
Språk og dialekt gjennom 
650 år

Arkeologen, professor Anders Hagen, sa en gang i et foredrag at det er tross alt ikke 
var mer enn ca. 30 generasjoner sia slaget på Stiklestad. Bruker vi samme resonne-
ment, er det faktisk bare vel 20 ættledd sia diplomet på Tokastoðum ble satt opp i 1358. 
Hvordan fedrelandet, Hedmarken, Ringsaker eller Veldre så ut på den tida, må vi bare 
gjette oss til – i hvert fall delvis. Men noe veit vi, ja, faktisk ganske mye om vi går til kil-
dene, og de er langt flere enn mange er klar over.

 
Svartedauden, den store mannedauden, digerdøden (svensk) og sortedøden (dansk), 
var en byllepest som ”kom med et skip til Bergen i 1349”, men var kommet til Oslo alle-
rede året før i 1348!

Sjukdommen som kom i 1340-åra fra Kina, fulgte karavanevegene, og nådde fram 
til Konstantinopel i 1347. Med ferdsla over Middelhavet spredte den seg raskt til Italia 
og raste så videre gjennom Frankrike til Tyskland og England. Fra England kom den til 
Bergen. Fra Tyskland via Danmark kom den til Oslo. Kyststrøka og ”tettstedene”, byer 
som Oslo, Bergen og Nidaros ble hardest rammet. Men også det indre Østlandet ble 
sterkt berørt i det pesten både kom til Hedmarken via Romeriket og vestfra gjennom 
Hallingdal og Valdres. I Hallingdal døde for øvrig hele 80 % av befolkningen.

Noe før pesten kom til landet, var kongeriket Norge på sitt mektigste. Da Norge fikk 
egen erkebiskop i Nidaros i 1153, var det fem bispedømmer i fastlands-Norge, men hele 
seks på det store øyriket som også ble rammet, ja, alle øysamfunnene, unntatt Island 
som ble spart fordi mannskapene på skipa som skulle dit med korn, ble sjuke og døde 
før de kom fram.

Hvor stor del av Norges befolkning som døde av pesten, er det ulike oppfatninger 
om. Noen historikere og forskere  har anslått at minst 60-70% gikk med, andre hevder 
at halvparten døde og atter andre en tredjedel.

10 år etter, i 1359 – 60, gikk en ny pestbølge over landet – en koppeepidemi som 
særlig rammet barna. Den ble da også kalt barnedauden. Og i 1371 kom en ny drapssott 
som herjet i Viken.

Norges med si storhetstid i perioden rundt 1260-90, vaklet fullstendig 100 år sei-
nere, og det hadde mange årsaker. To av dem var svartedauden og interskandinavismen 
som det gamle norske kongehuset ble viklet inn i.
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Svartedaudens negative virkninger for land og folk var nå en ting, der storparten av lan-
dets lederskap døde. Ikke bedre var interskandinavismen som utviklet seg raskt etter 
1360 da restene av høgadelen i Norge begynte å orientere seg mot nabolanda Sverige 
og Danmark, og stadig sammenblanding av ætter og familier ved giftermål ble svært 
utbredt. Dette førte da også til at kongefamiliene i disse tre landa ble mer og mer viklet i 
hop. Vi fikk m.a.o. en nordisk dynastipolitikk. Slik glei vi sakte, men sikkert inn i unionen 
da Olav Håkonsson i 1376 ble valgt til konge i Danmark og arvet Norge i 1380 ved sin fars 
Håkon VI Magnussons død. Med dette startet unionen som skulle vare i 434 år.

Endelig må vi nevne det økonomiske sammenbruddet som kom i Norge etter 1350, 
med en enorm nedgang i jordbruksproduksjonen og jordverdiene (fallet i landskylda).

I starten av mellomalderens skjebnetid, 10 år etter at svartedauden kom til Oslo, 
settes det første skinnbrevet på Tokastoðum opp, og vi befinner oss i det vi kaller den 
mellomnorske perioden.

 
 
Språklig sett kan vi dele ”Tokstadperioden” 1358-2008 i fem bolker:

 
 1. Mellomnorsk 1350 – 1537, m.a.o. fra svartedauden til reformasjonen, men med  
  fortsatt vesentlig norrøne språkrøtter.

