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Sammandrag 

Så sent som vid 1900-talets början var pluralböjningen av verb ännu fullt levande på ett stort 
område i södra och västra Götaland. Den här studien undersöker det här pluralområdet på ett 
geografiskt, kronologiskt, och morfologiskt plan. Syftet är att fastställa var pluralformer 
fortfarande användes vid tiden för förra sekelskiftet, vilka ändelser som förekom och deras 
eventuella variation över tid, samt hur och när pluralböjningen slutligen försvann. Studien 
undersöker också pluralböjningens kronologiska utveckling i ljuset av morfologiska teorier 
om markering (’markedness’), för att på så sätt lämna ett bidrag till historisk-morfologisk 
teoribildning. 

Studiens huvudsakliga material utgörs av samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter 
på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Ur dessa har pluralformer från tre specifika 
verb excerperats och analyserats. Studien preciserar området där pluralböjning förekom vid 
1900-talets början och definierar fyra pluralparadigm som förekom inom detta, som vart och 
ett kan anses spegla olika historiska skeden i pluralformernas historiska utveckling. Krono-
logiskt är det möjligt att urskilja en geografisk tillbakagång tillsammans med morfologisk 
förenkling. Den morfologiska utvecklingen sammanfaller med de för studien aktuella 
teorierna och visar på att mer markerade ändelser har ersatts av mindre markerade. Dessa 
processer skedde dock långsamt, och var inte anledningen till att pluralböjningen slutligen 
försvann, vilket i stället tillskrivs riksspråklig påverkan. 

Nyckelord: dialektologi, språkhistoria, pluralböjning, sydsvenska mål, götamål, markedness, 
historisk morfologi 
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1  Inledning 

Alla svenskar har någon gång stött på ett pluralböjt verb. Historiska slagord som Kräftor 
kräva dessa drycker! och folkkära sångrader som Vi komma från pepparkakeland eller Vi äro 
musikanter är fortfarande väl etablerade i det språkliga medvetandet. Men kunskaperna om de 
här formerna har snabbt försvunnit sedan de avskaffades i skrift i mitten av 1900-talet, och få 
inser idag hur pass nyligen pluralböjningen var norm i svenskt skriftspråk. Även inom 
akademin är en vanlig föreställning att fastän pluralböjningen levde kvar i skrift in på 1900-
talet, så hade den i talspråk försvunnit flera hundra år tidigare. Det här är en ofta upprepad 
uppfattning, men om man ser till dialekterna visar det sig att det är en sanning med 
modifikation, eftersom den endast tar hänsyn till mellansvenskt språk. Verbal pluralböjning 
levde kvar på ett geografiskt och demografiskt betydande område i södra Sverige, som ännu 
vid 1900-talets början innefattade stora delar av landskapen Blekinge, Skåne, Småland, 
Halland och Västergötland. Lindberg (1998:99) berättar att många sydsvenska lärare blev 
upprörda när man valde att tillåta singulara verbformer tillsammans med pluralt subjekt, 
eftersom pluralböjningen för dem var genuint talspråk. Den här uppsatsen undersöker detta 
Sydvästsveriges ”bortglömda” pluralområde – var det låg, hur dess pluralformer såg ut, samt 
när och hur det slutligen upplöstes. Undersökningen undersöker också hur den sydvästsvenska 
pluralböjningens utveckling förhåller sig till morfologiska teorier kring språkförändring. 

1.1  Syfte och hypoteser 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att genomföra en genomgående 
undersökning av det sydvästsvenska pluralområdet. Tidigare forskning har endast behandlat 
det här området översiktligt, eller studerat utvalda delar av det. En levande pluralböjning 
utgör en iögonfallande arkaism på det fastlandsskandinaviska språkområdet, och det är alltså 
av stort dialektologiskt intresse att öka kunskapen om pluralböjningen på det här området 
både översiktligt och mer ingående. 

Undersökningens mål är att definiera den sydvästsvenska pluralböjningen i indikativ på 
ett geografiskt, morfologiskt och kronologiskt plan; med andra ord att fastslå var 
pluralböjning förekom, hur formvariationen inom det här området såg ut, och hur 
pluralböjningen förändrades under den undersökta perioden. Pluralböjningen var ett språkdrag 
på tillbakagång, och en av undersökningens hypoteser är att det kommer att vara möjligt att 
iaktta en geografisk minskning av pluralanvändandet över tid, eftersom tillbakagången antas 
vara en pågående process under den undersökta perioden. Med hjälp av morfologiska teorier 
kring markering, som anknyter till teorin om naturlig morfologi, kan en hypotes om hur detta 
kommer att gå till läggas fram. En övergång från personböjning till enkel numerusböjning är 
att förvänta, med formerna i tredje person som överlevande, innan den morfologiskt mer 
omarkerade singularformen tar över – såsom har skett i det övriga svenska språkområdet. Här 
ämnar undersökningen också bidra till den teoretiska morfologin, genom att se hur de 
grammatiska pluraländelserna förhåller sig till varandra, och hur deras diakrona utveckling ser 
ut. 
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1.2  Frågeställningar 

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar, som berör pluralformernas morfologi 
och regionala utbredning i ett diakront perspektiv. De här aspekterna – geografi, kronologi 
och morfologi – överlappar varandra, vilket gör att frågeställningarna inte kan hållas isär helt 
och hållet. 

• Var förekom indikativ pluralböjning i de berörda landskapen? Var har den – alternativt kan 
antas ha – förekommit tidigare? 

• Hur länge förekom indikativ pluralböjning? Var försvann den först, respektive senast? 

• Vilka olika pluraländelser förekom i de berörda landskapen? Hur såg variationen ut, och går 
det att systematisera den? Förändrades bruket av de olika ändelserna över tid? 

• Hur försvann pluralböjningen? Förenklades den stegvis, eller övergavs den abrupt till 
förmån för singulara former? Följde utvecklingen hos de sydvästsvenska pluraländelserna det 
förmodade mönstret enligt den markeringsteori som presenteras? 

1.3  Förkortningar och konventioner 

Eftersom den här undersökningen behandlar pluralformer, och endast berör singularformer 
marginellt, ska i det följande plural antas vara den underförstådda formen hos ett verb eller en 
verbform. Om verbet eller verbformen är singular är detta alltid explicit uttryckt. Med ’första 
person’ avses alltså genomgående första person plural. 

Första, andra respektive tredje person plural förkortas 1p, 2p och 3p. 

I de fall en angiven verbändelse inleds med en vokal – alternativt utgörs av en enda vokal – 
ersätts den här vokalen med Ø när verbstammen också slutar på vokal. Ändelser som -en och -
a reduceras följaktligen till -n och -Ø, som i stån (stå-en > stå-Øn) och stå (stå-a > stå-Ø). 

Landskapen och länen som förekommer i undersökningen förkortas på följande vis: 

BL Blekinge Jön. Jönköpings län 
HA Halland Kro. Kronobergs län 
SK Skåne Kal. Kalmar län 
SM Småland 
VG Västergötland 

 

 

De län som omnämns i undersökningen är definierade enligt 1890 års gränser. Älvsborgs län 
innefattar endast den del som ligger inom landskapet Västergötland. 
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2  Forskningsöversikt 

Det sydvästsvenska dialektområdet sträcker sig som ett bälte från Västergötland till Blekinge 
och är sitt relativt centrala läge till trots ett i vissa avseenden konservativt dialektområde med 
flera bevarade äldre språkdrag. Fridell (2002:118) nämner som exempel bland annat 
bevarande av -a i ändelser och som bindevokal (t.ex. kasta, bonnagål ’bondgård’, an-
gränsande mål har i regel -e: kaste, bonnegål), bevarat -n i ändelser (t.ex. boken i stället för 
nordöstligare boka), bevarat /w/ i konsonantkombinationer (t.ex. swart ’svart’, twao ’två’), 
bevarad genitiv henna ’hennes’, och just bevarad pluralböjning av verb. 

2.1  Pluralböjningen i fornsvenska och i svenskt skriftspråk 
De fornsvenska pluraländelserna presenteras nedan i tabell 2.1. I första och andra person var 
ändelserna identiska i presens och preteritum – i tredje person var de däremot åtskilda. 

Tabell 2.1  De fornsvenska pluraländelserna i indikativ. 

 Presens Preteritum 
1 person -um -um 
2 person -in -in 
3 person -a -u 

I rikssvenskt skriftspråk har följande utveckling skett: 
Första person: Den fornsvenska ändelsen -um förekom parallellt med -om, som uppstått 

genom vokalbalans. Vid inversion utvecklades en sidoform efter att -m ljudlagsenligt 
försvunnit (Pamp 1971:176): ex. bītum vī > bītu vī ’biter vi’. Den här ändelsen försvagades 
fonetiskt till -e, och utvidgades till att förekomma även vid rak ordföljd. Wessén (1965:150) 
ger utvecklingen bärum vi > bäro vi > bäre vi, och kommenterar att den här formen ”efter 
hand [blir] den vanligaste i [yngre fornsvenska] och [äldre nysvenska]”. -e är den domin-
erande formen under 1500- och 1600-talen. Därefter får den konkurrens av tredje persons-
formen -a, som senare under 1800-talet helt tränger undan den. 

Andra person: Den fornsvenska ändelsen -in förekom parallellt med -en, enligt samma 
mönster som formerna i första person. I ett senare skede öppnades /i/ och -en blev den 
enarådande formen. Under 1500- och 1600-talen förekom även ändelserna -e och -a utanför 
bibelspråket. Wessén (1965:252) menar att ändelsen -a kan vara både en ljudlagsenlig andra 
persons-form1 och en överförd ändelse från tredje person. Ändelsen -en ersattes successivt av 
-a i takt med att pronomenet I ersattes av ni under 1800-talet. 

Tredje person: Den fornsvenska personändelsen -a har stått sig ända in i modern tid. På 
1500- och 1600-talen förekom även varianten -e (Wessén 1965:252), men på 1700-talet hade 
denna försvunnit ur språket igen (Pamp 1971:179). Preteritumformen -u öppnades till -o och 

                                                
1 Övergången från fsv. -in > -a är vanlig i nordiska dialekter men har sällan framträtt i skriftspråket (Wessén 
1965:171). Ändelseövergången är karakteristisk för bestämd form femininum i många traditionella dialekter, 
t.ex. fsv. sōlin > sola ’solen’. 
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försvagades sedan till -e, först i de s.k. ’ō-verben’ (typen kalla – kallade) redan under yngre 
fornsvensk tid, och sedan även i övriga verbtyper i äldre nysvenska. På 1700-talet 
restituerades -o i skriftspråket. 

Starka verb hade som regel olika stammar i preteritum singular och plural. Under 1400-
talet utjämnades dessa i vissa avljudsklasser (Wessén 1965:229–231), och pluralstammen 
ersattes av den i singular, t.ex. vi ridhum, vi budhum > vi redhum, vi bödhum ’vi red, vi bjöd’ 
efter singulart redh och bödh. 

Skriftspråket har vad gäller verbböjningen varit långt mer konservativt än talspråket. I 
ledigt mellansvenskt talspråk försvann pluralformerna långt innan de togs bort i skriften. 
Lundberg (1921) nämner att redan i fornsvenskan förekommer åtskilliga belägg på singulara 
verbformer tillsammans med plurala subjekt. Enligt Lundberg torde pluralböjningen ha 
försvunnit i större delar av Mellansverige under 1600-talet. 

I standardsvenskt skriftspråk fasades pluralböjningen slutgiltigt ut under 1940-, 50- och 
60-talet. 1943 övergick de flesta stora dagstidningar till s.k. enhetsformer, 1945 följde TT 
efter, och 1952 ”[accepterar Skolöverstyrelsen (passivt) enhetsformerna] genom att använda 
dem i sina egna examensuppgifter” (Lindberg 1998:123, 141–158). 

I tabell 2.2 nedan visas ungefärliga pluralparadigm enligt de traditionella tids-
indelningarna av svenska. 

Tabell 2.2  Historiska pluralformer i svenskan. 

 Äldre 
fornsvenska 

Yngre 
fornsvenska 

Äldre 
nysvenska 

Yngre 
nysvenska 

Nusvenska 

vī(r) bītum vi bite, 
vi bitom vi bite vi bita, 

vi bite 
vi bita, 
vi biter 

ī(r) bītin I biten 
I biten, 
I (ni) bite, 
I (ni) bita 

ni bita, 
I biten 

ni bita, 
ni biter 

Presens 

þē(r) bīta the bita the bita, 
the bite de bita de bita, 

de biter 

vī(r) bitum vi bete, 
vi bitom vi bete vi beto, 

vi bete 
vi beto, 
vi bet 

ī(r) bitin I biten 
I beten, 
I (ni) bete, 
I (ni) beta 

ni beto, 
I beten 

ni beto, 
ni bet 

Preteritum 

þē(r) bitu the bito the bete, 
the beto de beto de beto, 

de bet 

2.2  Pluralböjningen i de sydvästsvenska dialekterna 
Den sydvästsvenska pluralböjningen presenteras här först översiktligt utifrån framställningar 
som försökt redogöra för dess utbredningsområde som helhet. Därefter presenteras plural-
böjningen mer ingående för vart och ett av de landskap där den har sagts förekomma. 
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2.2.1  Översikt 

Lundberg (1921:49) menar att pluralböjning finns bevarad ”på ett område, som i söder 
sträcker sig från en ungefärlig linje strax norr om Landskrona–Eslöv–Maglehem i Skåne, i 
öster åtminstone över Listerlandet i Blekinge upp till västra delarna av s. Möre och 
Uppvidinge hd; därefter utbreder sig åt nordväst genom Norrvidinge, Östbo, Mo och Tveta hd 
upp till den av Karlgren loc. cit. anförda gränsen [”upp till en linje ’mellan Bottnaryd och 
Angerdshestra (Månsarp) å ena sidan, Unnaryd och Stengårdshult å andra. Norr om gränsen är 
sg. och pl. lika’” (Lundeberg 1921:46)]; i norr går upp till Tvååkerstrakten i Halland och till 
en gränslinje genom Åse, Skånings, Valle och s. Vadsbo hd i Västergötland.” Den här 
utbredningen illustreras nedan i karta 2.1. 

 
Karta 2.1  Ungefärlig utbredning av den sydvästsvenska pluralböjningen efter Lundberg (1921) 

Lundberg (1921:47, 49) hävdar också att utifrån allmänna preteritumformer av typen brut 
’bröt’, vilka han menar är analogiskt bildade utifrån pluralstammen (jfr äldre svenska bröt–
bruto, samt se 2.1), kan man anta att pluralböjning av verb länge funnits kvar på ett 
nordöstligt område upp till en gräns ”Vadstena–Boxholm–häradsgränsen mellan Kinda och 
Ydre hd i Östergötland”. 

Sjöstedt (1936:72–73) går emot Lundbergs beskrivning på flera punkter. Han menar att 
pluralböjning förekommer i: 

[...] ett område i södra Sverige, vars ungefärliga yttergräns går genom nordligaste Halland och 
mellersta Västergötland, vidare genom Mo, Östbo och västligaste delarna av Norrvidinge och 
Uppvidinge ned till S-Ssjö samt därefter västerut längs blekingegränsen och slutligen ut till 
Östersjöns kust strax väster om Karlshamn. Sydgränsen genom Skåne är i det närmaste identisk 
med gränsen mellan Kristianstads och Malmöhus län. [...] Bäst torde pluralformerna ha hållit sig 
i södra och mellersta Halland, sydvästra Småland, nordöstra Skåne och Lister. Här äro de de 
vanligaste i genuint tal. [...] den nuvarande gränsen från Västergötland till Östersjöns kust [...] 
utgår från nordöstra hörnet av Kinds h:d och går rakt genom Mo och därefter snett söderut. De 
yttersta socknar, i vilka pluralformer i senaste tid anträffats äro: [Norra Unnaryd, Stengårdshult, 
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Åker, Hagshult, Fryele, Nydala, Slätthög, Berg, Hornaryd, Sjösås, Dädesjö, Södra Sandsjö, 
Öljehult, Asarum]. 

Sjöstedt (1936:72–73) preciserar sin gränsdragning i förhållande till Lundberg (1921) och 
motiverar väl med källor de fall där hans gräns skiljer sig från Lundbergs. De tydligaste 
skillnaderna är att pluralområdet i Västergötland och Småland blivit noterbart mindre, samt att 
gränsen justerats norrut i Halland och västra Skåne samt söderut i östra Skåne. Pluralområdet 
enligt Sjöstedt illustreras nedan i karta 2.2. 

 
Karta 2.2  Ungefärlig utbredning av den sydvästsvenska pluralböjningen efter Sjöstedt (1936) 

2.2.2  Blekinge 

I Listers härad i västra Blekinge förekom levande pluralböjning in på 1900-talet (karta 2.3). 
Swenning (1917–37:536) skriver att man skiljer på första och andra person å ena sidan, med 
ändelser på -en eller -n, och tredje person å andra sidan, med ändelser på -a i presens och -e i 
preteritum. I enstaviga verb och vissa hjälpverb faller ofta -a i tredje person, varpå den blir 
identisk med singularformerna (Swenning, 1917–37:542–543). 

Swenning menar att ”Det n, som utmärker icke blott 2:a utan även 1:a pers. plur., är 
uppenbarligen fornspråkets ändelse-n i 2:a pers. (fsv. -in, -en), som överförts även till 1:a 
pers. ock här ersatt fornspråkets m (fsv. -um, -om)”. Han fortsätter dock med att nämna att ”en 
ljudlagsmässig övergång m → n kan ej ifrågasättas”. Han påpekar också att yngre talare ofta 
ersätter -en i första person med tredjepersonsändelserna -a/-e. 
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Karta 2.3  Listers (blå) och Bräkne (röd) härads läge i Blekinge. 

Pamp (1978:53) nämner att verbböjning också förekom i västra delen av Bräkne härad. Även 
där var ändelserna -en i första och andra person, samt -a och -e i tredje person (presens 
respektive preteritum). 

2.2.3  Skåne 

I Skåne förekommer pluralböjning enligt Lech (1925:116–118) i norra Luggude, Åsbo, Bjäre, 
Göinge, Villands, Gärds, Albo, Järrestads, Ingelstads, Herrestads, Färs, och Frosta härader. I 
de angränsande danska områdena förekommer pluralböjning också på Bornholm, medan 
Själland har generaliserat singularen. Lech menar att den historiska paradigmförenklingen i 
sydvästra Skåne beror på den nära anknytningen till Danmark, och att den här tendensen 
sedan har spridit sig inåt landskapet. För områden utanför det sydvästra området räknar Lech 
med påverkan från riksspråket, och konstaterar att ”det kan nämligen icke bestridas att just i 
[Södra Luggude], [Rönneberg] och Onsjö dialekten är stadd i utdöende”. 

Lech (1925:116–118) delar in Skåne i fem pluralområden som han baserar på de olika 
former som förekommer (se karta 2.4). I norra delen av Östra Göinge och Villands härader 
böjs verbet med -en i första och andra person, och med -a i tredje person. Lech menar att 
ändelsen -en i första person går tillbaka på ett äldre -um/-om, som han konstaterar levde kvar 
längre i detta område än i övriga områden. Han citerar en visa från Fjälkinge (Villands hd.) 
som publicerades i Lunds Weckoblad i mars 1779 där pluralformer som ”wi ham” och ”wi 
äm” tydligt indikerar en förstapersonsform på -m. De mellersta socknarna i Östra Göinge 
utgör ett övergångsområde mot det sydligare böjningsmönstret. 

