m. fl.; 
Nordöstlig gräns för vok. ö i öx (yxa), ung. gräns för ö i böxer (byxor), 

d:o för a i harre (herre) m. fl.; 3. Nordöstlig gräns för bindevok. -e- i 
t. ex. tjörketorn (kyrktorn), vok. ä i v. väre (vara — Om nordlig förekomst 
se karta 6: 4b), äv. ung. västlig gräns för part. dräjjen—drejjen, täjjen ,-
tejjen (dragen, tagen). 4. Nordöstlig gräns för genus neutr. i sbst. tjärn. — 
Om uttalet tjarn se karta 5: 7! 5. Nordöstlig gräns för vok. e i selde (sålde). 
6. Nordöstlig gräns för vok. e i sprenge (springa, v.). 7. Nordöstlig gräns 
för enarådande uttal sch•l av si i uddljud, t. ex. scge (slå, v.) och omljudd 
plur. täller (av tall, sbst.), som dock träffas äv. något östligare i Väner-
området. 8. Nordöstlig gräns för vok. ö i möen, möet, o. dyl. (mycken, 
mycket). 9. Nordöstlig gräns för vok. ö i störke (styrka, f.). 10. Nordöstlig 
gräns för vok. ö i hölls (hylla, f.) och e i je/t (gift av v. gifta). 11. Nordöstlig 
gräns för vok. ö i töcke (tycka) och stöcke (stycke). 12. Nordöstlig gräns för 
vok. e i setts (sitta). 
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Karta 15. Västgötska språksamband huvudsakligen sydligt kring Vänern 

1. Nordlig gräns för vok. ö i töckte (tyckte); 2. Nordlig gräns för uttalet 
stove (stuga); 3. östlig gräns för västlig förekomst av tjockt ! i vite (vila, v.). 
Jfr 7 nedan! 4. Nordlig gräns för participformer på -at -ad av 1:a kl. svaga 
v., t. ex. målat •••• målad (målad); 5. Nordlig gräns för västlig förekomst av 
vok. å i tång, lång, gång. Jfr följande! 6. Ung. västlig gräns för östlig före-
komst av vok. å i tång, lång, gång. Jfr föregående och noggrannare karta 
16! 7. Nordlig gräns för tjockt li vik (vila, v.). Jfr 3 ovan! 8. Nordlig gräns 
för vok. o i tjock. 9. Nordlig och östlig gräns för dentalt / i adj. gammal. 



9 - 

(i 
6 

+‘\ 	+ 41  t 

\ .7 

+ / 	,\. . 	., 
\ / 	-‘ 

/ 	/ . 	. 

4, B 

149 



150 

Karta 16. östligt orienterade västgötska språksamband 

1. Västlig gräns för skorrande r (»västgöta-r»); nordlig gräns se sid. 98 f. och 
karta 6: 4b; 2. Nordlig och västlig gräns för vok. o i oggk (uggla); 3. Västlig 
gräns för vok. å i bånn (band, sbst.); 4. Nordlig och västlig gräns för vok. o. i 
g!ogg, togge, (glugg, tugga, v.); 5. Nordlig och västlig gräns för vok. å i 
dåmme (damma, v.); 6. Västlig gräns för vok. å i dåmm och kåmm (damm, 
kam); 7. Västlig gräns för vok. å i hånn (hand); 8. Västlig gräns för vok. å 
i ånn, gång ,lång (and, gång, lång). — Jfr äv. karta 15! 9. Nordlig gräns för sa 
(ska, skall); 10. Västlig gräns för vok. å i tång. — Jfr äv. karta 15! 11. 
Nordlig gräns för slutet a i tagg. 12. Nordlig gräns för vok. å i sånn (sand) 
och tjockt / i vik (vila, v.). — Jfr karta 15! 13. Nordlig gräns för vok. å i 
/åmm (lamm); 14. Nordlig gräns för vok. å i brånn, rånn, grånn (brand, rand, 
grand), vok. e i stelle (stilla) och kvarstående -t i best. sg. n. taket m. fl. 
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Karta 17. Östliga språksamband i Värmland 