2. Dansk språk og ”norsk” riksmål 1537-1814. Protestantismen med Luthers  
  lære i skole og kirke med prekentekster, huspostiller, salmebøker, katekismer,  
  konfirmasjonsundervisning og litt skole. Alt dette virket språklig uniform- 
  erende.

3. Unionstida med Sverige 1814-1905. Norge var i en noe friere språkpolitisk  
  stilling. Flere engasjerte målreisere, både på landsmål og riksmål, gjør seg  
  sterkt gjeldende: Aasen, Vinje, Garborg, Sivle, Ibsen, Bjørnson, K. Knudsen, P. A.  
  Munch m.fl.

4. 1905 – 1960. Flere fornorskende læreboknormaler blir vedtatt så som rettskriv- 
  ningsreformene i 1901, 1907, 1917, 1938 og 1959.

5. 1960 – 2008. I løpet av de siste 50 år har mange norske dialekter gått mer og  
  mindre i oppløsning, men de brukes mye og galt (”mumlespråk”) på radio og i  
  TV. Det har vært en voldsom urbaniseringsperiode med stor folkeforflytning inn  
  til byer og sentra. Nynorsken er på veg ut i skole og offentlig administrasjon. Så  
  seint som i 1958/59 hadde over 103 000 elever nynorsk som opplæringsmål,  
  mens bokmål hadde 215 000. Enda interessantere er antall skolekretser  for  
  de to måla, der vel 2400 skolekretser hadde bokmål, mens nynorsken rådde  
  grunnen i 2210 skoler. Storparten av disse siste er i dag lagt ned. Konserva- 
  tive språkrudimenter fra perioder før 1917-1938 er kommet tilbake med full  
  tyngde. Engelsk er blitt vårt nye ”sidemål”.

 

303 

Inter-
skandinaviske

giftermål

Språkperioder

Johan Nordhagens radering av plogkaren på Vinju i 
Veldre er fra litt etter 1900-tallet. Mannen som går og 
pløyer, er åsmarkingen Andreas Busmundrud, f. 1869. 
Andreas kjøpte Vinju i 1900 og dreiv garden fram til 
1939.



Ringsakbygdas største roman- og novelleforfatter, Tryggve Andersen, skildrer i sitt 
eminente verk ”I Canselliraadens Dage” pastor Linds fabuleringer om Veldrebygda hin 
søndagsmorgen der han sitter i spisslaen på veg til annekskirka slik: ”Det syntes snart 
at annekset kanskje var den rigeste del af bygden.” 

Mange (navne-) garder i Veldre forteller da også om ”forna dars” kraft og elde, 
så som By, Koss, Flisaker (Fylkishaugr), Opsal, Løken (Løykin) og ikke minst stadir-
gardene Glestad, Simenstad og Tokstad, hvorav noen av dem også lå i den såkalte 
Forbergfjerdingen.

Her i Forberg lå gardene alt på 1300-tallet med mange og relativt store hus både 
for folk og fe, og landskapet var preget av romslighet, først og fremst med mye skog. 
Bygda fikk tidlig navnet Veldre, som vel aldri har vært noe gardsnavn, men helt fra star-
ten et bygde- eller områdenavn. Noen av de største skogeiendommene i kommunen lig-
ger fortsatt her som en solid rygg både miljømessig, klimatisk så vel som økonomisk.

”a Vællrum” (dativ flertall) fins i skriftlige kilder allerede i 1335. Betydning og opp-
hav er omdiskutert. Men at Veldre er et flertallsnavn, og at det ”lukter” fellesgermansk 
/ urgemansk av navnet er uomtvistelig, og ord som Valdres renner en i hug. Fra Valdres 
og ”Vællrum” er vegen språklig sett stutt til tysk, Wald = skog, og enda mer til i flertalls-
forma die Wälder = skoger, skogsbeiter.