I större delen av Skånes pluralområde – i norra Luggude, Åsbo, Bjäre, Västra Göinge, 
Gärds, Albo, Järrestads, Ingelstads, Herrestads, Färs, samt södra delarna av Östra Göinge och 
Villands härader – böjs verbet med -a i både första och tredje person, och med -en i andra 
person. 

De två återstående områdena återfinns båda i Frosta härad. I norra Frosta är ändelsen -or i 
första person (dvs. identisk med singularformen), -en i andra, och -a i tredje. Däremot -e i 
första person preteritum (liksom tredje person). I södra Frosta är ändelsen -or i både första 
och tredje person, och -en i andra person. Lech (1925:118) kommenterar att Frostadialekten är 
en typisk övergångsdialekt som ger tydlig information om hur utjämningen av 
pluralböjningen har gått till. Anledningen till att ändelsen -en i andra person är bevarad menar 
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han beror på att den är identisk med imperativformen i andra person plural, som varit väl 
bevarad i större delen av Skåne. 

 
Karta 2.4  Pluralområden i Skåne efter Lech (1925). 

█ -en -en -a █ -a/-en -en -a █ -a -en -a █ -or -en -a █ -or -en -or 

2.2.4  Småland 

Gösta Holm (1935:394) beskriver den småländska pluralböjningen på följande sätt: 
”Plurala tempusformer [förekommer] i större el. mindre utsträckning i S. Möre, Konga, 
Kinnevald, Allbo, Sunnerbo, Östbo, Västbo samt s. Mo. Största delen av detta område äger 2 
plur.-former: 1:a och 2:a person -en (-n), 3:e person = inf. (i presens) el. på -e (i imperfekt), t.ex. 
vi äten, vi äta, i kalladen, i kallade, då[i] aote, de åto. I delar av v. Västbo (särsk. Burseryd, 
Gryteryd) möta 3 plur.-former, i det att 1:a person bevarat -om (-m), t.ex. vi tokom, vi togo, vi 
äm, vi äro. Däremot uppvisa ytterområdena i n.v. och s.ö. blott 1 plur.-form, i det de sakna 
former med -en.” 

2.2.4.1  Kalmar län 

Enligt Areskog (1936:261–62) förekommer preteritum plural på -e i Södra Möres skogsbygd 
(se karta 2.5 och 2.6 nedan). Hon citerar Nils Linders Om allmogemålet i Södra Möre härad 
af Kalmar län från 1867, där detta område definieras som ”Wissefjerda och Oskars socknar, 
Arby kapellförsamling [mörkblå på karta 2.6, min anm.], nästan hela Thorsås, större delarne 
af Arby, Mortorp, S:t Sigfrid och Madesjö [mellanblå på karta 2.6, min anm.], samt några 
byar i Söderåkra, Halltorp och Ljungby [ljusblå på karta 2.6, min anm.]”. Arby kapell-
församling bytte 1873 namn till Karlslunda. 

Enligt Linder används den här formen ”alltmer sällan”, och Areskog (1936:262) tillfogar 
att ”denna pl. är numera blott belagt i enstaka fall”. 
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Karta 2.5 (vänster)  Södra Möres läge i Småland. 

Karta 2.6 (höger)  Förekomster av pluralböjning i Södra Möre. Socknarna motsvarar 1867 års 
indelning. 

█ i hela socknen █ i ”större delar” av socknen █ i ”några byar” i socknen 

Utöver Södra Möre förekommer ingen regelbunden pluralform i Kalmar län.  

2.2.4.2  Kronobergs län 

Hedström (1932) undersöker två områden i Kronobergs län – ett västligt och ett östligt. Det 
västliga området består av Sunnerbo härad exklusive Hallaryd och Markaryd2, fem 
angränsande socknar från Allbo härad, samt fyra gränssocknar i Västbo och Östbo härad i 
Jönköpings län. Det östliga området består av Uppvidinge härad, Långasjö socken i Konga 
härad, samt fem angränsande socknar i Östra härad i Jönköpings län. Det av Hedström under-
sökta området visas i karta 2.7 nedan. 

Enligt Hedström (1932:xxxi) förekommer pluralformer på -(e)n i första och andra person 
i hela det västliga området samt i ”Allbo (Härlunda, Moheda, Mistelås) [och] Kinnevald 
(Allmundsryd, Urshult, Kalvsvik)”. Ändelsen saknas i ”Norrvidinge (Asa, Ormesberga) och i 
delar av Konga (ss. Älmeboda)” Hedström antyder att dessa områden i stället har -a i alla 
former. Hedström (1932:xviii) skriver också att den södra gruppen av det östra området 
(Algutsboda och Långasjö) överensstämmer ”i allt väsentligt” med Vissefjärda (Södra Möre 
hd, Kalmar län), vilket bland annat innefattar ”saknad av 1, 2 p. pl. på (e)n i pres. o. pret.”. 

                                                
2 Dessa socknars språk hör enligt Hedström till Skånemålen. 
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Karta 2.7  Pluraländelser i Kronobergs län efter Hedström (1932). 

█ -en -en -a █ -a -a -a 
█ det övriga östliga området █ inte nämnda socknar 

2.2.4.3  Jönköpings län 

Götlind och Landtmansson (1950:129) nämner att ändelsen -en i andra person plural före-
kommer i socknen Burseryd i Småland (karta 2.8 och 2.9 nedan). Burseryd är en av de icke-
västgötska socknar som förekommer på deras kartor som anger förekomst av pluralböjning. I 
första person plural anges ändelsen vara -um eller -em, vilket gör att socknen har en 
konservativ pluralböjning och går ihop med det västgötska område 1 som beskrivs mer 
utförligt i 2.2.6. 

 
Karta 2.8 (vänster)  Västbo härads läge i Småland. 
Karta 2.9 (höger)  Burseryds sockens läge i Västbo. 

Karlgren (1909:93) skriver om språket i Mo och Tveta härader: ”Gränsen går mellan 
Bottnaryd ock Angerdshestra ([Månsarp]) å ena sidan, Unnaryd ock Stengårdshult å andra. 
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Norr om gränsen äro sing. ock plural. lika, söder om den ha de skilda former” (karta 2.10 och 
2.11 nedan). I de områden som har särskild pluralböjning görs ingen skillnad på person utan 
alla personer har -a i presens samt -e i preteritum. 

 
Karta 2.10 (vänster)  Mo och Tveta häraders läge i Småland. 
Karta 2.11 (höger)  Pluralböjningens utbredning i Mo härad. 

2.2.5  Halland 

Möller (1858:xvi–xvii) skriver att formen -om i första person fortfarande lever kvar i norra 
Halland. Formerna i andra och tredje person nämns inte specifikt, men i den följande 
verbtabellen följer de det allmänna mönstret med -en respektive -a, vilket får antas vara 
allmänt i landskapet enligt författaren. 

Colliander (1868:25, 29) anger formen -en för första och andra person (-an i preteritum 
av verb av typen kasta), samt formerna -a (presens) och -e (preteritum) för tredje person. 
Enligt Colliander är förstapersonsformen -en överfört från andra person. 

Jacobsson (1966:244) anger i sin ordbok verbformer för vissa verb. Exempelvis anges till 
verbet veta pluralformerna vedom (1p) och veden (2p), vilket tyder på att man i Skreamålet 
vid sekelskiftet fortfarande skiljde på alla tre pluralformer. 

Wigforss (1913–18: 595, 624) skriver mer utförligt att första person plural på -m 
förekommer i norra Halland3 ner till strax söder om Ätran. Därefter förekommer former på -n 
ner till ”Tönnersjö härad med undantag för Eldsbärga sn”. I Höks härad och Eldsberga socken 
slutar första person plural på -a. 

                                                
3 Nordgränsen för -m preciseras dock inte av Wigforss. 
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Karta 2.12  Ändelsen i första person plural i mellersta och södra Halland efter Wigforss (1913–18). 

Kartan visar Halland exklusive de nordliga Fjäre och Viske härad. 

2.2.6  Västergötland 

Hof (1993:42–43) skriver 1773 om de olika pluralformerna ”i vanligt tal kanske ingen numera 
säger [wi ällske, i ällskenn, de ällska], och blott få skriva så enligt språklärarnas föreskrifter 
efter de gamles sed, utan det heter wi ällska, i ällska, de ällska; wi taga och genom apokope 
ta, i taga, de taga eller ta o.s.v. i fråga om andra verb”. Han påpekar också att verben ’vara’, 
’ha’ och ’må’ saknar pluralböjning och heter ä eller är, ha eller har samt må i alla personer i 
presens. 

Götlind och Landtmansson (1950:126–127) skriver att verbpluraler ”äro framför allt 
uppgivna från Mark, Kind och Redväg [röd linje på kartan, min anm.], men mer eller mindre 
talrika belägg finnas också från angränsande härad, Veden, Gäsene, Ås, och inom Skaraborgs 
län från Frökind, Vartofta (ända upp till Korsberga), Gudhem (Bt Ht St), Vilske (Gr Gö) 
Kåkind (Ha Vå) [blå linje, min anm.]”. I andra delar av landskapet förekommer sporadiska 
belägg, som enligt Götlind och Landtmansson (1950:127) ”[vittnar] om att numerusböjningen 
varit mera utbredd”. Författarnas egen karta anger både härader och socknar där pluralböjning 
belagts, samt områden där sporadiska belägg funnits. Dock stämmer den inte helt överens 
med beskrivningen av pluralböjningens områden som citerats ovan. 
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Karta 2.13  Pluralböjningens utbredning i Västergötland efter Götlind & Landtmansson (1950) 

█ huvudsaklig utbredning █ “mer eller mindre talrika” belägg 

Vad gäller själva ändelserna finns det naturligt nog variation inom landskapets olika delar. 
Något förenklat kan man dela in området där pluralböjning förekommer i tre områden: Ett 
sydligt område i södra Marks och Kinds härader (det röda ’område 1’ på karta 2.14 nedan), ett 
större sydöstligt område huvudsakligen i Marks, Kinds, Redvägs och Ås härader (det blåa 
’område 2’ på kartan), samt ett sista område i Vartofta härad och pluralböjningens övriga 
utkanter (det gröna ’område 3’ på kartan). Område 1 är det klart mest konservativa, och 
område 3 är det som genomgått störst paradigmförenkling. Område 2 intar en mellanställning. 

För en översikt av ändelserna i varje område, se tabell 2.3 nedan. För förmodade 
etymologier till de olika ändelserna, se 2.1. 

I första person presens är ändelsen -um eller försvagat -em i område 1. I vissa östliga 
delar av området varierar denna ändelse med -e, och i dessa områden konstaterar Götlind och 
Landtmansson (1950:129) att den förra ändelsen (-um/-em) ofta anses representera ett äldre 
språkbruk. I område två är ändelsen i första person -e, och i område 3 är den -a. 

I första person preteritum är ändelsen -um i område 1, och -e i område 2 och 3. I verb av 
typen kalla–kallade har område 1 ändelsen -am (vi kallam). 

I andra person presens är ändelsen -e i område 1 och 2. I område 1 förekommer dock 
även -en, vilket enligt Götlind och Landtmansson (1950:129) är ”ett äldre skick”. Område 3 
har ändelsen -a. 
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I andra person preteritum är ändelserna i område 1 och 2 identiska med presensformerna. 
I område 1 förekommer även -an i verb av typen kalla (I kallan). I område 3 är ändelsen alltid 
-e, liksom i område 2. 

I tredje person presens är ändelsen -a i alla tre områden. I preteritum har alla områden 
likaledes -e, utom område 1 där verb av typen kalla har ändelsen -a (da kalla), dock med -e 
som variantform. 

De platser där det belagts ’sporadiska belägg’ av pluralböjning har genomgående former 
som överensstämmer med område 3. På karta 2.14 är de markerade med en grön stjärna. 
Stjärnor utanför landskapets gränser syftar till platser med ’regelbundna’ pluralformer som av 
Götlind och Landtmansson noterats i Halland respektive Småland. 

 
Karta 2.14  Ungefärliga områden med pluralböjning i Västergötland. Karta efter Götlind & 

Landtmansson (1950). 

Tabell 2.3  Pluraländelser i Västergötland. Stjärnmarkerade former hör till verb av typen kasta. 

  Område 1 █ Område 2 █ Område 3 █ 
pres. -um/-em -e -a 1p pret. -um, -am* -e -e 
pres. -e/-en -e -a 2p pret. -e/-en, -an* -e -e 
pres. -a -a -a 3p pret. -e, -a* -e -e 

Svahn & Nilsson (2014:57, 95–96) konstaterar att plurala verbformer inte förekommer i 
dagens västgötska i någon form. I deras undersökning finns endast en informant som har 
pluralböjning av verb. Hon är från Örby i Marks härad och i arkivmaterialet från 1948 böjer 
hon verbet i alla 3 pluralformer, men Svahn & Nilsson visar också att hon inte alla gånger är 
konsekvent, vilket kan tyda på att draget håller på att utjämnas. Författarna nämner även 
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ytterligare en inspelning med en äldre man från 1958, som fortfarande innehåller ”ett par 
pluralböjda verb”. 
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3  Morfologisk teori 

Hypoteserna i den här undersökningen har sin utgångspunkt i teorier kring markering (en. 
’markedness’). Enger (2010) behandlar den fastlandsskandinaviska utvecklingen av substantiv 
och adjektiv i ljuset av teorin om naturlig morfologi. Han konstaterar att för språkförändringar 
gäller att om ett paradigm (som t.ex. det fornnordiska kasussystemet) byggs ner, så är det de 
omarkerade formerna som ”vinner” och bevaras (Enger 2010:19). 

När det gäller markering inom verbsystem råder det ingen tvekan om att tredje person är 
mer omarkerad än första eller andra. Harley & Ritter (2002:487) skriver att: 

Forchheimer identifies a variety of morphological generalizations which show that languages 
treat 3rd person differently from 1st and 2nd, and, moreover, indicate that 3rd person is 
unmarked [min emfas], relative to the other persons. His generalizations are listed in 7. 
(7) a. 3rd person agreement is often zero, 1st/2nd person agreement is overt. 

b. Many languages have no 3rd person pronoun—or at least no nominative form. 
c. Many languages have distinct 1st & 2nd person pronouns only; for 3rd person they use 
demonstratives. 
d. Closely related languages often have cognate 1st and 2nd person pronouns but 3rd 
person pronouns which are not obviously related. 
e. 1st and 2nd person are often similar in form and inflection but dissimilar from that of 3rd 
person. 
f. 3rd person is much more subject to objective subdivisions such as class, gender, and 
location. (Forchheimer 1953:6) 

Bybee (1985:51) gör paralleller med hur barn tillägnar sig språk – de lär sig de omarkerade 
formerna först – och konstaterar även hon att tredje person är mer omarkerad: 

“The parallel with historical changes in morphology or morphophonemics are striking (Hooper 
1979a). For instance, the changes in English verbs always involve a substitution of the Present 
base for the Past base. Thus dreamed is replacing dreamt and leaped is replacing leapt. */drɛm/ 
does not replace dream, and */lɛp/ does not replace leap. In fact, morphophonemic changes in 
favor of certain morphologically-identifiable forms are so common that Mańczak 1980 has 
formulated principles that predict that certain forms of paradigms will retain their conservative 
or archaic form while others are prone to change, and that these same forms will more often 
cause re-formation of the other forms than vice versa. Mańczak argues that it is the forms that 
are more frequent in discourse which remain unchanged and trigger re-formations in other 
forms. As more frequent, he identifies the singular (vs. other numbers), the present (vs. other 
tenses), the indicative (vs. other moods), the third person (vs. other persons) [min emfas], 
inferior numerals (vs. superior numerals), and cardinal numerals (vs. ordinal numerals) 
(Mańczak 1980:284–285). We will see immediately below that these are precisely the forms of 
paradigms that tend to play the role of “basic” in the basic-derived relation.” 

Bybee (1985:54) visar också hur tredje personen är mycket mer benägen att grammatiskt 
markeras med -Ø än övrigt personer, vilket ytterligare styrker dess position som mer 
omarkerad. Mańczak (1980:284–285) menar om förhållandet mellan tredjepersonsformer i 
kontrast till former i första och andra person att: ”the former remain more often than the latter, 
the former keep an archaic character more often than the latter, the former cause a re-
formation of the latter more often than vice versa, [and] the former replace the latter more 
often than vice versa.” 
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Fuß (2005:247–248) menar att det system som ligger bakom personmarkering inte är tre- 
utan tvådelat. Fuß menar att alla grammatiska personer kan förklaras genom närvaro eller 
avsaknad av dragen [±talare] och [±åhörare] enligt systemet i tabell 3.1 nedan. 

Tabell 3.1  Personernas bakomliggande särdrag enligt Fuß (2005). 

Språkdrag Person 
[+talare][+åhörare] 1 person inklusiv 
[+talare][–åhörare] 1 person exklusiv 
[–talare][+åhörare] 2 person 
[–talare][–åhörare] 3 person 

Enligt den här uppställningen är tredje person alltså avsaknad av de här två dragen, vilket 
ytterligare tyder på dess omarkering. 

Siewierska (2004:281) påpekar att förlust av personparadigm inte har blivit systematiskt 
undersökt. Hon understryker också språkexterna faktorers betydelse för paradigmförenkling, 
och lämnar frågan öppen om huruvida det finns mönster i hur sådan förenkling genomförs. 
Siewierska (2004:278) lägger också fram svenska som ett eventuellt exempel på hur språk-
kontakt (i det här fallet med lågtyska) har bidragit till förenklingsprocessen. 

Man kan alltså fastslå följande: Singular är mindre markerat än plural, och tredje person 
är mindre markerat än första och andra person. I ett diakront sammanhang betyder detta att: 
plural tenderar att övergå till eller påverkas av singularen, och första och andra person 
tenderar att övergå till eller påverkas av tredje person. 
 



 24 

4  Metod och material 

Undersökningen är en studie av verb med plurala böjningsformer från de sydvästsvenska 
landskap där dessa har förekommit i modern tid. Dessa landskap är Skåne, Blekinge, 
Småland, Halland och Västergötland. Beläggen med verb har excerperats ur samlingarna till 
Ordbok över Sveriges Dialekter (OSDs). I Västergötlands fall har undersökningen 
kompletterats med belägg ur samlingarna till den s.k. Västgötaordboken hos Institutet för 
språk och folkminnen. 

Tre verb har valts ut och undersökts i dessa två källor: veta, komma, och äta. Dessa har 
valts av två anledningar: 1) de är vanliga verb med förhållandevis många belägg i OSDs, och 
2) de är verb där pluralformerna är tydligt framträdande. Att inte fler verb har undersökts 
beror på en nödvändig begränsning av undersökningen. 