Linjerna på kartan anger ungefärliga gränser för utbredningen åt väster av 
i Värmland östligt lokaliserade språkliga företeelser, nämligen: 1. Vok. y i 
synn (synd), ii himmel, timmer och (något östligare i Vänerområdet) å i åller 
(ålder), fåll, hålls, vålle, m. fl. (jfr karta 8: 12!). 2. Vok. ä i märj (märg). 
3. Vok. å i vårte (vårta). 4. Vok. å i hg, sved (hård, svål). 5. Vok. ä i jäle 
(gärde). 6. Vok. ä i värst (här avses en kontinuerlig, obruten utbredning; 
växling mellan -ä- och -a- träffas flerstädes längre västerut och även i 
nordvästra och norra Värmland). 7. Vok. ä i ärter. 8. Vok. ä i ärve (ärva, v.). 
9. öppet a i backe (västl. slutet a). 10. Vok. ii liste (lista, f.), y i syster och å i 
bå,ck (bock m. — västl. uttal bock). 11. Vok. ii fisk, kvist (undantagsvis har 
äv. Dalby uttalet kvist) och vok. y i nytti (nyttig), nyckel, syskon. 12. Vok. 
i i miste (mista, v.) och vok. y i bytte (bytta, f.). 
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Karta 18. Förslag till indelning av Värmlands dialekter 

1-2. Nordvärmländska mål: 1. Älvdalsmål. 2. Fryksdalsmål; 3-4. Väst-
värmländska mål: 3. Glafsfjordsmål. 4. Nordmarksmål; 5-7. Sydvärmländ-
ska mål: 5. Västliga mål, 6. Centrala mål, 7. Östliga mål; 8. Bergslagsmål. 



Summary 

In 1927, in this publication, Gottfrid Kallstenius published a survey of the 
Swedish dialects of Värmland together with a number of linguistic maps. 
This work has however proved to be rather confusing on account of the 
detailed systematization of the dialect material, and this together with the 
maps which are very difficult to read, gives an impression of almost chaotic 
linguistic conditions. In contrast to his descriptive survey, the present ac-
count aims at outlining a few contours in the complicated linguistic situa-
tion, with the history of the province, its settlement and topography as a 
background. The account is based on material from the investigations 
carried out in Värmland in the 1940's and 50's by the Uppsala Institute for 
Dialect Research. 

Värmland, perhaps more than any other Swedish province, is an example 
of how the language and popular culture have been influenced by the 
settlement, the history, the topographical structure of the province and its 
relations with its neighbours. It has the character of a border country on the 
Scandinavian peninsula, with vast Norwegian settled areas to the west, 
the old Swedish cultural areas south of Lake Väner and the central Swedish 
settlement to the east. The cultural province of Värmland with its special 
character and evolution has its basis in these primary conditions. 

Even in archaeological remains, the contacts to the south and west are 
obvious. They show that the province, which was colonized from the south, 
had strong links with the settlements of the province of Västergötland 
during the whole of the prehistoric period. In addition, from the late Iron 
age onwards, there is a strong influence from eastern Norway on the 
western areas of the province. This leaning towards the neighbour in the 
west increases and gradually gives rise to a uniform cultural area covering 
the west Swedish provinces and south-eastern Norway during the era of the 
Germanic Invasions and the Viking Period. The contact with Norway soon 
resulted in direct political dependence, when Värmland was incorporated 
in the realm of Harald Fairhair in the 10th century. It was not until about 
the year 1000 that Värmland came more or less permanently under the rule 
of the Svea kings. As a Swedish province it was put together with Väster-
götland at the end of the 14th century and classed among the Göta pro-
vinces. Ecclesiastically, it belonged to the Diocese of Skara but became a 
diocese of its own in 1580 with Karlstad as its diocesan capital from 1647. 
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In 1815 Värmland was placed under the Svea Court of Appeal and was thus 
transferred to Svealand. 

The topography of the provinee was far into modern times the most 
significant factor in the determining of eommunications. The most im-
portant routes were across Lake Väner and along its shores to Västergöt-
land and this made lively intercommunication possible, resulting in strong 
cultural influences. Norwegian and West Nordic cultural impulses came in 
from the west and the north. The administration, place-names and personal 
names of the western parts of the province, western features in its ecclesiasti. 
cal art etc., are evidence of contact with Norway and all these influences 
appear most strongly along the traditionally most important roads, above 
all the pilgrim routes to Nidaros. 