 
Byllepesten som vi har behandlet ovenfor, var antakelig i utgangspunktet en lunge-
brann, en slags koldbrann i lungevevet, først litt seinere kom svuller i lymfekjertlene, 
mest i armhuler og lysken. Så kom koldbrann i huden, som deretter ble svart. Folk som 
bodde mange og tett sammen, var underernærte og hadde liten motstandskraft, bukket 
fort under. På de større gardene i Veldre var det romslig på alle vis og forholdsvis langt 
til naboer, brukbare soveavlukker hvor folk ikke lå for tett, store kjøkken med gode ild-
steder, rimelig tilgang på rug, bygg og havre, kvann, kål, neper, erter, bønner og lauk, 
mjølk, skyr og andre mjølkeprodukter, kjøtt av kveg, sau, vilt og fisk fra Mjøsa og fjell-
vatn m.m. og rikelig tilgang på skogsbær. 

Vi skal også være klar over at mellomaldermennesket visste mye om legende og 
forebyggende planter og urter som både vokste i lauk- eller grasgarden (= urtehagen) 
og vilt i skog og på fjell. Nok mat, tilgang på urter og vitaminer, etter tida brukbar reins-
lighet med kroppsvask i bekker, vatn og Mjøsa m.m., gjorde enkelte områder mer resis-
tente for sjukdommer generelt da som nå.

Motstandskrafta var m.a.o. vesentlig større i dette området enn mange andre ste-
der, slik at kanskje bare 1/3 av disse veldringene døde? Området rundt kirka på Fli-
saker, som er nevnt i skriftlige kilder i 1332, og omtalt av biskop Jens Nilssøn som 
”Følckisagger Kirche” i en visitasberetning fra 1594, var langt mer utsatt p.g.a. hyppige 
begravelser der folk som hadde stelt sine døde, møttes.

Det er da heller ikke påvist, enn si nevnt, at det var noen egen kirke i Løkjedalen. 
Derimot skal det ha stått et kapell på Gimse i Veldreåsen, men det var helst revet, og 
det var langt dit. Noe nærmere lå naturligvis gardskirka på Vinju om den ikke allerede 
var revet?
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Derfor kunne da også gardhandler foregå og brev og diplomer settes opp vedrø-
rende både eiendomsoverdragelser, jordsalg, arv, tvistemål etc. som veldig mange av 
mellomalderbreva omhandler. Det finnes da også bare et par – tre ødegardsminner fra 
gamle Veldre.

 
 
Hva kjennetegner alle de utallige brev som ble satt opp eller skrevet i språkperioden 
1350 – 1537, m.a.o. den mellomnorske perioden, og ville det være mulig for en veldring 
i dag, i 2008, å forstå det som ble sagt og skrevet på Tokastoðum rundt 1360?

Det skriftlige språket er mellomnorsk ført i pennen med gotisk skrift, men med 
latinske bokstaver, preget av en masse formularer, spesielle uttrykk og forkortelser, i 
blant også på latin. Slike brev er nærmest uforståelige i dag, bortsett fra enkelte små-
ord. Men så seint som rundt 1360 og utover står norrønt språkbruk og ordtilfang fortsatt 
sterkt. Når formularene både i innledning og slutt er relativt like, så var det også en 
fordel for uerfarne skrivekarle som måtte trå til etter svartedauden.

Diplomene er nesten uten unntak forfattet i en stiv og høgtide-
lig stil uansett hva saken gjelder. Breva henvender seg til ”alle menn 
som ser og hører -”. Å høre var minst like viktig siden bare de færreste 
kunne lese.

Om vi hadde stått på Tokastadtunet da brevet ble lest opp, ville 
vi skjønt svært lite av helheten i dette, men at de sendte Guds hilsen 
samt sin egen, er mulig å skjønne. Likeså at sem eller sæm = som, 
ok = og, sea = sjå, se, hæyra = høre, sender = sender, till = til, ek = jeg, 
”vilium mit kunnigt gera” = ”vil vi gjøre kjent”. ”Gera kunnugt” heter 
det på islandsk i dag.

Men den store sammenhengen ville nok blitt borte, så som àmag 
= krav. Ertog, ærtog eller ørtog = 1/3 av eyrir både i vekt og penger. 
Eyrir var vektenhet og pengeenhet = 1/8 mark. Et eyrisbol = så mye 
jord som en kunne så ei tønne korn på (139 liter) eller fø et naut på. 
Markebol = jordegods som det ble betalt ei mark i årlig leie for.

Handaband er når to personer som har hatt et innbyrdes mellomvære, tok hver-
andre i handa og dermed bekreftet noe som var avtalt muntlig. Stefnastofa = møterom, 
møtestue.