Det finns en eventuell problematik i att välja tre verb av mer eller mindre samma typ; 
veta är oregelbundet, och komma och äta är båda starka verb. Andra valmöjligheter som hade 
kunnat leda till ett bredare underlag av verbtyper och fler belägg vore vanliga hjälpverb, vara 
och ha, samt svaga och regelbundna verb. Den huvudsakliga anledningen till att ingen av 
dessa har valts är att en eller flera pluralformer i många fall inte framträder i konjugationen – 
ett exempel är kasta (3PL.PRET), som i de flesta dialekter är identisk med kasta (SG.PRET), ett 
annat är går (SG.PRES) som i sydsvenska dialekter reduceras till gå genom r-vokalisering, 
vilket gör det identiskt med gå (3PL.PRES). Eftersom de plurala verbändelserna rimligtvis är 
desamma oavsett verb, har jag inte bedömt verburvalet som ett egentligt problem. 

En ytterligare begränsning av undersökningen rör modus. Endast förmodade indikativ-
belägg har tagits med i undersökningen – konjunktiver och imperativer har alltså uteslutits. 

Slutligen har endast faktiska pluralformer excerperats. Detta innebär att en form som doi 
vöid (’de vet’, västblekingska) inte medtagits, eftersom verbformen har en singularform (-Ø i 
motsats till pluralt -a), fastän subjektet är tydligt pluralt. För pluralformernas kronologi 
innebär detta inget problem, eftersom beläggen tydligt visar när pluralbelägg förekommit i ett 
område. Den konsekvens som dock uppstår är att man inte kan konstatera vid vilken tidpunkt 
som singularformerna började användas tillsammans med plurala subjekt – vilket åtminstone 
till en början bör ha förekommit parallellt med den äldre kongruensböjningen. Detta leder till 
mindre klarhet i när pluralformernas stabilitet började vackla, men skapar inte några påtagliga 
problem för de resultat som uppnås genom undersökningen av de faktiska pluralformerna. 

De plurala beläggen har delats in i fyra kategorier: 1 person, 2 person, 3 person, samt 
ospecificerade belägg. Kategorin ospecificerade belägg innefattar de pluralbelägg som saknar 
angiven personbestämning. Dessa utgörs dels av pluralbelägg som endast noterats som 
”plural”, utan närmare bestämning, dels av belägg som funnits i listor över temaformer, t.ex. 
ät|a, -er, åt, åte, -it, en4 – där åte representerar preteritum plural. I många fall är endast 
preteritum plural angivet, och singularen utlämnad. Detta beror på att dessa listor vanligtvis 
syftar till att återge verbstammens variation, och denna skiljer sig vanligtvis åt i singular och 
plural preteritum, men inte presens (se 2.1). I den absoluta majoriteten av fall kan de 

                                                
4 Formerna i exemplet är infinitiv, presens, preteritum singular, preteritum plural, supinum och perfekt particip 
maskulinum/utrum. 
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ospecificerade formerna antas representera tredje person plural, men eftersom detta inte alltid 
anges, och inte heller kan garanteras, har jag bedömt det som tydligare att kategorisera dem 
för sig. Det förekommer flera fall när ett OSDs-kort har angivit (t.ex.) ”plural: komma”, för att 
sedan på samma kort motsäja detta genom att ange (t.ex.) ”1. plur. -en”. 

Om både ett ospecificerat belägg och ett tredje persons-belägg förekommer på ett OSDs-
kort, har endast tredje persons-belägget tagits med. Utgångspunkten är att de ospecificerade 
beläggen representerar tredje person, och då har tydliga belägg i tredje person värderats högre. 

Endast belägg där pluralformen har kunnat säkerställas har tagits med i undersökningen, 
och tveksamma belägg har plockats bort. Dessa utgörs i många fall av belägg med otillräckligt 
sammanhang, eller belägg där plural- och singularformen kan tänkas sammanfalla. Ett 
exempel på det senare är ett belägg ’di komme’ från Västergötland, som vid första anblick ser 
ut som en klar pluralform, men som vid närmare granskning kommer från meningen ’di 
komme hém [sic]’. Här är det fullt möjligt att singularens -r faller i det obetonade kommer, 
eftersom det följs av en konsonant (som i dagens standardsvenska). Alltså är det lika möjligt 
att ’di komme’ egentligen är ett ’di komme[r]’, med verbet i singular. Att vissa områden på 
grund av detta kan komma att bli utan belägg i undersökningen, har jag inte ansett väger upp 
mot deras stora osäkerhet. 

I vissa fall kan tveksamma fall av den här typen avgöras genom tonaccenten. Ett 
ursprungligen singulart komme[r] har akut accent, medan pluralt komme har grav. I de fall 
detta har noterats av upptecknaren har detta fått avgöra huruvida ett belägg är en ursprunglig 
pluralform eller inte. 

4.1  Transkribering 

Ord i OSDs och i samlingarna till Västgötaordboken är i regel skrivna med 
landsmålsalfabetet. Vid excerperingen till den här undersökningen har jag valt att (något 
förenklat) återge dem med det latinska alfabetet i stället, och har då konverterat enligt 
mönstret i tabell 4.1 nedan: 

Tabell 4.1  Tecken i landsmålsalfabetet och undersökningens latinska motsvarigheter. 

Landsmålsalfabetet Latinsk transkribering 
  ɒ a 
 ə ɛ e 
 o 
  ɵ ô 
ɷ u 
 å 
  ä 
  ø ö 

Längdstreck under konsonant har skrivits ut som dubbeltecknad konsonant i enlighet med 
svenska stavningsregler. T.ex. har <koma> transkriberats som komma. 
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Vokal markerad med ”halvlängd” har likaså behandlats som lång vokal. <dḛ> transkrib-
eras de. 

4.2  Gruppering av belägg 
De konstaterade pluralbeläggen har i undersökningen grupperats i enlighet med traditionella 
ändelsemönster (se 2.2.2–2.2.6). Detta för att möjliggöra en tydligare överblick och analys av 
den morfologiska variation som förekommer inom pluralområdet. 

Första person: Belägg på -um och -om har räknats som samma form. Former på -en 
utgör en egen kategori, likaså former på -a. Former på -e har räknats separat eftersom de dels 
kan representera en preteritumform överförd från tredje person, men också en allmän ändelse 
som går tillbaka på ett äldre -en. 

Andra person: Ändelserna -en, -e och -a har hållits åtskilda. 
Tredje person: Ändelserna -a och -e har grupperats tillsammans. Eftersom det inte finns 

några andra dokumenterade former för tredje person, är det rimligt att anta en regelbundenhet 
med -a i presens och -e i preteritum, där formerna inte står i kontrast till varandra. I 
undersökningen förekommer inte ett enda exempel på tredje persons-former som går emot det 
här mönstret. 

Ospecificerade belägg: Bland de ospecificerade formerna har -a och -e räknats till-
sammans, av samma skäl som för tredje person, vilket också är den person som de ospecific-
erade formerna tenderar att representera (se 4). Ändelsen -en har räknats separat, och det har 
likaså ändelsen -o. 

Om ett verb har slutat på -ä har detta sorterats som -e. 

4.3  Metodkritik 

Det enskilt största problemet för undersökningen är den geografiskt ojämna fördelningen av 
belägg. Framför allt Västergötland, och i mindre mån även norra Småland och Halland, har 
alldeles för få belägg för att några säkra slutsatser ska kunna dras om pluralböjningen i 
respektive landskap. Den här problematiken grundar sig i en ojämn fördelning av belägg i 
OSDs, som ursprungligen beror på att större vikt lades vid att dokumentera dialekterna i 
sydligare områden när samlingarna gjordes5. Kompletterande material från samlingarna till 
Västgötaordboken har inte kunnat kompensera för den här bristen. Följaktligen har uppsatsen 
ett stort material, som ändock inte utgör ett statistiskt pålitligt underlag. Undersökningens 
historiska karaktär gör att det material som står till förfogande till sin natur är begränsat, och 
den materialsamling som har legat till grund för undersökningen måste nog anses vara den i 
sammanhanget bäst tillgängliga. Det är ändå av vikt att komma ihåg, att slutsatser som rör 
nordligare områden måste tas med stor försiktighet, medan de som rör sydligare områden kan 
anses vara relativt säkra. 

                                                
5 Eftersom många upptecknare skickades ut från Lund dokumenterades i första hand dialekterna i Skåne och 
angränsande områden. 
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En annan eventuell problematik hos materialet är beläggen i sig. Eftersom dessa är 
upptecknade av en stor mängd olika personer, både lingvister och lekmän med 
språkvetenskapliga kunskaper av varierande grad. Det här innebär att pålitligheten hos vissa 
belägg kan ifrågasättas, särskilt om fler belägg från samma område saknas, eller om det 
uppvisar former som vore osannolika i området i fråga. Hos flera tidiga dialektologer fanns en 
viss prestige i att kunna påvisa arkaismer och ålderdomliga ord och former, vilket ibland 
ledde till att upptecknarna ställde ledande frågor eller på andra sätt försökte påverka 
informantera att ge det svar som önskades. Över lag bör ändå ordsamlingarna ses som 
tillförlitliga, och försiktighet bör endast iakttas i fall där ett belägg är påfallande olikt den 
förväntade formen eller övriga former från samma område. För ett sådant tveksamt fall i den 
här undersökningen, se 6.1. 

Ett metodiskt val som är värt att uppmärksamma är det av de undersökta verben. Vid en 
undersökning som denna är det inte givet vilka verb som ska ingå i undersökningen, eftersom 
endast ett fåtal kan undersökas. Valet har här fallit på veta, komma, och äta. Avvägningen 
grundade sig främst på det totala antal belägg som fanns till dessa verb i OSDs, där alla tre 
uppvisar relativt stora uppteckningssamlingar. De har också valts för att pluraländelserna 
tydligt bör framträda. Här måste nämnas att detta inte är fallet för verbet veta, där samma 
problematik som nämndes ovan i avsnitt 4 framträder. Även i sin mest konservativa skepnad 
är formen i tredje person preteritum visste – vilket är identiskt med singularformen. Här har 
jag ansett verbets totala antal belägg väga tyngre än denna enstaka form. Verbet komma har 
en annan problematik, nämligen att det kan vara svårt att tempusbestämma vissa former. En 
form som kommen kan vara både presens och preteritum, och utan sammanhang (och ibland 
även med detta) är det omöjligt att avgöra dess tempus. Detta har jag dock inte ansett vara ett 
större problem, eftersom ändelsen i sig är viktigare än tempusbestämningen, och eftersom 
man kan anta att om en ändelse som -en förekommer i presens gör den det också i preteritum 
(se 2.2.1–2.2.6). 

En möjlig invändning är också den mot valet att fokusera på verbens relativa frekvens i 
OSDs. Ett alternativ tillvägagångssätt vore att undersöka en större mängd verb, utan att över 
huvud taget ta hänsyn till deras relativa frekvens i OSDs. På det här sättet skulle man kunna 
täcka fler verbformer, utan att nödvändigtvis behöva förlora någon kvantitet. Till en grundlig 
undersökning som denna, där syftet är att undersöka pluralområdet som helhet på ett 
överskådligt plan, har jag dock bedömt det som ändamålsvärt att fokusera på verb som tycks 
finnas väl representerade över hela det här området. 

Ett inkluderande av imperativ och konjunktivformer hade breddat undersökningen, och 
tillfört nya områden och fler infallsvinklar. Att undersöka även dessa hade dock legat utanför 
den rimliga storleken på en undersökning som denna. 

Ett problem vid excerperingen av ospecificerade belägg är att det ibland är svårt att 
avgöra om en viss form ska representera preteritum indikativ plural, eller preteritum 
konjunktiv. I många dialekter är dessa former identiska, och det blir därför i vissa fall en 
avvägningsfråga vilken form som är rimlig. Om sammanhanget anger att det rör sig om en 
pluralform har denna tagits med i undersökningen. Om sammanhanget varit otydligt har jag 
gjort en avvägning till vad jag ansett vara rimligt. Om någon betydande oklarhet har rått har 
belägget inte tagits med i undersökningen. Det finns dock en liten risk att någon 
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konjunktivform kan ha excerperats som en pluralform. Det är ändå min övertygelse att om 
sådana fall alls förekommer är de mycket få, och bör inte ha någon egentlig påverkan på 
undersökningens resultat eller reliabilitet. 
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5  Resultat 

Undersökningens resultat presenteras först som en helhet och därefter landskapsvis. 
Kommentarer till resultaten och till de specifika ändelser som förekommer i de olika 
landskapen, särskilt de som avviker, finns i avsnitt 6. För mer information om hur kartorna 
har strukturerats och hur ändelserna har sorterats tillsammans, se 4.2. 

5.1  Helhetsresultat 
I tabell 5.1 ovan visas den totala mängden funna pluralbelägg fördelade efter kategori. I 
tillägg till Småland visas beläggen från Jönköping och Kronobergs län (men inte Kalmar, 
eftersom dessa belägg är försumbara), för att belysa dessa områden ytterligare. 

Tabell 5.1  Totalt antal belägg fördelade efter form. Os. = Ospecificerade former, Tot. = Totalt antal 
belägg, % Tot. = Andel av alla belägg i procent, Sn. = Socknar, B./Sn. = Belägg per socken. 

 1p 2p 3p Os. Tot. Sn. B./Sn. 
BL 8 4 15 4 31 7 4,43 
HA 44 27 64 19 154 33 4,67 
SK 85 65 239 303 692 153 4,52 
SM 38 30 89 47 205 53 3,87 
Kro. 29 18 60 32 139 27 5,15 
Jön. 9 12 28 15 64 26 2,46 
VG 10 5 12 8 35 23 1,52 
Tot. 185 131 419 382 1117 269 4,15 

Sett till totalt antal belägg tycks Skånes dominans vara ett faktum. Men eftersom Skåne är ett 
mycket större landskap än t.ex. Blekinge, är en sådan jämförelse inte helt grundad. Därför 
visas ett snittvärde med antal belägg per socken för varje landskap. Här är de mindre 
landskapen Blekinge och Halland i stället på samma nivå som Skåne. Småland som helhet är 
strax under den här nivån, men ser man till länen är det klart att Kronobergs län har en hög 
andel belägg per socken, medan Jönköpings län har en märkbart dålig beläggtäthet. 
Västergötland sticker ut genom en påfallande beläggfattigdom. 

Det är viktigt att beakta att ett antal belägg i arkivmaterialet inte är försedda med 
bestämning till socken, och i vissa fall inte heller till härad. Dessa belägg har ändå räknats 
med i belägg per socken-kategorin. Dessa belägg tas upp under respektive landskap längre ner 
i det här avsnittet. 

Gällande storleken formerna emellan kan följande konstateras: 

• Tredje person är den mest frekventa formen i alla landskap utom Skåne, där de 
ospecificerade beläggen är fler. 

• Belägg i tredje person är fler än de i första person i alla undersökta landskap. 

• Belägg i första person är fler än de i andra person i alla undersökta landskap. 
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De här storleksförhållandena kan summeras som 3p > 1p > 2p. De ospecificerade 
beläggen har inte räknats eftersom de har ett otydligt förhållande till de grammatiska 
personerna. 

 
Man kan också se en tydlig skillnad i frekvens mellan de undersökta verben, vilket kan 

ses i tabell 5.2 nedan. Detta kan sammanfattas med komma > äta > veta. I tabell 5.3 för-
tydligas frekvensrelationen mellan formerna inom varje verb. 

Tabell 5.2  Belägg fördelade efter verb och form. 

 veta komma äta 
 1p 2p 3p Os. Tot. 1p 2p 3p Os. Tot. 1p 2p 3p Os. Tot. 
BL 3 4 1 1 9 3 0 7 0 10 2 0 7 3 12 
HA 10 12 8 1 31 12 4 28 2 46 22 11 28 16 77 
SK 20 37 31 33 121 41 18 141 143 343 24 10 67 127 228 
SM 19 17 15 0 51 12 11 58 24 105 7 2 16 24 49 

Jön. 3 7 4 0 14 3 4 20 8 35 3 1 4 7 15 
Kro. 16 10 11 0 37 9 7 37 16 69 4 1 12 16 33 
Kal. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
VG 4 2 2 0 8 4 3 7 8 22 2 0 3 0 5 

Tot. 56 72 57 35 220 72 36 241 177 526 57 23 121 170 371 

Tabell 5.3  Kategoriernas inbördes frekvensrelation fördelat på verb. 

 veta komma äta 
BL 2p > 1p > 3p 3p > 1p > 2p 3p > 1p > 2p 
HA 2p > 1p > 3p 3p > 1p > 2p 3p > 1p > 2p 
SK 2p > 3p > 1p 3p > 1p > 2p 3p > 1p > 2p 
SM 1p > 2p > 3p 3p > 1p > 2p 3p > 1p > 2p 
VG 1p > 2p = 3p 3p > 1p > 2p 3p > 1p > 2p 
Tot. 2p > 3p > 1p 3p > 1p > 2p 3p > 1p > 2p 

Noterbart i denna sammanställning är att: 

• Formerna för verben komma och äta uppvisar i alla landskap samma frekvensordning, 3p > 
1p > 2p, vilket överensstämmer med det generella mönstret. 

• Verbet veta avviker tydligt från de andra verben. Här är 2p > 3p i alla landskap utom 
Västergötland, där de är lika stora; 2p > 1p i Blekinge, Halland och Skåne; och 1p > 3p i alla 
landskap utom Skåne. För diskussion kring detta se 6.5. 

5.2  Blekinge 
I Blekinge har sammanlagt 31 belägg noterats, vilket är 2,8 % av det totala antalet. Av dessa 
är 8 böjda i första person, 4 i andra person, 15 i tredje person, och 4 ospecificerade. I Blekinge 
återfinns pluralformer i 7 socknar, vilket ger en belägg/socken-ratio på 4,43 belägg. 
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I första person förekommer former på -en och på -e (karta 5.1 nedan) – den senare bara i 
preteritum6. Endast Listers härad uppvisar belägg i första person. -en är enarådande i norra 
delen av häradet, medan både -en och -e förekommer i söder. 

I andra person förekommer endast ändelsen -en (karta 5.2 nedan), och belägg finns bara 
från norra delen av Listers härad. 

 
Karta 5.1 (vänster)  Belagda pluralformer i första person i Blekinge. 
Karta 5.2 (höger)  Belagda pluralformer i andra person i Blekinge. 

█ -en █ -e 

I tredje person förekommer ändelseparet -a/-e i Listers härad, samt ändelsen -en i Hällaryds 
socken i Bräkne (karta 5.3 nedan). Belagda ospecificerade former är -a/-e samt -o (karta 5.4 
nedan) – den förra i (södra) Lister och Bräkne, den senare endast i Bräkne. 

 
Karta 5.3 (vänster)  Belagda pluralformer i tredje person i Blekinge. 
Karta 5.4 (höger)  Belagda ospecificerade pluralformer i Blekinge. 

█ -en █ -a/-e █ -o  

Sammantaget finns plurala verbformer belagda i Listers härad, samt västra Bräkne härad 
(karta 5.5 nedan). Det här stämmer överens med den översiktliga beskrivning som 
presenterats av Pamp (1978), men inte med beskrivningarna av Lundberg (1921) eller Sjöstedt 
(1936), som båda vill dra gränsen längre västerut, och inkludera endast Lister (Lundberg) 
alternativt Lister och nordvästra Bräkne (Sjöstedt). Kronologiskt sett är belägg som 
upptecknats på 50- och 60-talen tämligen jämnt fördelade över det samlade pluralområdet 
(karta 5.6 nedan), men i den norra delen av pluralområdet förekommer endast äldre belägg.  