The most important cultural border zones between Norway and Väster-
götland more or less followed the borderline between forest and plain. For 
the people of the forests, the Norwegian settlements were nearby, in east 
Norway there were opporttmities of work, and the markets in e.g. Vinger 
and Grundset were very popular and enabled an important exehange of 
goods. 

The influences from south-south-west and west-north-west indicated by 
archaeology and earlier history also appear in modern ethnological mapping. 
The range of ethnological contact with western Scandinavia runs more or 
less along the summer pasture borderline from south-west to north-east 
aeross Värmland and thus almost coincides with an important climatic 
and vegetation boundary, the so-called limes norrlandicus (map 3). This 
cultural boundary separates a northern area with a cattle-raising and hunt-
ing economy from a southern agricultural area and in Värmland the border. 
line has for many years established itself at the point where forest and plain 
meet. 

Another important border area extending from south-east to north-west 
delimits in the north a cultural area defined by Sigurd Erixon as west-
Swedish (map 4). It forms the northern part of the border between south-
west Swedish and Västergötland cultural phenomena on one hand, and 
eastem Sweden and the old Svea lands on the other. Other borderlines of 
an ethnological type demonstrate features which have penetrated from the 
east as far as the shores of Lake Väner. Above all in north-western Värm-
land there are strong elements of old Finnish popular culture, remnants of 
the area colonized by the eastern Finns during the 17th century (map 2). 
As regards traditional folkloristic contacts, these tend to follow the two 
major ethnological border zones. 

There is a great deal of varied material available for geographical studies 
of the language of the Värmland dialects. There is however a lack of source 
material for the mediaeval period and also for the 16th century, except for 
what can be found in land registers and other tax lists. There is valuable 
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information from the 17th century in the court records of the assizes and 
above all in a diary covering the period 1622-1667, kept by the clergyman 
Petrus Magni Gyllenius. There are, it is true, a number of lexicographical 
or in other respeets linguistically oriented sources, but it is not until the 
19th century and the present century that we have access to more abundant 
material prepared in a scholarly mannar. The most important material in 
print are the studies of Fryksdal and Dalby dialects carried out by Adolf 
Noreen between 1877 and 1879, his dictionary of the Fryksdal dialect pub-
lished in 1878, Jan Magnusson's important supplement to the latter in 
1880 and Gottfrid Kallstenius' studies of the Bergslag dialect (1902), as 
weil as his survey of the Swedish dialects of Värmland (1927) which has 
already been mentioned. The archive material began to be collected, even 
if only on a small seale, by a group of Värmland students in Uppsala in the 
1870's, but the major part of the material was colleeted in two large investi-
gations covering the years 1897-1920 and 1944-1958. The vast collections 
contain among other things about 300 000 lexicographical items in easily 
accessible lists, about 20 000 leaves with descriptions and definitions, a 
large number of volumes and pamphlets etc, also recordings of dialect texts 
on approximately 500 gramophone records, about 70 of which constitute 
samples of Värmland Finnish. 

The status and relationship of the Värmland dialects to surrounding 
linguistic groups has been dealt with by many scholars. In general these 
scholars emphasize the connections with Västergötland, but they also point 
out the lack of eonformity in the dialects and influences from other linguistic 
areas, which give the Värmland dialects a unique position. From the point 
of view of linguistic geography, Natan Lindqvist (1947) with the help of a 
great many maps demonstrated the distribution and spread of a large 
number of words and sound phenomena of a south western type. Värmland 
forms the northern limit for this south-west Swedish linguistic community. 
In the account of the western linguistic connections this survey shows how 
the Swedish national border as a linguistic border is most important for 
the part which concerns Fryksdal, but is less significant in the southern and 
northern border areas. This is said to be due to older road conditions, but 
above all because the vast Finnish settlements in the border forests of 
Fryksdal provided an effective obstaele to influence from the west. When 
the Finnish areas became Swedish, Norwegian influences again began to 
make themselves felt. Värmland Finnish can now only be spoken more or 
less fluently by a couple of old people. Henceforth only single loanwords, 
unusual accents and Finnish place-names will remind us of the Finnish 
language. And as the Finnish forest farms are gradually depopulated, a 
great many of the now living, approxim.ately 4 000 place-names will vanish 
or become Swedish in ways which have already been observed for some time. 
To a great extent, Finnish is being replaced by local Standard Swedish. In 
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the parish of Södra Finnskoga, once entirely Finnish, the Finnish language 
was replaced by a Norwegian dialect which in its tum is now giving way 
to Standard Swedish. 