                                                
6 Med eventuellt undantag för verbet komma, där det ju är omöjligt att tempusbesstämma vi komme, om inget 
sammanhang ges. 
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Karta 5.5 (vänster)  Alla belagda pluralformer i Blekinge. 

Karta 5.6 (höger)  Belagda pluralformer i Blekinge efter årtal. 
█ 1880–99 █ 1920–29 █ 1930–39 █ 1950–59 █ 1960–69 

I Blekinge förekommer ett (1) belägg som saknar socken- och häradsbestämning: woitom. Det 
här belägget är böjt i första person och förekommer från en bröllopsdikt från 1746. Någon 
tydligare platsbestämning än ’Blekinge’ finns inte. 

5.3  Skåne 

I Skåne finns sammanlagt 692 belägg, vilket är 62 % av det totala antalet – klart mer än något 
annat landskap. Av dessa är 85 böjda i första person, 65 i andra person, 239 i tredje person, 
och 303 ospecificerade. I Skåne återfinns pluralformer i 153 socknar, vilket ger en be-
lägg/socken-ratio på 4,52 belägg. 

I första person dominerar ändelserna -a och -e (karta 5.7 nedan). I de allra flesta fall 
sammanfaller dessa med tredje persons-mönstret (-a i presens, -e i preteritum), men i Örkened 
socken i Östra Göinge förekommer -e även i presens, ex. vi vete. I Östra Göinge förekommer 
även ändelsen -en, där det är att notera att den sträcker sig längre söderut i häradet än enligt 
Lech (1925). 

I andra person är ändelsen -en enarådande, sånär som på ett enstaka belägg från 
Svenstorps socken i Vemmenhögs härad som har ändelsen -er (karta 5.8 nedan) (om ändelsen 
-er se 6.3). 
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Karta 5.7 (vänster)  Belagda pluralformer i första person i Skåne. 
Karta 5.8 (höger)  Belagda pluralformer i andra person i Skåne. 

█ -en █ -e █ -a █ -a och -e █ -er 

I tredje person är ändelseparet -a/-e enarådande i hela landskapet (karta 5.9 nedan). Samma 
situation gäller för de ospecificerade formerna (karta 5.10 nedan), sånär som på ett ospecific-
erat belägg från Hjärsås socken i Östra Göinge härad, där -en noterats. 

I Frosta härad går beläggen i både första och tredje person emot Lech (1925), eftersom 
ändelseparet -a/-e förekommer i socknar både i norr och söder – i både presens och pre-
teritum. 

 
Karta 5.9 (vänster)  Belagda pluralformer i tredje person i Skåne. 
Karta 5.10 (höger)  Belagda ospecificerade pluralformer i Skåne. 

█ -en █ -a/-e 
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I hela Skåne finns pluralformer belagda på ett stort nordligt–östligt område (karta 5.11 nedan). 
I gränshäraden Luggude, Onsjö, Frosta och Herrestad, samt i Gärds härad, är andelen socknar 
med belagda pluralformer noterbart färre än i övriga härad med belagda pluraler. 
Kronologiskt förekommer sent belagda pluraler (från 50-, 60- och 70-talen) i större delen av 
pluralområdet (karta 5.12 nedan), men i Onsjö, Frosta och Gärds härad är beläggen som 
senast snarast från 20–40-tal (däremot har de enstaka socknarna i södra Luggude härad belägg 
från 50-talet!). 

 

 
Karta 5.11 (vänster)  Alla belagda pluralformer i Blekinge. 

Karta 5.12 (höger)  Belagda pluralformer i Blekinge efter årtal. 
█ 1880–99 █ 1900+ █ 1910+ █ 1920+ █ 1930+ █ 1940+ █ 1950+ █ 1960+ █ 1970–79 

I Skåne förekommer 24 belägg som saknar sockenbestämning. De ses nedan i tabell 5.4. 
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Tabell 5.4  Sockenlösa belägg i Skåne. 

Härad År Belägg Form 
1919 di vedda  
1919 komme ospecificerad preteritumform Albo 
1919 ôude ospecificerad preteritumform 
1900 vedda ospecificerad presensform 

kumma ospecificerad presensform 1900 kumme ospecificerad preteritumform 
eda ospecificerad presensform 

Bjäre 

1900 aude ospecificerad preteritumform 
kumma 1 och 3 person presens 
kummen 2 person presens och preteritum Frosta 1927 
kumme 1 och 3 person preteritum 
komma ospecificerad presensform Fär 1898 komme ospecificerad preteritumform 

1899 veda ospecificerad presensform 
kumma ospecificerad presensform 1899 kumme ospecificerad preteritumform 
äjda ospecificerad presensform 1899 aude ospecificerad preteritumform 

Gärd 

1899 de aude  
N. Åsbo 1947 veda ospecificerad presensform 

kumma ospecificerad presensform Villand 1901 kumme ospecificerad preteritumform 
V. Göinge 1950 di aude  

5.4  Småland 
I Småland finns sammanlagt 205 belägg, vilket är 18,4% av det totala antalet. Av dessa är 38 
böjda i första person, 30 i andra person, 89 i tredje person, och 47 ospecificerade. I Småland 
återfinns pluralformer i 53 socknar, vilket ger en belägg/socken-ratio på 3,87 belägg. 
Beläggen förekommer främst i Jönköpings (64 belägg, 2,46 belägg/socken) och Kronobergs 
län (139 belägg, 5,15 belägg/socken). Kalmar län har 2 belägg. 

I första person förekommer följande ändelser (karta 5.13 och 5.14 nedan): 

• -om är belagt i Gryteryds socken i Västbo härad i Jönköpings län.  

• -en förekommer i södra delen av Västbo härad och i hela västra delen av Kronobergs län. 

• -e förekommer i de nordligaste socknarna som uppvisar pluralbelägg i Jönköpings län, samt 
i två västliga socknar i Kronoberg. I Jönköpings län representerar -e preteritum i Norra Hestra 
och Kulltorp, men presens i Fryele (markerat med stjärna på karta 5.13). I Kronoberg re-
presenterar -e presens i Markaryd, och går inte att tempusbestämma i Angelstad (’kömme vi’). 

• -a finns i Hångers socken i Östbo härad i Jönköpings län, samt i Hjortsberga och 
Stenbrohults socknar i Kronobergs län. I de två sistnämnda socknarna förekommer även 
belägg med -en. 
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Karta 5.13 (vänster)  Belagda pluralformer i första person i Jönköpings län. 
Karta 5.14 (höger)  Belagda pluralformer i första person i Kronobergs län. 

█ -om █ -en █ -e █ -a 

I andra person är ändelsen -en i hela landskapet, med undantag för Kulltorp socken, där även -
a och -e förekommer (karta 5.15 och 5.16 nedan). 

 
Karta 5.15 (vänster)  Belagda pluralformer i andra person i Jönköpings län. 
Karta 5.16 (höger)  Belagda pluralformer i andra person i Kronobergs län. 

█ -en █ -e █ -a 

I tredje person är ändelsen -a/-e i hela landskapet, utom ett enstaka belägg på -en i Berg i 
Norrvidinge härad (karta 5.17 och 5.18 nedan). 
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Karta 5.17 (vänster)  Belagda pluralformer i tredje person i Jönköpings län. 
Karta 5.18 (höger)  Belagda pluralformer i tredje person i Kronobergs län. 

█ -en █ -a/-e 

Också de ospecificerade formerna uppvisar ändelseparet -a/-e i hela landskapet, med 
undantag för Långaryds socken i Västbo härad, där även -en har upptecknats (karta 5.19 och 
5.20 nedan). 

 
Karta 5.19 (vänster)  Belagda ospecificerade pluralformer i Jönköpings län. 
Karta 5.20 (höger)  Belagda ospecificerade pluralformer i Kronobergs län. 

█ -en █ -a/-e  

Sammantaget i Småland finns pluralformer belagda i ett stort västligt område (karta 5.21 och 
5.22 nedan). Resultaten går emot flera beskrivningar av pluralerna i Småland. Beläggen i 
norra Mo motsäjer Karlgren (1909); att belägg saknas motsäjer Lundberg (1921) och Sjöstedt 
(1936); och likaså motsäjer det Areskoug (1936) att Södra Möre i Kalmar saknar belagda 
pluraler över huvud taget. Det enstaka belägget från Skirö i Östra härad är anmärkningsvärt, 
eftersom det inte hänger samman med det övriga området, och dessutom ligger i ett område 
som inte förväntas ha någon pluralböjning. 
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Karta 5.21 (vänster)  Alla belagda pluralformer i Jönköpings län. 
Karta 5.22 (höger)  Alla belagda pluralformer i Kronobergs län. 

De småländska beläggen är något ojämnt fördelade kronologiskt (karta 5.23 och 5.24 nedan). 
Tendensen är att ju närmre åt väst–sydväst en socken ligger, desto senare förekommer 
belagda pluralformer. 

 
Karta 5.23 (vänster)  Belagda pluralformer i Jönköpings län efter årtal. 
Karta 5.24 (höger)  Belagda pluralformer i Kronobergs län efter årtal. 

█ 1840–99 █ 1900+ █ 1910+ █ 1920+ █ 1930+ █ 1940+ █ 1950+ █ 1960–69 

I Småland förekommer 3 belägg som saknar sockenbestämning. Det första, weten i, är belagt 
ca 1820 i Östbo härad. Övriga två är från Kalmar län och saknar både socken- och härads-
bestämning. Det första är kumme, ett ospecificerat belägg i preteritum från ca 1850. Det andra 
är ett belägg de aita, från en bröllopsdikt från 1763. 
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5.5  Halland 

I Halland finns sammanlagt 154 belägg, vilket är 13,8 % av det totala antalet. Av dessa är 44 
böjda i första person, 27 i andra person, 64 i tredje person, och 19 ospecificerade. I Halland 
återfinns pluralformer i 33 socknar, vilket ger en belägg/socken-ratio på 4,67 belägg. 

I första person förekommer ändelserna -om, -en och -e (karta 5.25 nedan). Dessa stämmer 
till större delen överens med Wigforss indelning (se 2.2.5): -om i norra delen av landskapet, 
en i mellersta, och -a/-e i södra (alla belagda former på -e är preteritum). Värt att notera är 
dock att ett belägg på -om förekommer inom Wigforss -en-område, och ett belägg på -en 
förekommer på vart och ett av de områden där Wigforss förväntar sig -om respektive -a/-e. 

I andra person är -en den dominerande ändelsen, men enstaka belägg på -e och -a 
förekommer också (karta 5.26 nedan). -e i Gunnarp socken i Faurås härad, -a i Veinge socken 
i Höks härad. 

I tredje person är -a formen i hela landskapet (karta 5.27 nedan). 

 
Karta 5.25 (vänster)  Belagda pluralformer i första person i Halland. 
Karta 5.26 (mitten)  Belagda pluralformer i andra person i Halland. 
Karta 5.27 (höger)  Belagda pluralformer i tredje person i Halland. 

█ -om █ -en █ -e █ -a/-e  

De ospecificerade formerna i Halland slutar liksom formerna i tredje person på -a (karta 5.28 
nedan). Ett undantag finns i Breared härad, där en ospecificerad form med ändelsen -e(n) 
belagts. Denna har tolkats som en kombinationsform av -en och (-a/)-e. 

I Halland som helhet står det klart att det finns en mycket högre beläggtäthet i den södra 
delen av landskapet (karta 5.29 nedan). Det är också möjligt att konstatera att pluralformer har 
förekommit i de nordliga häraden Viske och (södra) Fjäre. 

Kronologiskt finns ingen tydlig geografisk tendens, utan sent belagda pluraler finns i hela 
landskapet, om än med något större koncentration i sydligaste Höks härad (karta 5.30 nedan). 
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Bortsett från denna koncentration är de flesta av Hallands pluralbelägg som senast daterade 
till 1930-talet. 

 
Karta 5.28 (vänster)  Belagda ospecificerade pluralformer i Halland. 

Karta 5.29 (mitten)  Alla belagda pluralformer i Halland. 
Karta 5.30 (höger)  Belagda pluralformer i Halland efter årtal. 

█ 1900+ █ 1910+ █ 1920+ █ 1930+ █ 1940+ █ 1950–59 

I Halland finns 11 belägg som saknar både socken- och häradsbestämning. Dessa belägg är 
fördelade på 3 områden, som presenteras nedan i tabell 5.5. Ätradalen utgör häradsgräns 
mellan Faurås och Årstads härad. 

Tabell 5.5  Socken- och häradslösa belägg i Halland. 

Område År Belägg Form 
vi kommom 1897 di komma  

dai aude 
Mellersta 

Halland 1897 vi audom  

1720-tal waiden i  
1720-tal waiden i  
1720-tal aden i  

Södra 
Halland 

1720-tal kamme 3 person preteritum 
1880 vi kommom  

aude dai  Nedre 
Ätradalen 1880 aude 3 person preteritum 
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5.6  Västergötland 

I Västergötland finns sammanlagt 35 belägg, vilket är 3,1 % av det totala antalet. Av dessa är 
10 böjda i första person, 5 i andra person, 12 i tredje person, och 8 ospecificerade. I Väster-
götland återfinns pluralformer i 23 socknar (endast Blekinge har färre), vilket ger en 
belägg/socken-ratio på 1,52 belägg – den klart lägsta för något landskap. 

I första person förekommer ändelserna -om, -e och -a (karta 5.31 och 5.32 nedan). -om 
förekommer i Marks härad, och -e förekommer i presens i angränsande Kinds härad. I 
Vartofta härad förekommer -a i presens, och -e i preteritum, vilket stämmer överens med det 
enligt Götlind och Landtmansson förväntade ändelseparet -a/-e. 

 
Karta 5.31 (vänster)  Belagda pluralformer i första person i Älvsborgs län. 
Karta 5.32 (höger)  Belagda pluralformer i första person i Skaraborgs län. 

█ -om █ -e (pres.) █ -e (pret.) █ -a 

I andra person är ändelsen -e i Marks och Kinds härad (karta 5.33 och 5.34 nedan). Belägg i 
andra person förekommer inte i övriga landskapet. 



 42 

 
Karta 5.33 (vänster)  Belagda pluralformer i andra person i Älvsborgs län. 
Karta 5.34 (höger)  Belagda pluralformer i andra person i Skaraborgs län. 

█ -e █ -a 

I tredje person är ändelsen -a/-e i hela landskapet (karta 5.35 och 5.36 nedan). 

 
Karta 5.35 (vänster)  Belagda pluralformer i tredje person i Älvsborgs län. 
Karta 5.36 (höger)  Belagda pluralformer i tredje person i Skaraborgs län. 

█ -a/-e 
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De ospecificerade beläggen i Västergötland slutar liksom tredje person på -a/-e i hela 
landskapet (karta 5.37 och 5.38 nedan). 

 
Karta 5.37 (vänster)  Belagda ospecificerade pluralformer i Älvsborgs län. 
Karta 5.38 (höger)  Belagda ospecificerade pluralformer i Skaraborgs län. 

█ -a/-e  

Västergötland har som helhet få belägg fördelade på ett relativt stort område. De är 
koncentrerade till två områden – västra delen av Älvsborgs län, och södra delen av Skaraborgs 
län (karta 5.39 och 5.40 nedan). Den relativt stora mängd belägg som förekommer i Ale härad 
stor i klar kontrast till Götlind och Landtmansson, som endast har ett ’sporadiskt belägg’ från 
häradet. I stort uppvisar Västergötland långt färre belägg än vad som borde förväntas. 
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Karta 5.39 (vänster)  Alla belagda pluralformer i Älvsborgs län. 
Karta 5.40 (höger)  Alla belagda pluralformer i Skaraborgs län. 

Kronologiskt sett är Västergötlands belägg över lag äldre än övriga landskap (karta 5.41 och 
5.42 nedan). De yngsta beläggen är från 30-talet och koncentrerade till den västra delen av 
landskapet. 

 
Karta 5.41 (vänster)  Belagda pluralformer i Älvsborgs län efter årtal. 
Karta 5.42 (höger)  Belagda pluralformer i Skaraborgs län efter årtal. 

█ 1880–99 █ 1900–09 █ 1920–29 █ 1930–39 
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Västergötland har två belägg som saknar sockenbestämning. Det ena är en tredje person 
preteritum-form åte, som upptecknats från Redvägs härad (vilket ligger mellan de två belägg-
koncentrationerna!). Det andra är ett komma I från 1864–68 som noterats ”kring Borås”, 
vilket mer eller mindre torde överensstämma med Vedens härad, som ligger i anknytning till 
de belagda pluralerna i södra Älvsborg. 
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6  Slutsatser och diskussion 

6.1  Utbredning 
Som utgångspunkt för det här diskussionsavsnittet vill jag presentera min egen uppfattning av 
var pluralböjning av verb bör ha förekommit i början av 1900-talet. Jag har preciserat den här 
tidsperioden till ca 1900–1920. Karta 6.1 som visas här nedan är främst baserad på den här 
undersökningen men även de belägg och sammanställningar som lagts fram av andra forskare 
och som redogjorts för i avsnitt 2.2. 

 
Karta 6.1  Ungefärlig utbredning av de sydvästsvenska pluralformerna ca 1900–1920. 

Området som uppvisar störst skillnad från tidigare forskning, och även tydlig oklarhet i den 
här undersökningen, är Västergötland. De västgötska belägg som förekommer i den här 
undersökningen (se 5.6, karta 5.39 och 5.40) täcker knappt halva det område som borde 
uppvisa pluralformer enligt Sjöstedt (1936) och Götlind och Landtmansson (1950) (se 2.2.1). 
Därtill kommer Ale härad, som enligt dessa författare bör ha gått miste om sin pluralböjning, 
men som i den här undersökningen är ett av de tätast belagda häraden. Här bör nämnas, att 
Sjöstedt (1936) baserar sin framställning i Västergötland på meddelanden av Götlind, och i 
Götlind & Landtmansson (1950) framgår det tydligt av författarnas egna kartor att Ale härad 
inte är väl dokumenterat. Här finns alltså gott om utrymme för att missa lokala former. 
Angränsande härad uppvisar inte någon sådan beläggbrist. Ale härad tycks därför utgöra en 
anomali i den i övrigt ganska räta gränsdragningen för pluralböjning. 

Lundberg (1921) menar ju att pluralböjningens gräns har gått betydligt längre norrut 
genom Västergötland, och i ett icke försumbart antal nordliga och västliga socknar (inklusive 
i Ale härad) förekommer enligt Götlind och Landtmansson (1950) ’sporadiska belägg’ av 
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pluralböjning (därtill kommer regelbunden pluralböjning i imperativ!). Det vore alltså inte 
omöjligt att tänka sig att pluralböjning kan ha förekommit även i ett nordligare område i 
Västergötland, men att beläggen saknas. Jag vill inte avvisa den här möjligheten helt, men 
menar ändå att det inte är ett sannolikt scenario. Götlind och Landtmansson (1950) har i 
övrigt många belägg från dessa områden, med ett material som är äldre än mitt eget, och att 
pluralformer hade undsluppit dem förefaller sig mycket osannolikt. Snarare är det Ale härad 
som är att betrakta som ett reliktområde, där pluralböjningen uppenbarligen levt kvar längre 
än i övriga nordliga och västliga härad i landskapet. Förekomst av imperativ pluralböjning 
tycks heller inte ha något samband med förekomsten av indikativ sådan – jfr sydvästra Skåne, 
där plurala imperativer förekommer, men där står det utom tvivel att plurala indikativer är helt 
frånvarande. 

Den stora bristen på belägg i de nordligare områdena är ändå ett problem för 
undersökningen. Västergötland och Jönköpings län har tydligt färre belägg per socken än 
övriga områden (1,52 respektive 2,46 – i kontrast till som lägst 4,43 i övriga områden), och 
Västergötlands beläggfattighet framstår även i det här sammanhanget som extrem. I Halland 
är det likaså tydligt att flest pluralböjande socknar noterats i södra delen av landskapet – vilket 
sannolikt inte beror på att pluralböjning skulle vara vanligare där, utan snarare på att detta 
område blivit grundligare undersökt. Det är uppenbart att undersökningens styrka och 
pålitlighet avsevärt skulle stärkas med fler belägg från den norra delen av undersöknings-
området (Västergötland, Jönköpings län, norra Halland). Detta nordliga område uppvisar 
stundtals mycket låg täthet av socknar med pluralböjning: i Västergötland saknar Ås, Redväg 
och stora delar av Kinds härad helt socknar där pluralformer belagts7, och i både Småland och 
Halland finns stora luckor på det område där pluralformer vore att förvänta. I dessa fall har 
jag kompletterat bilden med hjälp av de andra undersökningar som stått till buds: Götlind och 
Landtmansson (1950), Hedström (1932), Wigforss (1913–18) m.fl. Med undantag för (större) 
regionala centralorter finns ingen anledning att tro att dessa områden skulle ha gjort sig av 
med pluralböjningen vid 1900-talets början. Det är min fasta övertygelse att fler belägg från 
dessa områden skulle komplettera bilden och visa på bevarade pluralformer även där. 

I kontrast till detta mer sparsamma nordliga område förekommer även områden med låg 
sockentäthet i Skåne. Det rör sig om södra Luggude härad, där två socknar mitt i området 
uppvisar belagda pluralformer, samt om en beläggfattig ”kil” genom Frosta, Färs och Gärds 
härad som sträcker sig till Kristianstad. Detta illustreras nedan i karta 6.2. Luggude härad är 
området i nordväst. ”Kilen” är det markerade området i mellersta Skåne som pekar i 
nordöstlig riktning. 

                                                
7 Redvägs härad uppvisar ett sockenlöst belägg från 1887. Dock vore även yngre belägg att förvänta. 
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Karta 6.2  Luggude härad, den skånska ”kilen”, samt några viktiga städer i pluralområdets utkanter. 

Från vänster till höger: Helsingborg, Ängelholm, Ystad, Kristianstad, Simrishamn. 

I viss mån kan man utgå ifrån att socknar som saknar belägg helt enkelt gör det för att de inte 
undersökts, eller för att de råkar saknas i just det här materialet. Men i Skånes fall är ett sådant 
antagande mer problematiskt än i till exempel Västergötland. Skåne är i allmänhet väl 
undersökt och representerat i OSDs, och därför bör utgångspunkten snarare vara att om 
belägg saknas på ett större område är detta skäl till vidare eftertanke. Det är tydligt att 
pluralböjningen är på reträtt i Luggude härad, speciellt i söder. Likaså är pluralen på reträtt i 
de östra delarna av Färs och Herrestads härader i söder. Vad gäller kilen är dess ursprung mer 
svårtolkat, eftersom den inte utgör en gränsrand utan skär rakt igenom pluralområdet. Möjliga 
förklaringar till kilen är: 

• Påverkan från sydväst. Det här är sannolikt den mest centrala orsaken, eftersom Skånes 
regionala centrum och befolkningstyngd finns här och vidare utmed västkusten. Att 
pluralböjningen i Onsjö, Rönneberg och Luggude har givit vika tidigare (se Lechs (1925) 
kommentarer i 2.2.3) beror delvis på detta starka inflytande. 

• Kristianstads läge. Kristianstad är en av Skånes största städer, och var i början av 1900-
talet betydligt större i relation till övriga stora städer i Skåne än vad det är idag. Det är 
troligtvis inte en slump att kilen sträcker sig från sydväst just upp till Kristianstad. En 
liknande företeelse är västkusten och Luggude härad, där Helsingborg har en central plats 
i häradet, och likaså en till stora delar pluralfri omnejd. Samma tendens är tydlig på andra 
platser utanför pluralböjningens kärnområde i norr. Ystad med omnejd är pluralfritt, och 
Ängelholm och Simrishamn är pluralfria med en krans av pluralböjande socknar runt 
omkring. Städerna är markerade med röda punkter på karta 6.2 ovan. 

Förbindelser tycks inte ha varit någon pådrivande faktor, eftersom Södra stambanan (som 
sedan var utgångspunkt för Skånes järnvägsnät) går norr om kilen – rakt genom plural-
böjningens kärnområde i Skåne. Däremot finns kanske en möjlighet att bebyggelsesituationen 
i kilområdet såg ut så, att den tidigt urbaniserades i högre grad än andra områden med 
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pluralböjning. Eftersom urbanisering går hand i hand med dialektutjämning vore detta ett 
rimligt scenario, men dessvärre kan jag inte styrka ett sådant antagande, utan det förblir en 
hypotes. Att städer saknar belagda pluraler trots att de är omgivna av socknar som uppvisar 
pluralböjning är inte unikt för Skåne utan är tydligt i sockentäta områden i de andra 
landskapen också. Exempel på detta är Halmstad (HA), Falkenberg (HA), och Sölvesborg 
(BL) (däremot utgör Laholm (HA) ett motexempel). 

Ett sista ”problemområde” utgörs av Skirö socken i Jönköpings län. Härifrån finns 
förvisso bara ett enda belägg, kumme (tempus oklart), och det är angivet som sidoform till 
singularen, vilket tyder på att pluralböjningen var på väg att försvinna, om inte redan 
försvunnen. Men ett belägg är ändå ett belägg, och bör därför inte ignoreras. Dessutom är det 
belagt till 1939, vilket – sidoform eller inte – är påfallande sent med tanke på Skirös läge, till 
synes helt frikopplat från det övriga pluralområdet. En möjlig förklaring till Skiröbelägget 
vore att tänka sig ett reliktområde i mellersta Nordsmåland, som anknyter till det område som 
även bevarat /k/ i jak och mek längre än angränsande områden (se Fridell 2002). En mer 
sannolik förklaring är dock att förmoda misstag från upptecknarens håll. Gadd (1873:17) 
skriver att pluralböjning inte förekommer i Östra härad, och noterar avsaknaden av ändelserna 
-en och -a. Som tidigare har visats är komme en form som är lätt att förväxla med singular-
formen kommer, och även om ordaccenten går att använda som avgränsare, är det långt ifrån 
säkert att denna uppfattats korrekt av upptecknaren. Som nämndes i 4.3 hade många 
upptecknare endast amatörmässiga kunskaper i språkvetenskap och dessutom såg prestige i att 
”finna” arkaiska former i de undersökta målen. Det enstaka belägget från Skirö framstår i 
ljuset av detta som tveksamt, och bör i brist på ytterligare belägg snarast bortses från. 

6.2  Morfologisk utveckling och variation 

Den morfologiska variation som finns inom det sydvästsvenska pluralområdet som helhet kan 
utan större bekymmer brytas ner i 4 geografiskt distinkta basparadigm. Dessa baseras framför 
allt på hur första person behandlas, eftersom andra och tredje person inte skiljer sig åt i de 
flesta trakter. De olika paradigmområdena presenteras nedan i karta 6.3 och deras ändelser 
(något förenklat) i tabell 6.1. 
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Karta 6.3  Ungefärlig utbredning av de föreslagna basparadigmen ca 1900–1920. 

Tabell 6.1  Basparadigmens ändelser. 

  Område 
      

pres. -om -e(n) -a -a 1p pret. -om -e(n) -e -e 
pres. -e(n) -e(n) -en -a 2p pret. -e(n) -e(n) -en -e 
pres. -a -a -a -a 3p pret. -e -e -e -e 

Utifrån den här framställningen står det klart att pluralböjningens kärnområde är det röda 
området i norra Halland, södra Västergötland och västligaste Småland. Här bevaras separata 
former i alla tre personer, som ansluter väl till formerna i fornsvenskan (se 2.1). Dessa former 
har tidigare täckt även södra delen av Kinds härad i södra Västergötland, vilket visas av 
Götlind och Landtmansson (1950), men tycks ha konkurrerats ut av de förenklade varianter 
som användes i det blåa området vid den tidsperiod som den här undersökningen innefattar. 
Hos Götlind och Landtmansson (1950) förekommer på flera håll -om och -e(n) sida vid sida i 
häradets södra del, men deras material är i regel äldre. 

Utanför det röda området ligger det blåa området i södra Västergötland, sydvästra 
Småland, mellersta Halland, nordöstra Skåne samt Blekinge. Här har man förenklat första 
person så att den är identisk med andra. Det finns två möjliga upphov till den här 
utvecklingen. Den ena är att man helt sonika substituerat första person med andra, vilket 
förespråkas av bl.a. Colliander (1868) och Swenning (1917–37). Den andra är att ändelsen i 
första person i stället representerar en utveckling -om > -em > -en, vilket förespråkas av Lech 
(1925). Personligen finner jag den senare förklaringen vara den enda troliga i sammanhanget. 
Jag grundar detta påstående på följande: 
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• Ändelsen -em är väl belagd i det röda området, vilket visar att vokalreduktionen varit ett 
faktum på detta område, och kan då antas ha varit det även i övriga områden. 

• Sammanblandning mellan -em och -en är enkelt gjort, och snarast ett faktum när ändelsen 
följs åt av en konsonant. Ett vetem vi (’vet vi’) med efterställt pronomen ger ett 
labiodentalt uttal av m, [ɱ], vilket med lätthet kan tolkas som /n/, och samma faktiska 
uttal [ɱ] är ju också resultatet av formen veten vi [ˈveːtəɱ viː]. Eftersom -en är en 
betydligt vanligare verbändelse i det lokala språket (liksom i standardsvenskan) – den 
förekommer bland annat i andra person plural, imperativ plural, och perfekt particip 
utrum – är det inte alls orimligt att det är den formen som går segrande vid en 
sammanblandning. Ändelsen -em förekommer i kontrast inte någonstans i språket i övrigt 
(varken på verb eller övriga ordklasser). 

• Som visades i avsnitt 3 är första och andra person jämställda ur ett markeringsperspektiv, 
vilket gör en övergång från första till andra person osannolik. Dessutom övertar på flera 
håll första person ändelserna -a/-e från tredje person, medan andra person behåller -en. 
Att -en utvecklats på olika sätt i första och andra person styrker att dessa ändelser varit 
morfologiskt distinkta. 

I Skåne och södra Halland ligger det lila området. Här är ändelsen i första och tredje person 
identisk, medan andra person hålls åtskild. Utifrån markeringsteori och de former som visas 
upp, kan vi konstatera att det här området har substituerat första persons-formen med den i 
tredje person. För den kronologiska utvecklingen behöver det här inte betyda att första och 
andra person har hållits åtskilda på ett tidigare stadium – rimligtvis har båda varit -en, precis 
som i det blå området (därmed inte sagt att -en har uppfattats som en gemensam form för 
första och andra person, se ovan). I andra person har imperativen på -en (ursprungligen andra 
person plural imperativ) bidragit till att bevara ändelsen även i presens, vilket också föreslås 
av Lech (1925). 

Det sista området är det gröna, som har sin utbredning i mellersta Västergötland, 
gränsområdet i nordvästra och mellersta Småland, samt troligen även det östliga 
pluralområdet i Blekinge. Här finns bara allmän pluralböjning, ändelserna är desamma i 
första, andra och tredje person. Formerna är identiska med de som förväntas i tredje person, 
och vi kan fastslå att det gröna området har generaliserat tredje persons-ändelserna till 
allmänna pluraländelser. Det finns alltså inte längre någon specifik personböjning i det här 
området, utan endast numerusböjning, dvs. bara singular- respektive pluralböjning. 

Det typiska scenariot när ett språkdrag utjämnas är att det bäst bevaras i ett avskilt 
centralt område, och utjämnas i större grad ju längre ifrån detta område man kommer. Detta är 
också den faktiska utvecklingen hos det sydvästsvenska pluralområdet. Det röda området 
ligger relativt centralt inom pluralområdet och är det mest konservativa. Runt detta område 
har det blåa området förenklat ändelsen för första person så att den blivit identisk med den för 
andra person. I utkanterna har det lila området substituerat första person med tredje person – 
andra person har bevarats på grund av konserverande påverkan från imperativen – och det 
gröna området har substituerat både första och andra person med tredje person8. De olika 

                                                
8 I Västergötland är ändelsen i imperativ plural -a eller -e, om formen alls förekommer. Någon förutsättning för 
konserverande påverkan på indikativen finns alltså inte. För Småland saknar jag data. 
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paradigmområdena kan liknas vid årsringar på ett träd, och den historiska utvecklingen av 
pluralformerna har sannolikt följt de steg som vi kan se i de regionala paradigmen. Den här 
förmodade utvecklingen sammanfattas nedan i tabell 6.2. 

Tabell 6.2  Förmodad historisk utveckling av de sydvästsvenska pluraländelserna. 

 Utveckling 
1 person -om > -em > -en > (-e >) 3p > sg. 
2 person -en > (-e >) 3p > sg. 
3 person -a/-e > sg. 

I första person har alltså -om ändrats till -em genom vokalreducering, för att sedan övergå till 
en genom nasalassimilation och påverkan från andra ändelser på -en. Därefter har ändelsen 
substituerats för den i tredje person, varefter denna har substituerats med singularformen. I 
den norra delen av pluralområdet finns ytterligare ett steg, där n:et faller i -en, innan ändelsen 
substitueras av tredje persons-formen.  

I andra person har ändelsen -en substituerats med den i tredje person, varefter den 
substituerats av singularformen. I norr finns samma extra steg som i första person, där -en > -e 
innan ändelsen substitueras av den i tredje person. Den regelbundna ljudutvecklingen -en > 
a, som Wessén (1965) ser som en möjlighet, är inte trolig eftersom -a i detta fall borde 
förekomma även i preteritum. Dessutom borde den utvecklingen ha skett i ett annat område än 
där denna förändring nu finns. Däremot finns en möjlighet att en sådan övergång har påbörjats 
i norr, och att preteritumändelsen där sedan ändrats i analogi med tredje person.  

I tredje person har ändelserna -a och -e generaliserats till allmänna pluraländelser, 
varefter de har substituerats av singularen.  

De här utvecklingarna bekräftar fullt ut den morfologiska markeringsteori som lades fram 
i avsnitt 3. De mest markerade formerna – första person och andra person – har störst 
morfologisk formrikedom och sammanblandas ofta, dock utan att ersättas av varandra9! Båda 
ersätts med den mindre markerade formen för tredje person. Därefter övertas all verbböjning 
av de morfologiskt mest omarkerade singularformerna. I figur 6.1 visas den morfologiska 
utvecklingen av de olika personformerna. Varje steg i den här utvecklingen innebär en 
minskning i morfologisk markering. 

.3
2
1

sgp
p
p

  

Figur 6.1  Morfologisk utveckling av de olika personformerna. 

I de sydvästsvenska dialekterna har första och andra person antingen smält samman till en 
identisk form, innan denna övergår i tredje person, eller så har första person övergått till tredje 
person separat. Jag menar att i inget av de här fallen bör man tala om en kontrast mellan 1p/2p 
vs 3p respektive 2p vs 1p/3p. I stället menar jag att man i det första fallet bör se det som en 
trevägskontrast mellan 1p vs 2p vs 3p, där de två första personerna råkar ha identiska former, 
                                                
9 Att båda formerna uppvisar ändelsen -en innebär inte att den formen har överförts från 2 till 1 person! För 
diskussion angående detta, se ovan. 
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respektive en kontrast mellan en mer markerad 2p vs en mindre markerad ’plural’ (som har 
övertagit formerna från tredje person). Den här uppfattningen grundar jag på den 
markeringsteoretiska utveckling som jag visade ovan, men också på det faktum att i de 
områden där första och andra person har identiska former förekommer separata utvecklingar 
hos de två personernas ändelser. Eftersom separata utvecklingar uppvisas är det rimligt att 
tolka ändelserna som morfologiskt distinkta. I de områden där andra person kontrasteras mot 
första och tredje person förekommer inga separata utvecklingar av första och tredje person 
(eftersom de alltså inte är morfologiskt distinkta), utan båda dessa följer samma förväntade 
mönster. 

En liknande ändelseutveckling som den som presenterades i tabell 6.2 ovan kan tänkas 
för övriga delar av det svenska språkområdet, om än med vissa skillnader i mellanstegen. 
Eftersom förlusten av pluralformerna är fullbordad i dessa områden befinner de sig ytterst på 
skalan i tabell 6.2 ovan. 

6.3. Avvikande belägg 

Det finns en handfull belägg som inte stämmer överens med de ändelser som föreslås i 
basparadigmen. Vissa är enkla att tolka, andra desto svårare. 

I Blekinge förekommer ospecificerade ändelser i preteritum på -o (auto ’åt’) i Bräkne 
härad. Min tolkning är att det här rör sig om ett schwa (-e) som av ett eller annat skäl har 
uttalats eller tolkats som det bakre -o, möjligen med påverkan från skriftspråket. Notera att -o 
här representerar [o] och inte det slutna [ʊ]. De ospecificerade ändelserna på -en från Skåne 
och Småland syftar troligast på ändelserna i första och andra person. 

Belägget i andra person från Svenstorps socken i Vemmenhögs härad (SK), vidder I, är 
ett geografiskt avskilt belägg av samma grad som det från Skirö socken i Småland. Här råder 
dock liten tvekan om att det handlar om en kontamination från imperativen. I sydvästra 
Skåne, där pluralböjning inte förekommer i indikativ, finns en imperativ plural på just -er. 

I Östra Göinge i nordöstra Skåne, samt i angränsande Markaryd i sydvästra Småland, 
förekommer belägg i första person presens på -e. Den här formen är oväntad, och i stället vore 
ett nordligt -en eller ett sydligt -a att förvänta. Både dessa ändelser finns dock också belagda i 
Östra Göinge. I Markaryds fall vore det möjligt att tänka sig en underliggande assimilation i 
belägget vede vi, av samma typ som skedde i fornsvenskan (se 2.1). Men eftersom ändelsen 
förekommer även i Östra Göinge i andra positioner, är det inte orimligt att anta att de två är 
relaterade. Möjligen kan det röra sig om någon typ av mellanform mellan -en och -a, där en 
förändring har börjat ske, men inte genomförts fullständigt. Detta skulle alltså peka på ett 
övergångsområde mellan Småland och Skåne, där ändelsen i första person håller på att övergå 
från det äldre -en till det analogiska -a. 