The western linguistie features of the border areas differ greatly to the 
south and the north of Fryksdalen. The once frequent diphthongs of the 
south are now disappearing, also the change of k and g to tj and j. In the 
south, the vocabulary has a western character; this is also the case with 
sounds and word formation. The southernmost border areas have a strong 
linguistic connection with eastern Norway, at the same time as the Väster-
götland features are most deeply rooted there (maps 5, 7, 14, 15). 

The northern Värmland dialect areas are quite different. The Västergöt-
land linguistic features rapidly vanish here. Linguistic elements point 
much more towards the west and north. Especially due to the northern ele-
ments and other peculiarities which are not found in the rest of Värmland, 
these dialects can with reason be considered the most unique of the province. 
The demarcation of these dialects and their most important characteristics 
are shown on map 6. The many western elements in the rest of Värmland 
have a similar distribution to the ethnological influences (map 3) as far as 
the centre of the province, as map 8 shows. 

The most important common characteristic of the Värmland dialects as 
opposed to their neighbouring Swedish dialeets is the advanced levelling-
out of the endings. South of a line Bogen—the Fryksdal heights—Kil—
Filipstad (of map 1) all vowels have been changed to an e-sound in weak 
endings. North of this line in both long-syllabled and short-syllabled words 
there occurs without exeeption a loss of the ending (apokope), even if the 
vowel is followed by a consonant. A circumflex is added to the stem 
syllable in two-syllable words or to the prececling syllable in polysyllabic 
words. Of special interest is what happens to the definite forms of plural 
masculine and feminine substantives, which have a varying development 
aceording to intonation and speech tempo. Various examples of weakening 
and loss of endings are illustrated on maps 9-13. 

The influence,s from the Västergötland dialect area are of great significance 
and have set their stamp on the Värmland dialects, though to a decreasing 
extent northwards. A large number of linguistic characteristics thus stop 
at a line which crosses Värmland from south-east to north-west (map 14). 
The Västergötland linguistic connections are thus strongest in the south-
west and south with old parallels above all on Värmlandsnäs (the isthmus 
of Värmland). In many cases there are linguistie influences from the south 
round the north shore of Lake Väner as map 15 shows, but younger linguistie 
features from Västergötland have penetrated east of Lake Väner in recent 
times (map 16) where they have mixed with eastern influences from central 
Sweden (map 17). 

Through a combination of the most important linguistic maps, there is 
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finally a classification of the dialects of Värmland which clearly illustrates 
the connections with surrounding linguistic areas (map 18). In conclusion 
it is pointed out that the linguistic borderlines have the character of border 
zones or transition areas with both progressive and regressiva linguistic 
elements. On account of the prevailing changes in the structure of society it 
is expected that the Värmland dialects will in the future also be subjected 
to great change. 

Maps 

Key map of Värmland 
The Finnish immigration to Värmland before the year 1700 
The border area between ethnological influences from south-east and 
north-west 
Distribution of ethnological features in south-western Värmland 
Western linguistic connections in south-western Värmland 
Northern linguistic connections in Värmland 
Palatalization of k (change of k to tj) 
Border zone for the distribution of north-western linguistic connections 
Preterite of week verbs of the first class: kastade (threw) 
Apokope (loss of ending) in clissyllabic nouns and verbs: hare (hare), 
timme (hour); fara (go), binda (bind) 
Weakening of ending and apokope (loss of ending) in trisyllabic nouns: 
garvare (tanner), tiggare (beggar) 
Definite form of plural masculine nouns: vägarna (the roads), hästarna 
(the horses), stolparna (the posts) 
Definite form of plural feminine nouns: sängarna (the beds), gatorna 
(the streets), stugorna (the cottages) 
Linguistic influences from south-south-west 
Linguistic connections with Västergötland, mainly round the north 
shore of Lake Väner 
Eastem linguistic influences from Västergötland 
Linguistic connections in eastern Värmland 
Division of the dialects in Värmland 
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