I Fryele socken i Östbo härad (SM) finns ett presensbelägg i första person på -ä 
(grupperat som -e). Fryele ligger i det område där tredje persons-former vore att förvänta, och 
möjligtvis kan det röra sig om en lokal sänkning av vokalen -a > -ä. Den andra möjligheten 
vore att det i stället är en form på -än (<-en>) som har förlorat sitt /n/. En sådan form är inte 
orimlig i en nordlig socken som Fryele, men förefaller underlig i ljuset av att Fryele ligger 
närmre pluralområdets yttre gräns än socknar som har bekräftade belägg med tredje persons-
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former. Likt belägget från Skirö som behandlades ovan, bör man inta en skeptisk hållning till 
det här belägget och dess upptecknare. Bredare underlag behövs för att ge möjlighet att yttra 
sig om dess rimlighet. 

I Hällaryds socken i Bräkne härad (BL) samt i Bergs socken i Norrvidinge härad (SM) 
förekommer slutligen ändelsen -en i tredje person. Det här är en anomali som inte förväntas 
och som går emot markeringsteorins mest grundläggande principer, eftersom en mer 
markerad ändelse måste överföras från första och andra person till tredje person. Jag tolkar de 
här beläggen i stället som ett tecken på att pluralböjningen i de här socknarna är i upplösning 
och att beläggen är ett resultat på talarnas brist på språkkänsla för hur pluralen ”egentligen” 
ska böjas. Det här baserar jag på följande: 

• Socknarna där beläggen är upptecknade ligger vid pluralområdets yttersta gräns. I ett sådant 
område är det naturligt att pluralböjningen snart kommer att försvinna. 

• Beläggen är sena: från 1952 (Hällaryd) respektive 1965 (Berg). Vid den här tidpunkten är 
det inte orimligt att tänka sig att bruket av pluralformer hade börjat vackla i områdets 
utkanter. Delvis på grund av inre utvecklingar, men också till följd av inflytande utifrån 
och från standardspråket. 

• Beläggen är tagna från meningarna ”Di vöiten ingen hut” (Hällaryd) samt ”Be’en dom att di 
kommen in å äten” (Berg). I båda fallen menar jag att kontamination är den troliga 
orsaken till förekomsten av -en. I det första fallet kan detta bero antingen på 
kontamination från imperativ plural ”Veten hut!”10, alternativt från andra person plural 
”Ni veten ingen hut”11. I det andra fallet är det sannolikt en kontamination från det första 
verbet, ”be’en”, som (till synes) är korrekt böjt i imperativ plural. Alternativt skulle det 
kunna röra sig om en bevarad tredje person presens konjunktiv (fsv. -in), men detta 
bedömer jag som klart mindre sannolikt. 

6.4  Datering av förändringar 

Utifrån den här undersökningens material och resultat är det omöjligt att svara på vid vilken 
tidpunkt de här utvecklingarna har inträffat. Det som går att konstatera är följande: 

• Blekinge tycks ha böjt första person på -om under 1700-talets mitt. Eftersom Blekinge ligger 
långt från pluralernas kärnområde kan man tänka sig att ändelsen -om övergick i -en 
relativt sent, och förekom på ett långt större område på 1700-talet än vid 1900-talets 
början. 

• I Halland förekommer belägg i första person på -om längre söderut än där de förväntas av 
Wigforss (1913–18). Dock är belägg på -en vanligare i dessa områden och förekommer 
även norr om de på -om. Det här tyder på att övergången från -om till -en varit en 
pågående process i området även under 1900-talets början. Sydgränsen för -om bör ha 
gått längre söderut under tidigare århundraden. 

                                                
10 Med förutsättning att imperativ plural förekommer i Blekinge. Om detta saknar jag data. 
11 Att använda en form från 2 person i 3 person på grund av bristande språkkänsla är inte problematiskt, jfr 
Svahn och Nilsson (2014) om informanten i Marks härad (se 2.2.6). Däremot vore det otroligt att se ändelsen 
systematiskt överförd från 2 till 3 person. 
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• Likaså förekommer belägg på -en i första person längre söderut i Östra Göinge än vad som 
beskrivs av Lech (1925). Dessa förekommer parallellt med -a, och även här tycks 
övergången ha varit pågående i början av 1900-talet. Sannolikt har -en tidigare 
förekommit på ett större område.  

• Pluraler förekom i Kalmar län så sent som på slutet av 1800-talet, en klar förskjutning av 
pluralernas östgräns gentemot karta 6.1. Det är inte orimligt att anta att på ett större 
pluralområde har de mer centrala paradigmområdena också varit större. Troligtvis har det 
blåa paradigmområdet sträckt sig längre österut i Kronobergs län, och sedan retirerat åt 
väst tillsammans med pluralböjningen som helhet. 

• I södra Listers härad i sydvästra Blekinge förekommer både -en och -e i preteritum. 
Swenning (1917–37) menar att yngre talare substituerar -en i första person med tredje 
persons-ändelserna -a/-e, och det är mycket troligt att det är den processen som visar sig i 
undersökningens resultat. Pluralböjningens förändringsprocess har alltså varit pågående 
under 1900-talet i Lister. 

• Samma process ser vi sannolikt i Kronobergs län, där socknarna Hjortsberga och 
Stenbrohult (Allbo härad) uppvisar första persons-former på -a, vilket inte kan vara annat 
än en ändelse överförd från tredje person. Se dock nedan för ytterligare diskussion om 
detta. 

• I Halland förekommer ett belägg i andra person på -a, i stället för förväntat -en. Detta är en 
anomali i området, men skulle kunna vara en antydan till påbörjad substitueringsprocess 
till ändelsen i tredje person i området. Även i Jönköpings län finns en yttersocken med 
andra persons-belägg på både -en, -e och -a.  

En viktig fråga i det här sammanhanget är de syntaktiska omständigheterna. Det är inte alltid 
självklart att parallella former är ett tecken på att en form håller på att ersättas. Det kan även 
vara så att det förekommer variation till följd av pronomenets position i förhållande till verbet, 
vilket bl.a. skedde i första person i fornsvenskan (se 2.1). Till exempel förekommer formerna 
vi kommen respektive komme vi i Hasslövs socken (Höks härad, HA) år 1951. I Kulltorps 
socken (Västbo härad, SM) förekommer däremot 1943 de omvända formerna I [...] vajjta 
respektive vajjtän I. 

Socknarna Hjortsberga och Stenbrohult i Allbo härad i Småland, som nämndes ovan, 
uppvisar former både på -en och -a i första person. Det är frestande att snabbt konstatera att 
detta är bevis på en pågående substituering av -en för -a i området, men sett till de faktiska 
beläggen går detta inte att fastslå. I tabell 6.3 nedan visas de fyra belägg i första person som 
finns för dessa två socknar. 

Tabell 6.3  Belägg i första person från Hjortsberga och Stenbrohult. 

År Belägg Socken 
1932 veta vi Hjortsberga 
1921 vi veten Hjortsberga 
1931 veta/vaita (1p pres.) Stenbrohult 
1941 vi kommen Stenbrohult 
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Vad som framgår tydligt är 1) att ändelsen -a inte utan vidare kan säjas vara yngre än -en, och 
2) att det tycks finnas ett mönster där -en > -a när pronomenet är efterställt, men där -en 
bevaras när det är framförställt. Man kan anta en utveckling likt den fornsvenska, där /n/ (eller 
kanske till och med -em, om företeelsen är äldre) har försvunnit framför /v/ i den här 
ställningen, och sedan har det kvarvarande -e:et reanalyserats som -a med tredje person som 
förebild. Det är alltså fullt sannolikt att det rör sig om allomorfer i komplementär distribution, 
snarare än om ett system som håller på att byggas ner. Man bör alltså iaktta försiktighet innan 
man konstaterar att förekomst av parallella former skulle vara tecken på paradigm-
sammanbrott. 

Den andra kronologiska frågan, när pluralerna har försvunnit, är likaså omöjlig att 
besvara. Sett endast till när de senaste beläggen har påträffats i landskapen skulle man kunna 
hävda att pluralerna klarat sig bäst i Skåne och sämst i Västergötland, men detta är ett orimligt 
påstående. Oavsett om det var sant eller inte, kan man inte dra någon sådan slutsats utifrån det 
material som står tillgängligt. Att Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland har fler sent 
daterade belägg beror på att dessa områden har flest belägg som helhet, och högst 
belägg/socken-täthet. Den södra delen av pluralområdet har helt enkelt blivit mycket bättre 
undersökt än det norra. Alltså behövs utökat material för den norra delen av området, innan 
man kan försöka sig på att dra några slutsatser om den geografiska kronologin. 

Men det går att spekulera i vissa saker. Vi vet att i Skåne och övriga sydliga områden 
förekom pluralböjning så sent som 1960- och 70-talen. Vi kan utgå ifrån att informanterna i 
de allra flesta fallen var någonstans mellan 60–90 år, troligtvis oftare i den äldre delen av 
spannet. Alltså kan vi fastslå att pluralböjningen åtminstone i Skåne, Blekinge och Kronoberg 
var fullt levande i slutet av 1800-talet och sannolikt även en bit in på 1900-talets början, när 
dessa informanter var unga. Hur länge den sedan fördes vidare till yngre talare är inte möjligt 
att svara på. Rimligtvis har samma situation varit fallet även i övriga landskap, åtminstone i 
de områden där personböjning fortfarande förekom, men här saknas material för att fastslå 
detta med säkerhet. 

6.5  Fördelning av verbformer 

De samlade beläggen som ingår i undersökningen uppvisar en tydlig formfördelning: 3p > 1p 
> 2p. Belägg i tredje person är vanligare än belägg i första person som är vanligare än belägg i 
andra person. Det här är en fullt logisk fördelning med tanke på att de flesta belägg är 
hämtade från berättelse eller liknande, som ju ofta handlar om andra (3p) eller om en själv 
(1p). Däremot är det anmärkningsvärt att verbet veta helt går emot den här fördelningen, och i 
stället har flest belägg i andra person. Vad det här beror på är oklart, men det visar att finns en 
klar poäng i att beakta de undersökta verbens semantik, eftersom detta uppenbarligen leder till 
olika fördelning av personformer hos dem. Genom ett väl avvägt urval av verb torde man 
alltså vid vidare undersökningar kunna styra resultatet, så att man får en ännu jämnare 
fördelning av personformer. En annan möjlighet är att den här formfördelningen återspeglar 
faktiska förhållanden, vilket i sådana fall skulle visa att tredje persons-former är mer frekvent 
förekommande i språket. Detta skulle i sin tur kunna vara en bidragande orsak till deras 
diakrona styrka, eftersom de enklare kan ligga till grund för analogier. Eventuella samband 
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mellan omarkering, förekomstfrekvens och diakron överlevnad kan dock knappast 
kommenteras ytterligare utifrån den här undersökningen, utan kräver vidare studier i nya 
sammanhang.  

6.6  Sammanfattning 

Det möjligt att konstatera att den sydvästsvenska pluralböjningen ännu var levande vid 1900-
talet, och förekom i landskapen Blekinge, Skåne, Småland, Halland och Västergötland. Under 
1800-talet förekom pluralböjning på ett större område inom dessa landskap, men den tycks 
inte under den här tidsperioden ha haft någon ytterligare spridning i intilliggande landskap. 
Under 1900-talet fortsatte pluralböjningens spridningsområde att minska i storlek. Under hela 
den undersökta perioden sker en successiv förenkling av pluraländelserna, främst i perifera 
områden, där mer markerade former ersätts av mindre markerade sådana. Intern morfologisk 
variation yttrar sig i fyra distinkta paradigm som förekommer på vart och ett geografiskt 
avgränsat område, där det mest centrala också är det mest konservativa. Pluralböjningen tycks 
ha varit normaltillstånd fram till 1900-talets början, med endast moderat morfologisk 
förenkling och minskad geografisk spridning. Pluralböjningens försvinnande – det normala 
tillståndet idag – beror inte på en inomspråklig utveckling, utan är resultatet av en plötslig 
övergång till riksspråkliga verbparadigm. Den här övergången påbörjades i städerna redan 
under 1800-talet, och bör ha fullbordats på övriga områden under 1900-talets första hälft. 

Undersökningen ger på det stora hela en relativt komplett bild av pluralböjningens 
utbredning och böjningsmönster vid slutet av 1800-talet och under 1900-talets första hälft. 
Den kan dock med lätthet utökas för att förtydliga och komplettera den här bilden. Underlaget 
kan utökas med fler verb, samt med fler källor från samma tid, för att tydliggöra den bild som 
lagts fram här. Bilden kan ytterligare kompletteras genom att utöka undersökningen till att 
innefatta även imperativ och konjunktiv. Åtminstone den första av dessa hade unika 
pluralformer i stora delar av det område som angivits i undersökningen, och även i flera 
angränsande områden. En tydligare bild av dessa modus bidrar dessutom till en bättre 
förståelse för indikativen, och naturligtvis vice versa. Bilden av pluralformernas användning 
och utveckling kan kompletteras med en undersökning av användandet av singularformer 
tillsammans med plurala subjekt. Kronologiskt kan undersökningen utökas både framåt och 
bakåt i tiden. Med senare material och yngre talare kan man bättre och noggrannare försöka 
fastställa när och hur pluralen slutligen försvann från dessa områden. Tidigare material 
kommer att öka förståelsen för hur den diakrona utvecklingen har gått till – hur och när 
utvecklingen av ändelserna och de olika paradigmen har skett. Dörren står öppen för framtida 
forskning att besvara de här frågorna. 
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Bilaga: Materialsamling 

Belägg förekommer antingen tillsammans med ett personligt pronomen, eller endast i form av 
ett verb. Belägg som har ett tillhörande pronomen är inte ytterligare definierade. Belägg som 
saknar pronomen definieras med uppgifter om tempus och person. Denna information 
förekommer i kolumnen till vänster om belägget. 

Tempus markeras med s för presens, och t för preteritum. Person markeras med 1, 2 eller 3 för 
första, andra, respektive tredje person plural. Om ingen siffra anges är belägget i fråga en 
ospecificerad form (se avsnitt 4). Exempel på det här bruket är: 1s ’första person presens’, 2t 
’andra person preteritum’, 13s ’första och tredje person presens’. 

När det gäller verbet komma anges tempus ofta även om pronomen förekommer i första och 
andra person plural i de fall detta framgår av belägget, samt om pronomen förekommer i 
tredje person plural då belägget inte följer mönstret -a i presens, -e i preteritum. 

Ett årtal följt av en asterisk innebär att det exakta årtalet är okänt, men kan antas vara det 
angivna baserat på liknande belägg från samma upptecknare. 

Tecknen [] används i beläggen som kortform för [...]. 

Belägg från samlingarna till Västgötaordboken är markerade med VGO. Övriga belägg är från 
Ordbok över Sveriges Dialekter – OSDs. 

veta 

Blekinge 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
1746 1s woitom – – Bröllopsdikt 
1952  di vöiten Hällaryd Bräkne sic! ”di vöiten ingen hut” 
1880-tal  veden i Kyrkhult Lister  
1880-tal  veden i Kyrkhult Lister  
1927 1s veden Kyrkhult Lister  
1928 2s veden Kyrkhult Lister  
1927 1s veden Mjällby Lister  
1954 s veda Mörrum Lister  
1960  veden ni Jämshög Lister  

Halland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
1720-
tal  waiden 

i – – Södra Halland, Hallandiae australis 
dialectus, C. Charisius 

1720-
tal  waiden 

i – – Södra Halland, Hallandiae australis 
dialectus, C. Charisius 

1900 1s vedom Ljungby? Faurås  
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3s veda 
1s vedom 
2s veden 1929 
3s veda 

Ljungby? Faurås  

1s vedom 
2s veden 1914 
3s veda 

Stafsinge Faurås sista siffran osäker 

12s veden 1932 3s veda Torup Halmstad  

1906  veten i Nösslinge Himle  
1932 1s vedom Lindberg Himle  
1909  i veden Veinge Hök  

1951  veden i Ysby Hök ”veden i, kara” 
inledning till ett förtroeligt meddelande 

1923–
31 s veden Veinge Hök  

12s veden 1931 3s veda Enslöv Tönnersjö  

1906  vi 
veden Enslöv Tönnersjö  

12s vauden 1930 3s vauda Trönninge Tönnersjö  

12s veden 1916 3s veda Eftra Årstad  

12s veden 1932 3s veda Slöinge Årstad  

Skåne 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
13s veda 1967 2s veden Södra Mellby Albo  

1967  i veden Södra Mellby Albo  
1967  veda de Södra Mellby Albo  
1955  de veda S:t Olof Albo  
1928 s vidda Rörum Albo  
1944  vidda de Rörum Albo  
1919  di vedda ? Albo  
1947  I viden Fågeltofta Albo  

dai veda  1948  i veden Rebbelberga Bjäre  
1951 s vedda/veda Grevie Bjäre  
1952 s vedda Grevie Bjäre  
1952  vi vedda Grevie Bjäre  
1953  dai veda Grevie Bjäre  
1900 s vedda Hjärnarp Bjäre  
1949 s veda/vedda Hjärnarp Bjäre  
1949 3s veda Hjärnarp Bjäre  
1949 s veda Västra Karup Bjäre  
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1949  dai veda Västra Karup Bjäre  
1952  vi veda Västra Karup Bjäre  
1900 s vedda – Bjäre  
1951 s vedda Förslöv Bjäre  
1951 s vedda Förslöv Bjäre  
1900 s vedda Grevie Bjäre  
1960  ni veden Förslöv Bjäre  
1969  ni veden Norra Rörum Frosta  

13s veda 
2s veden  1929 
2t vessten 

Lyby, Högseröd, 
Östra Sallerup Frosta 

 
13s veda 
2s veden 1927 
2t vessten 

Lyby Frosta  

13s veda 
2s veden 1927 
2t vessten 

Östra Sallerup Frosta  

1899 s veda – Gärd  
1959 s veda Vittskövle Gärd  

13s veda 
2s veden 1926–30 
2t vessten 

Hörröd Gärd  

13s veda 
2s veden 1926–30 
2t vessten 

Hörröd Gärd  

1952  vi veda Hörröd Gärd  
1899 s veda Huaröd Gärd  
1881 1s veda Huaröd Gärd  
1958 s veda Huaröd Gärd  
1928 s veda Västra Vram Gärd  

vi veda 1952  i veden Maglehem Gärd  

1926 s veda Stora Köpinge Herrestad  
1938 s veda Östra Herrestad Ingelstad  
1940 s veda Ingelstorp Ingelstad  
1940 s veda Valleberga Ingelstad  
1947* 2s vidden Östra Hoby Ingelstad  
1948 s vedda Hörup Ingelstad  
1940 s vedda Ingelstorp Ingelstad  
1897 2s veden Löderup Ingelstad  
1923  i vedden Simris Järrestad  
1923  vi vidda/vedda Gladsax Järrestad  
1923  i vedden Järrestad Järrestad  
1923* s vidda Östra Vemmerlöv Järrestad  
1885  dai veda Välinge Luggude  
1948 13s vedda Väsby Luggude  
1950–60 s vedda Väsby Luggude  
1951 s veda Gråmanstorp Norra Åsbo  
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1951  dai veda Gråmanstorp Norra Åsbo  
1951  ni veden Örkelljunga Norra Åsbo  
1962 2s vessten Rya Norra Åsbo  
1962  ni vässten Rya Norra Åsbo  
1962  da veda Rya Norra Åsbo  
1962  veden i Rya Norra Åsbo  
1949 s veda Munka-Ljungby Norra Åsbo  
1949  veda vi Munka-Ljungby Norra Åsbo  
1950 s veda Össjö Norra Åsbo  
1952  da veda Össjö Norra Åsbo  
1952  dai veda Östra Ljungby Norra Åsbo  
1932 s veda Östra Ljungby Norra Åsbo  
1947 s veda – Norra Åsbo  
1931 s veda Riseberga Norra Åsbo  
1932  dai veda Konga, Röstånga Onsjö  
1938  da veda Höja Södra Åsbo  

13s veda 19?? 2s veden Kvidinge Södra Åsbo  

1943  vidder I Svenstorp Vemmenshög sic! 
1959 s veda Kiaby Villand  
1959  di veda Kiaby Villand  
1901 s veda – Villand  
1972  veda di Verum Västra Göinge  
1950–65  ni veden Farstorp Västra Göinge  
1959  ni veden Ignaberga Västra Göinge  
1932 s veda Röke Västra Göinge  

13s veda 1932 2s veden Nävlinge, Vinslöv Västra Göinge  

s veda 1924  vi veda Farstorp Västra Göinge  

1880 3s veda Östra Broby Östra Göinge  
13s veda 
2s veden 1942  
2t vessten 

Glimåkra Östra Göinge  

1946  veden i Glimåkra Östra Göinge  
1961  veda di Gryt Östra Göinge  
1945 2s våin/veden Osby Östra Göinge  
1920  i veden Knisslinge Östra Göinge  

vi vede 
i veden 1897  
dåi veda 

Örkened Östra Göinge  

1s vede/veda/veden 
2s veden 1897 
3s veda 

Örkened Östra Göinge  

Småland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
1840  di veta Agunnaryd Sunnerbo  
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~1820  weten i – Östbo Ordbok för Småländska Landskaps 
Språket, J J Lagergren 

1932  veta vi Hjortsberga Allbo  
vi veten 1921  vi veta Hjortsberga Allbo  

1931  vi veten Slätthög Allbo  
1931  di veta Slätthög Allbo  
1953  di veta Slätthög Allbo  
1931 1s veta/vaita Stenbrohult Allbo  
1931  ni vesten Jät Kinnevald  
1880–
83*  vi veten Urshult Kinnevald  

1919 12s veten Agunnaryd Sunnerbo  
12s veten 1918–20 3s veta Berga Sunnerbo  

12s veten 1918–20 3s veta Hinneryd Sunnerbo  

1918–20 3s veta Markaryd Sunnerbo  
1957–58  vede vi Markaryd Sunnerbo  

vi veten 1937  vi vessten Torpa Sunnerbo  

vi veten 1938  de weta Vittaryd Sunnerbo  

ni veten 1955  di veta Femsjö Västbo  

1955  veden i Femsjö Västbo  
1937 12t vessten Färgaryd Västbo  

1938  vi 
vesstum Gryteryd Västbo  

I [] vajjta 1943  vajjtän I Kulltorp Västbo  

1925  vi veta Hånger Östbo  
1925  I veten Hånger Östbo  
1925  da veta Hånger Östbo  
1925  di [] veta Hånger Östbo  
1932  da veta Voxtorp Östbo  

Västergötland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
12s vete Ordlista över Holsjungamalet, P. Leander 1910 3s veta Holsljunga Kind  
1s vetum 
2s vete 
3s veta 1931–32 

1t vesstum 

Älekulla Mark  

1921 1t vesstum Istorp Mark VGO 
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komma 

Blekinge 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
 komme döi 1887  vi [] komme Ysane Lister Sagor och berättelser på landskapsmål, P. 

Persson 
1956  vij kåmmen Jämshög Lister  
1951 t di komme Jämshög Lister  
1880-tal  vi kommen Kyrkhult Lister  
1880-tal t daj komme Kyrkhult Lister  
1880-tal  daj komme Kyrkhult Lister  
1951 t di komme Jämshög Lister  
1957 t dij kåmme Jämshög Lister  
1960  dij kåmme Jämshög Lister  

Halland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
vi 
kommom 1897  
di komma 

– – 
Mellersta Halland; Folklifsskildringar i 
gammaldags stil: bygdemål från 
mellersta Halland, A. Mutén 

1720-
tal 3t kamme – – Södra Halland; Hallandiae australis 

dialectus, C. Charisius 

1880  vi 
kommom – – 

Nedre Ätradalen; Halländska sagor 
samlade bland folket och berättade på 
bygdemål, A. Bondesson 

1949–
55  daj kåmme Morup Faurås  

1949–
55  vi kåmmen Morup Faurås  

1922 23t kåmme Gunnarp Faurås  
1950–
51 t daj kåmme Morup Faurås  

1952–
58 t daj kåmme Morup Faurås  

1949–
51 3t kåmme Slättåkra Halmstad  

1949–
51 3 kåmme Slättåkra Halmstad  

1949–
51  dajj 

kåmme Slättåkra Halmstad  

12st kommen 
3s komma 1932 
3t komme 

Slättåkra Halmstad  

1932–
33  daj kamme Harplinge Halmstad  

1933  kamma daj Harplinge Halmstad  
1959 3s kômma Nösslinge Himle  
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1 kommom 1932 3 komme Lindberg Himle  

1951  vi kommen Hasslöv Hök  
1951  komme vi Hasslöv Hök  
1924  dai komma Hishult Hök  

1951  da komme Östra 
Karup 

Hök  

1951  komme dai Östra 
Karup 

Hök  

1952 t da kåmme Ränneslöv Hök  
1951  vi kommen Hasslöv Hök  
1906 t vi komme Knäred Hök  
1906  komme da Knäred Hök  
1910  da komme Ränneslöv Hök  
1909  komma i Veinge Hök  
1909  komme vi Tjärby Hök  
1909  da komme Tjärby Hök  
1909  vi komme Tjärby Hök  

12st kommen 
3s komma 1931 
3t komme 

Enslöv 
Tönnersjö 

 

1933  di komme Eldsberga Tönnersjö  
1931  komma da Enslöv Tönnersjö  
1931  da komme Enslöv Tönnersjö  
1933  da komma Eldsberga Tönnersjö  
1917 t komme Stråvalla Viske  
1941 t komme Veddinge Viske  

Skåne 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
s komma 1967 t komme Södra Mellby Albo  

3s komma 1967 s i kommen Södra Mellby Albo  

1967  de kumme Södra Mellby Albo  
1919 t komme – Albo  
1941 t komme Brösarp Albo  
1954  de kumme Brösarp, Eljaröd Albo  
1959 t kumme Brösarp, Eljaröd Albo  

s kumma 1959 t kumme Ravlunda Albo  

1955 t ni kummen Sankt Olof Albo  
1950-tal* s kumma Rörum Albo  

s kumma 1950-tal* t kumme Sankt Olof Albo  

1937–39 t kåmme Barkåkra Bjäre  
1951 t komme Barkåkra Bjäre  
1940- el. s komma Rebbelberga Bjäre  
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1950-tal* t komme 
1948  di komme Rebbelberga Bjäre  

s komma 1952 t komme Grevie Bjäre  

1952 t komme da Grevie Bjäre  
1953  komma da Grevie Bjäre  

s komma 1947 t komme Västra Karup Bjäre  

1956  da komma Västra Karup Bjäre  
s komma  1949 t komme Hjärnarp Bjäre  

1949  da komma Hjärnarp Bjäre  
s komma 1951 t komme Förslöv Bjäre  

komma vi 1953  däi komma Förslöv Bjäre  

1955  ni kommen Förslöv Bjäre  
1955  ni kommen Förslöv Bjäre  

s komma 1947 t komme Hov Bjäre  

1954 3 komme Hov Bjäre  
1952 s komma Båstad Bjäre  

s di komma 1954 t di komme Båstad Bjäre  

1969 3t kåmme Norra Rörum Frosta  
1969 3t kåmme Norra Rörum Frosta  
1969  kåmme vi Norra Rörum Frosta  
1937  di komma Äspinge Frosta  
1939  di komme Äspinge Frosta  
1935  vi komme Äspinge Frosta  
1946 3 komma Äspinge Frosta  
1939  di komma Äspinge Frosta  

13s kumma 
2st kummen 1927 
13t kumme 

– Frosta  

1939–42 3 komme Norra Rörum Frosta  
1942–43 3 kåmme Munkarp Frosta  
1939–42  di kåmma Munkarp Frosta  
1939–42  kåmme di Munkarp Frosta  
1939 3 komme Svensköp Frosta  

13s komma 
2st kommen 1927 
13t komme 

Östra Sallerup Frosta  

1929 t komme Södra Rörum Frosta  
1939–43 t komme Höör Frosta  
1927  di kåmme Äspinge Frosta  
1937–38  di komme Norra Rörum Frosta  
1898 3t komme Vollsjö Fär  
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s komma 1898 t komme – Fär  

1958 t kumme Vollsjö Fär  
1959 3t kumme Vollsjö Fär  
1958 t vi kumme Lövestad Fär  
1958 t di komme Lövestad Fär  
1960 3t kumme Ramsåsa Ingelstad  
1964  di kumme Äsphult Gärd  
1949 3s komma Djurröd Gärd  
1958  de kumme Maglehem Gärd  

di kumme 1952  di kumma Maglehem Gärd  

13s kumma 
2st kummen 1926–30 
13t kumme 

Maglehem Gärd  

13s kumma 
2st kummen 1926–30 
13t kumme 

Hörröd Gärd  

1952 3t kumme Hörröd Gärd  
1897 3t komme Huaröd Gärd  

s kumma  1958 t kumme Huaröd Gärd  
1958  di kumme Huaröd Gärd  
1931  di kumme Everöd Gärd  
1931  di kumme Everöd Gärd  

s kumma 1958 t kumme Degeberga Gärd  

vi kumme 
di kumme 1958  
di kumma 

Degeberga Gärd  

di kumma 1958  di kumme Degeberga Gärd  

1958  di kumme Degeberga Gärd  
1959  kumma di Degeberga Gärd  

s kumma 1959 t kumme Vittskövle Gärd  

1959  di kumme Vittskövle Gärd  
1959  di kumma Vittskövle Gärd  

3s kumma 1959  di kumme Vittskövle Gärd  

1899 s kumma – Gärd  
 t kumme    
1952 t kumme Degeberga Gärd  
1926 t di kumme Stora Köpinge Herrestad  
1951 t di kumme Borrie Herrestad  
1959  di kumme Stora Köpine Herrestad  
1966 s kumma Onslunda Ingelstad  
1939 s kumma Löderup (Kåseberga) Ingelstad  
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 de kumme 
s kumma 1940 t kumme Valleberga Ingelstad  

1960  de kumme Ullstorp Ingelstad  
1897  de kumme Löderup Ingelstad  

s kumma 1926 t kumme Löderup Ingelstad  

1922 t kumme Ingelstorp Ingelstad  
s kumma 1940 t kumme Ingelstorp Ingelstad  

s kumma 1963 t kumme Smedstorp Ingelstad  

1963  de kumme Smedstorp Ingelstad  
1963  ni kumen Smedstorp Ingelstad sic! 

s kumma 1937 t kumme Borrby Ingelstad  

1939 s kumma Glemminge Ingelstad  
s kumma 1938 t kumme Östra Herrestad Ingelstad  

1950 t kumme Östra Hoby Ingelstad  
s kumma 1938 t kumme Hörup Ingelstad  

1937  kuma de Borrby Ingelstad sic! 
s kumma 1937 t kumme Bollerup Ingelstad  

s kumma 1941 t kumme Hammenhög Ingelstad  

s kumma 1939 t kumme Tosterup Ingelstad  

s kumma 1941 t kumme Östra Ingelstad Ingelstad  

s kumma 1950 t kumme Kverrestad Ingelstad  

s kumma 1947 t kumme Hörup Ingelstad  

s kumma 1947–48* t kumme Tranås Ingelstad  

s kumma 1948 t kumme Östra Ingelstad Ingelstad  

s kumma 1932 t kumme Gladsax Järrestad  

s kumma 1940 t kumme Östra Nöbbelöv Järrestad  

s kumma 1941* t kumme Östra Vemmerlöv Järrestad  

s kumma 1941 t kumme Stiby Järrestad  

1941* s kumma Vallby Järrestad  
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2s kummen 
t kumme 
s kumma 1941* t kumme Östra Tommarp Järrestad  

t kumme 1970  vi kumme Östra Nöbbelöv Järrestad  

1950 s komma Ottarp Luggude  
s komma 1953  dai komme Mörarp Luggude  

1954  dai komme Välinge Luggude  
1940-tal  komma de Allerum Luggude  
1948  da komme Allerum Luggude  
1949 s komma Brunnby Luggude  

s kumma 1950–60 t kumme Väsby (Lerberget) Luggude  

1967 t komme Färingtofta Norra Åsbo  
1967–68  di komma Färingtofta Norra Åsbo  

s komma 1949–50  da komme Tåstarp Norra Åsbo  

1949–50  dai komma Tåstarp Norra Åsbo  
1953  da komme Vedby Norra Åsbo  
1953  komme daj Vedby Norra Åsbo  

13s komma Norra Åsbo  1962 t komme Rya Norra Åsbo  
1962  komme di Rya Norra Åsbo  
1933  vi komme Tåssjö Norra Åsbo  
1953  da komma Örkelljunga Norra Åsbo  
1951  vi komme Örkelljunga Norra Åsbo  
1962  vi komma Örkelljunga Norra Åsbo  
1950  da kåmme Skånes-Fagerhult Norra Åsbo  
1951  komme di Gråmanstorp Norra Åsbo  

13s komma 
2st kommen 1953 
13t komme 

Gråmanstorp Norra Åsbo  

1931–32  di komme Oderljunga Norra Åsbo  
1931–32 3t komme Oderljunga Norra Åsbo  
1880  komma dai Riseberga Norra Åsbo  
1880  dai [] komme Riseberga Norra Åsbo  

13s komma 
2st kommen 1950 
13t komme 

Össjö Norra Åsbo  

1950  dai komme Össjö Norra Åsbo  
1952 3s komma Össjö Norra Åsbo  

s komma 
t komme 1949 
 vi komma 

Munka-Ljungby Norra Åsbo  

1949  vi komme Munka-Ljungby Norra Åsbo  
1949  komma da Munka-Ljungby Norra Åsbo  
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1949  däi komme Munka-Ljungby Norra Åsbo  
1933 t kåmme Konga, Röstånga Onsjö  

13s kumma 1929 2s kummen Billinge Onsjö  

1941–43  di kåmme Stehag Onsjö  
1941–43  vi kåmme Stehag Onsjö  
1952  dai komme Björnekulla Södra Åsbo  
1952  dai komma Höja Södra Åsbo  

s komma 1949  komme dai Strövelstorp Södra Åsbo  

1949  komma dai Strövelstorp Södra Åsbo  
s komma 1951  dai komme Ausås Södra Åsbo  

1952  dai komma Ausås Södra Åsbo  
1953  däi komme Västra Sönnarslöv Södra Åsbo  

s komma 1932 t komme Stenestad Södra Åsbo  

1931 3s komma Kvidinge Södra Åsbo  
1966 t komme, kumme Rinkaby Villand  
1965 t kumme Åhus Villand  
1965  kumma di Åhus Villand  

s kumma, komma 1966 t kumme, komme Gualöv Villand  

1966  di kumma Gualöv Villand  
1966 t komme, kumme Trolle-Ljungby Villand  
1966  komma di Trolle-Ljungby Villand  
1966  di kumme Trolle-Ljungby Villand  

s kumma 1965–66 t kumme Åhus Villand  

kumma di 1965–66  vi kumme Åhus Villand  

di kumme 1966  vi kumme Åhus Villand  

 doi komma 1959 t komme Ivö Villand  

1883 3t kåmme Fjälkestad Villand  
s komma 1959 t komme Kiaby Villand  

1959  di komme Kiaby Villand  
1951 3t komme Vånga Villand  
1945 t komme Vånga Villand  

s kumma 1901 t kumme – Villand  

1960 3s kumma Österslöv Villand  
s komma 1951 t komme Nymö Villand  

1887  vi kåmme Österslöv Villand  
1961 t kumme Österslöv Villand  
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 komma do 1960 t komme Oppmanna Villand  

vi komme 1960  do komme Oppmanna Villand  

1959–61  komme daj Näsum Villand  
1948–49 t komme Åhus Villand  
1951 3s kumma Åhus (Yngsjö) Villand  
1938 3s komma Ivetofta Villand  
1932  daj kåmme Nävlinge Västra Göinge  
1965  komma di Vinslöv Västra Göinge  
1966 t komme Matteröd Västra Göinge  
1965 t komme Gumlösa Västra Göinge  
1965  di komme Nävlinge Västra Göinge  
1963  komma di Önnestad Västra Göinge  
1932 t kumme Häglinge Västra Göinge  
1924 t kumme Farstorp Västra Göinge  
1924 t kumme Finja Västra Göinge  
1929  di kumme Tjörnarp Västra Göinge  
1959  da komme Tjörnarp Västra Göinge  

s kumma 1930 t kumme Västra Torup Västra Göinge  

1880 t komme Västra Torup Västra Göinge  
13s kåmma 
2st kåmmen 1932 
13t kåmme 

Nävlinge Västra Göinge  

1948 3t kåmme Visseltofta Västra Göinge  
1937 t kumme Visseltofta Västra Göinge  
1929 t kåmme Önnestad Västra Göinge  
1928 t kumme Norra Åkarp Västra Göinge  
1930 t kåmme Sörby, Gumlösa Västra Göinge  
1943  vi komme Ignaberga Västra Göinge  
1933 t kumme Norra Mellby Västra Göinge  
1928 t kumme Norra Sandby Västra Göinge  
1900  vi kumme Stoby Västra Göinge  
1965  do komme Hästveda Östra Göinge  

13s komma 
2st kommen 1941 
13t komme 

Glimåkra Östra Göinge  

3s kåmma 1880 3t kåmme Östra Broby Östra Göinge  

3s kåmma 1881 3t kåmme Östra Broby Östra Göinge  

1934  vi komma Östra Broby Östra Göinge  
1961 t komme Gryt Östra Göinge  
1926 t komme Färlöv Östra Göinge  

s kumma, kummen 1927 t kumme, kummen Hjärsås Östra Göinge  

1962  vi komma Hjärsås Östra Göinge  
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s komma 
t komme 

1962  do komma Hjärsås Östra Göinge  
do komme 1962  do komma Hjärsås Östra Göinge  

s kumma 1928 t kumme Kviinge Östra Göinge  

1920 12 kummen Knislinge, Gryt, Hjärsås Östra Göinge  
1883 3t kåmme Örkened Östra Göinge  
1934  kumme då Örkened Östra Göinge då=de 
1917 2 kömmen Osby, Örkened Östra Göinge  

s komma 1961  di komme Knislinge Östra Göinge  

1962  vi komme Knislinge Östra Göinge  
1942 3t kåmme Loshult Östra Göinge  
1942  vi kåmmen Loshult Östra Göinge  
1954  då kåmme Loshult Östra Göinge  
1918 2 kömmen Loshult Östra Göinge  

Småland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 

ca. 
1850 t kumme – – 

Kalmar län; Samlingar till en 
ordbok öfver landskapsmålet i 
Kalmar län G. V. Sylvander 

1969  di komma Stenbrohult Allbo  
3s komma 
1t kommen 1968 
3t komme 

Virestad Allbo  

1968 1t vi kommen Virestad Allbo  
1969  ni kommen Virestad Allbo  
1935  komma di Vislanda Allbo  
1943  di komme Aringsås Allbo  
1957  komme di Kvenneberga Allbo  
1941  vi kommen Stenbrohult Allbo  

s kömma 1931 t kömme Västra Torsås Allbo  

1931  kömma di Mistelås Allbo  
1953 3t komme Slätthög Allbo  
1931 t kömme Ör Allbo  
1931–
37  komma di Jät Kinnevald  

3s kåmma 1883 2t kummen Kalvsvik Kinnevald  

1880–
83 3t kåmme Urshult Kinnevald  

1956 s kömma Öreryd Mo  
1946 t kumme Källeryd Mo  
1946  da kumme Källeryd Mo  
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1965  di kommen Berg Norrvidinge sic! ”Be’en dom att di 
kommen in å äten!” 

1926 t kumme Annerstad Sunnerbo  
1947  da kåmme Angelstad Sunnerbo  
1947  da komme Angelstad Sunnerbo  
1958  di komma Agunnaryd Sunnerbo  
1947  kömme vi Angelstad Sunnerbo  
1955  vi kåmmen Pjätteryd Sunnerbo  
1947 t kåmme Hallaryd Sunnerbo  
1952  ni kammen Vrå Sunnerbo  
1952 3t kamme Vrå Sunnerbo  
1949  vi kummen Hinneryd Sunnerbo  

t kumme 1947  kummen i Bosebo Västbo  

1954 3t komme Södra Hestra Västbo  
1920  da komme Burseryd Västbo  
1947 t kumme Bredaryd Västbo  

da kömma 1940  da kömme Villstad Västbo  

1938 1t kummen Jälluntofta Västbo  
12s kômmen 
3s kômma 
12t kummen 1937 

3t kumme 

Färgaryd Västbo  

1883  da kumme Femsjö Västbo  

1955 3t kumme, 
kômme Femsjö Västbo  

1955  da kômme Femsjö Västbo  
1955 3t kômme Femsjö Västbo  

3t kömme 1955  da kômma Femsjö Västbo  

1955  kômmen i Femsjö Västbo  
1948 t kumme Båraryd Västbo  
1954 3t komme Södra Hestra Västbo  
1956 3t komme Södra Hestra Västbo  
1959  di komme Södra Hestra Västbo  
1932 3t kömma Rydaholm Östbo  
1932* 3t kummä Fryele Östbo  
1939 3t da kummä Fryele Östbo  
1953  da kumme Tånnö Östbo  
1932 t kömme Voxtorp Östbo  
1935 s kömma Kävsjö Östbo sidoform till singular 
1939 ? kumme Skirö Östra sidoform till singular 

Västergötland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 

1864–68  komma I – – A. Frigell ”kring Borås diftonger 
och bibehållna pluralformer av 
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verba, dock gemensam form för 
alla personerna” 

1891  kåmma da Bollebygd Bollebygd ”hört av en person men ej 
absolut säker” 

1932 3t kômme Kinnarumm
a Mark  

1927 3t kômme Öxnevalla Mark  
1935  da kômme Seglora Mark  
1931 t kumme Tunge Ale VGO 
1929–32 t kumme Skepplanda Ale VGO 
1930–32 t kumme Östad Ale VGO 
1923, 
1931 t kumme Kilanda Ale VGO 

1923 t komme Starrkärr Ale VGO 
1927 t komme Ale-Skövde Ale VGO 
1929–30 t komme Hålanda Ale VGO 

kömme i 1921  da kömma Istorp Mark VGO 

1921  kumme i Holsljunga Kind VGO 
1932 t kåmme Göteve Vilske VGO 
1903  kåmma vi Brandstorp Vartofta VGO 
1903  kåmma vi Habo Vartofta VGO 

1903 1t kåmme vi Vartofta-
Åsaka Vartofta VGO 

1t vi kåmme 1903 3t kåmme di Vistorp Vartofta VGO 

1935  da kömme Mjöbäck Kind VGO 

äta 

Blekinge 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
1962 t auto Asarum Bräkne  
1931 t aute Hällaryd Bräkne  
1930 t auto Ringamåla Bräkne  

1948  vi 
auden Mjällby Lister  

1950–
52  dej 

aude 
Mjällby Lister  

1950–
52  vi aude Mjällby Lister  

1950–
52  däj 

aude 
Mjällby Lister  

1954  di åode Mörrum Lister  
1957  dij aode Jämshög Lister  

1887  di åde Ysane Lister Sagor och berättelser på landskapsmål, P. 
Persson 



 75 

1880-tal  di åde Kyrkhult Lister  
1880-tal  daj åde Kyrkhult Lister  

Halland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
1720-
tal  aden i – – Södra Halland, Hallandiae 

australis dialectus, C. Charisius 
dai aude 

1897  vi audom – – 

Mellersta Halland; 
Folklifsskildringar i gammaldags 
stil: bygdemål från mellersta 
Halland, A. Mutén 

 aude dai 

1880 3t aude – – 

Nedre Ätradalen; Halländska 
sagor samlade bland folket och 
berättade på bygdemål, A. 
Bondesson 

1900 t aode Ljungby Faurås  
1949  aude daj Morup Faurås  
1949–
55  vi äden Morup Faurås  

1951 t aude Morup Faurås  
1930  vi audom Ljungby Faurås  
1953  daj aude Morup Faurås  
1950–
56  daj aude Morup Faurås  

1929  vi audom Ljungby Faurås  
1950–
51 3t aude Morup Faurås  

1927 3t åde Landa Fjäre  
1955–
56 3t åde Landa Fjäre  

1946  vi audåmm Slättåkra Halmstad  
1952–
54  i äden Slättåkra Halmstad  

1949–
51  aude dajj Slättåkra Halmstad  

1949–
51 3t aude Slättåkra Halmstad  

12s äden 
3s äda 
12t auden 1932 

3t aude 

Torup Halmstad  

12s äden 
3s äda 
12t auden 1932 

3t aude 

Slättåkra Halmstad  

1939  da ôude Söndrum Halmstad  
1933+
35  äden i Harplinge Halmstad  
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1932–
35 3t aude Harplinge Halmstad  

1933  vi auden Harplinge Halmstad  
1s ädom 
1t ådom 1932 
3t åde 

Lindberg Himle  

1951 t ôude Knäred Hök  
s äda 1954–

56 t ôude Knäred Hök  

s eda 1951 t aude Hishult Hök  

1952  ôude vi Ränneslöv Hök  
1951  ôude vi Östra Karup Hök  
1952 3t ôude Skummeslöv Hök  
1926–
31 t ôude Veinge Hök  

1909 t åude Våxtorp Hök  
1909  da eda Våxtorp Hök  
1910 3s äda Veinge Hök  
1909  vi åude Laholm Hök  
1909 t aude Hishult Hök  
1910  da eda Ränneslöv Hök  
1909 t åude Knäred Hök  

12s äden 
3s äda 
12t auden 1931 

3t aude 

Enslöv Tönnersjö  

12s äden/eden 
3s äda/eda 
12t ôuden 1933 

3t ôude 

Snöstorp Tönnersjö  

1909 t åude Breared Tönnersjö  
1909  vi åuden Breared Tönnersjö  
1906 t åud-e(n) Breared Tönnersjö  
1931  äden vi Enslöv Tönnersjö  
1906 t åde dom Trönninge Tönnersjö  
1941 t åde Veddinge Viske  
1941 t åde Sällstorp Viske  
1917 t åute Drängsered Årstad  
1880–
81  auden vi Eftra Årstad  

1906  da åute Drängsered Årstad  

Skåne 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
1919 t ôude – Albo  

s eda  1947 t åde Andrarum Albo  
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1967  åde di Södra Mellby Albo  
1948 3t åde Andrarum Albo  
1943 t ôude, åde Brösarp Albo  
1897–
98 t åde Kivik Albo  

13s eda 
2s eden 1954–

55 t åde 
Sankt Olof Albo  

s eda 
t aude, åde 1952 
 da åde 

Grevie Bjäre  

1956  da eda Grevie Bjäre  
1956  da aude Grevie Bjäre  
1954 3t aude Grevie Bjäre  

s eda 1948 t aude Rebbelberga Bjäre  

aude da 1948  aude vi Rebbelberga Bjäre  

s eda 1900 t aude Hjärnarp Bjäre  

1939 t aude Barkåkra Bjäre  
s eda 1900 t aude – Bjäre  

1951 t aude Förslöv Bjäre  
1949  daj eda Hov Bjäre  
1952  eda dai Båstad Bjäre  
1937–
38  di [] aude Norra Rörum Frosta  

1929  dai aude Södra Rörum Frosta  
13s eda markerat som ”även” 
2s eden  
13t åde markerat som ”även” 1924 

2t åden 

Östra Sellerup Frosta 

 
1939–
43  vi [aude] Höör Frosta  

1935–
39  di aude Munkarp Frosta  

1939–
41  di aude Munkarp Frosta  

1936  di aude Svensköp Frosta  
1943  aude vi Norra Rörum Frosta  
1939–
42  daj aude Norra Rörum Frosta  

1969  aude vi Norra Rörum Frosta  
1898 s äjda Västerstad Fär  
1932  di [] ôude Ramsåsa Fär  
1969  di aude Skepparslöv Gärd  
1897 3t aude Huaröd Gärd  
1899 t aude Everöd Gärd  
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t aude 1958  aude vi Degeberga Gärd Samma exempel innehåller 
”di aud” 

s äjda 1899 t aude – Gärd  

1959  di aude Degeberga Gärd  
1959  di [] aude Vittskövle Gärd  
1959  de aude Vittskövle Gärd  
1899  de aude – Gärd  
1952 t åude Maglehem Gärd  
1952  åude vi Maglehem Gärd  

s äjda 1917–
18 t aode Äsphult Gärd  

1917–
18  doj äjda Äsphult Gärd  

t ôude 1932  vi ôude Baldringe Herrestad  

s eda 1926 t åde Stora Köpinge Herrestad  

s eda 1901 t åde Bromma Herrestad  

s eda 1963 t åde Smedstorp Ingelstad  

s eda 1937 t åde Borrby Ingelstad  

s eda 1939 t ôude Glemminge Ingelstad  

s eda 1938 t ôude Östra Herrestad Ingelstad  

s eda 1947 t åde Hörup Ingelstad  

s eda 1939 t ôude Tosterup Ingelstad  

1933 t ôude Tryde Ingelstad  
s eda 1937 t ôude Hannas Ingelstad  

s eda 1937  de [] ôude Bollerup Ingelstad  

s eda 1941 t ôude Östra Ingelstad Ingelstad  

1948  de åde Östra Ingelstad Ingelstad  
s eda 1950 t åde Kverrestad Ingelstad  

s eda 1940 t ôude Ingelstorp Ingelstad  

1897  vi [] åde Löderup Ingelstad  
s eda 1945–

46 t åde Tranås Ingelstad  

1933  de ôude Ullstorp Ingelstad  
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s eda 1939 t åde 
Löderup 
(Kåseberga) Ingelstad  

s eda 1940 t ôude Valleberga Ingelstad  

t åde 1962  åde vi Valleberga Ingelstad  

1947  de eda Hammenhög Ingelstad  
1957 t åde Stiby Järrestad  

s eda 1943 t åde Östra Tomarp Järrestad  

s eda 1932 t åde Gladsax Järrestad  

s eda 1940 t åde Östra Nöbbelöv Järrestad  

1895 t aude Brunnby Luggude  
1917 t aude Välinge Luggude  

s eda 1946 t aude Perstorp Norra Åsbo  

1931–
32 t aude Oderljunga Norra Åsbo  

1931–
32  di aude Oderljunga Norra Åsbo  

1950 s eda Össjö Norra Åsbo  
1967  dai aude Färingtofta Norra Åsbo  

s eda 
t aude 1949 
 vi aude 

Munka-Ljungby Norra Åsbo  

1951  eda vi Munka-Ljungby Norra Åsbo  
1952  aude da Östra Ljungby Norra Åsbo  
1951 t aude Örkelljunga Norra Åsbo  
1933 t aude Tåssjö Norra Åsbo  
1949–
50  dai aude Tåstarp Norra Åsbo  

1953  daj [] eda Vedby Norra Åsbo  
1962  di aude Rya Norra Åsbo  
1917 2s äden Röke Västra Göinge  

s eda 1946 t aude Perstorp Norra Åsbo  

t aude 1937–
42  aude vi Billinge Onsjö  

t aude 1936–
43  vi aude Hallaröd Onsjö  

1932 t aude Konga, Röstånga Onsjö  
1941–
43 3t aude Stehag Onsjö  

1937  dai aude Strövelstorp Södra Åsbo  
1932 t aude Stenestad Södra Åsbo  
1931  ni eden Kvidinge Södra Åsbo  
1918 t aude Kvidinge Södra Åsbo  



 80 

13s ajda 1946 2s ajden Fjälkinge Villand  

1883 t aude Fjälkestad Villand  
1959  di aude Kiaby Villand  
1959  di aude Ivö Villand  
1945 t aude Vånga Villand  
1951  doj aude Vånga Villand  
1965 t aude Åhus köping Villand  
1966 3t aude Åhus köping Villand  
1959–
61  vi [] aude Näsum Villand  

1959–
61  di [] aida Näsum Villand  

1950  di aude – Västra Göinge  
1924 t aude Farstorp Västra Göinge  
1933  di aude Brönnestad Västra Göinge  
1924 t aude Hörja Västra Göinge  
1932 t aude Häglinge Västra Göinge  

s äda 1929 t aude Häglinge Västra Göinge  

1932 t aude Stoby Västra Göinge  
t aude 1932  vi aude Vankiva Västra Göinge  

s äda 1930 t aude 
Västra Torup, 
Röke Västra Göinge  

1962  di aude Tjörnarp Västra Göinge  
1956 t aude Sörby Västra Göinge  
1937 t aude Verum Västra Göinge  
1948 t aude Visseltofta Västra Göinge  
1937 t aude Visseltofta Västra Göinge  
1928 t aude Norra Åkarp Västra Göinge  
1938 t aude Norra Åkarp Västra Göinge  
1930 t aude Sörby, Gumlösa Västra Göinge  
1929 t aude Önnestad Västra Göinge  
1935–
36 t aude Vittsjö Västra Göinge  

1950  doj aude Ignaberga Västra Göinge  
1928 t aude Norra Sandby Västra Göinge  
1965 t aude Nävlinge Västra Göinge  

13s aida 
2s aiden 1931 
t aude 

Nävlinge, 
Vinslöv Västra Göinge  

1966  aude dom Matteröd Västra Göinge  
1950–
65 t aude Farstorp Västra Göinge  

1972 t aude Röke Västra Göinge  
1969 t aude Västra Torup Västra Göinge  
1970  vi [] aude Västra Torup Västra Göinge  
1971  di aude Verum Västra Göinge  
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1963 3t aude Önnestad Västra Göinge  
1968 t aude Vittsjö Västra Göinge  
1953  di aude Norra Sandby Västra Göinge  

vi aude 1950–
51  aude di Ignaberga Västra Göinge  

1950 t aude Ignaberga Västra Göinge  
1929 t aude Matteröd Västra Göinge  
1933 t aude Norra Mellby Västra Göinge  

13s äda 
2s äden 1932 
t aude 

Röke Västra Göinge  

s aida 1929 t aude Hästveda Östra Göinge  

s aida 1928 t aode Norra Strö Östra Göinge  

1948  vi auden Örkened Östra Göinge  
1950 3t aude Örkened Östra Göinge  
1939  aude doi Osby Östra Göinge  
1930 t aude Osby Östra Göinge  
1961  di aude Knislinge Östra Göinge  

 doj aida 1961 3t aude Knislinge Östra Göinge  

s äda 
t aude 1961 
 äda vi 

Gryt Östra Göinge  

1961  di aude Gryt Östra Göinge  
1926 t aude Färlöv Östra Göinge  

s aida, aiden 
1927 t aude, 

auden 
Hjärsås Östra Göinge  

1962 3t aude Hjärsås Östra Göinge  
1962  do [] aude Hjärsås Östra Göinge  

1920  doi äda Knisslinge, Gryt, 
Hjärsås Östra Göinge  

 doi [] aude 1920 2s aiden 
Knisslinge, Gryt, 
Hjärsås Östra Göinge  

1921  doi [] aude Östra Broby, 
Emmislöv Östra Göinge  

1918 2s aiden Loshult Östra Göinge  
1897 t aude Örkened Östra Göinge  
1965 t aude Hästveda Östra Göinge  

Småland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
1763  de aita – – Kalmar (län?), Brd 
1945 t ote Slätthög Allbo  
1931 t ôåte Stenbrohult Allbo  
1931 s äta Västra Allbo  
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t åtä Torsås 
1943  åte di Aringsås Allbo  

s äta 1968 t aute, åte Virestad Allbo  

1968 3s äta Virestad Allbo  
1968  do [] äta Virestad Allbo  
1964 3t aute Väckelsång Konga  

1878  vi [] åte Norra 
Hestra Mo  

1949 t åte Mulseryd Mo  
1949 t åte Bottnaryd Mo  
1946 t åute Källeryd Mo  
1950  dåj aute Göteryd Sunnerbo  
1946 t autä Göteryd Sunnerbo  
1946 t aåde Hallaryd Sunnerbo  
1926  di [] åte Angelstad Sunnerbo  
1936  vi ätän Berga Sunnerbo  
1950-
tal*  dåj aute Pjätteryd Sunnerbo  

1919 t aute Agunnaryd Sunnerbo  
1959 t aote, -n Långaryd Västbo  
1938–
39  da äote Anderstorp Västbo  

1947  da oute Bredaryd Västbo  
1948 t oute Båraryd Västbo  

åtä ni  1942  vi åtä Kulltorp Västbo  
1931  äta di Gällaryd Östbo  

s äta markerat ”(el. sg.)” 1935 t åte Kävsjö Östbo  
1932  di äta Rydaholm Östbo  
1939  ätä vi Fryele Östbo  

Västergötland 

Årtal  Form Socken Härad Övrigt 
1881 3t åte – Redväg Läsning i Hemmet, A. Aström 
1903  vi [] åte Vistorp Vartofta  
1920  vi ätum Berghem Mark VGO 
1933 3t åte Bredared Veden  VGO 
1937 3t åte Revesjö Kind VGO 
 