Hvis en antar eller faktisk påstår, at en del av gardene i det såkalte Forberg, var 
forholdsvis store og vel etablerte allerede før svartedauden, så skyldes det hva gards-
navn sjøl forteller, samt at de alle er nevnt i DN = Diplomatarium Norvegicum. Simen-
stad i 1337 og 1367, Løken i 1345, 1348 og 1358, Båberg i 1397, Tokstad i 1358, 1381, 
1397 m.m. Dette må tolkes dit hen at Sigmundarstadr, Løykin (Leikvin), Buaberg og 
Tokastadr alle var blant de største og mest ressurssterke eiendommene i Veldre før 
1300-tallet.

Ur-garden i området har kanskje vært en Berg-gard. (En-stavings naturnavn er 
nesten alltid de eldste). Denne ble så i si tid kanskje delt i to, nemlig Forberg (blitt borte 
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Mellomalderbrev 
- innhold , språk 

og betydning

Nr: 960
Dato: 1381 juli 22
Sted: Ingeberg [på Ringsaker]
Regest:
Vitnebrev om makeskifte utst av Tjostolv Olavsson, 
Narve Tordsson og Ogmund Toresson: De var samme 
dag på Ingeberg ved makeskifte mellom Gudbrand 
Tordsson og på den andre siden Harald Narvesson og 
hans kone Ingebjørg. Harald og hans kone avstod 13 
øb jord i Tokstad på Ringsaker mot Gudbrands halv-
part i nedre Bjørke i Forberg (Forberghi). Ekteparet 
vedgikk også at de hadde solgt Gudbrand 1/2 mb i 
ovennevnte Bjørke, og at de hadde fått full betaling.
Beseglet av utst.

Orig (perg): NRA. Trykt: DN III nr 434. 



som gardsnavn) og Buaberg (Båberg) oppkalt etter mannen Bui. (Bua er da genitiv). 
Seinere kom Løken (Løykin eller Leikvin). Vin-navna er normalt litt eldre enn stadir-
navna.

Deler av Tokstad kan ha vært ryddet alt på 500 – 600-tallet. Men hvor gammel gar-
den Tokastadr som egen enhet er, veit ingen. Det vi veit er at garden muligens er opp-
kalt etter den første bonden som ryddet litt jord her og ble buandi madr, bonde, og at 
han hette Toki. Toka er genitiv (eieform) med såkalt svak bøyning av mannsnavnet Toki. 
Stadir-navna er eldgamle og var vel ”motenavn” i perioden 700 e.Kr. og fram mot 1050 
(Vikingetida) og er typisk for det indre Østlandet og Trøndelag. Tokastadr betyr da ste-
det, stadr (stellet hass Toki) m.a.o. heimen, garden hans Toki.

Den garden lå i likhet med naboeiendommene Båberg, Bjørke, Simenstad og Løken 
i mellomalderen i Forberg. Forberg var et områdenavn der nabogarden Simenstad var 
såkalt stevneby i denne fjordingen (fjerdingen). I gamle Ringsaker var det i ei viss peri-
ode hele sju fjordinger, deriblant også Redalen på vestsida av Mjøsa.

Når vi står på Tokstad i Veldre eller naboeiendommene er vi på ”gamal sogegrunn”, 
og det er her diplomet som har fulgt garden fra 1358, ble satt opp.

Så tilbake til skinnbrevet. Brevet er skrevet bare åtte år etter svartedaudens herjin-
ger og snaut 40 år etter at Norge kom i union med Sverige og ca. 20 år før vi kom i reell 
union med Danmark (1380) der Norge ble den svakeste parten i begge disse unionene. 
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1300- og 1400-tallet var ei økonomisk og kulturell nedgangstid for Norge. Som foran 
nevnt, gikk pesten særlig hardt ut over våre åndelige og kulturelle ledere, m.a.o. preste-
skap, geistlighet og adel. Det førte til at de skriveføre ble langt færre, ja, nesten borte.

 
Språk, enten det er dialekter eller skriftspråk, er aldri noe statisk fenomen som ikke 
forandrer seg over tid. Slik er det også i våre dager. Vi lever i et endringssamfunn. Der-
for forandrer både tale – og skriftspråk seg svært raskt. Årsaken til dette kjenner de 
fleste, men vi tar likevel med noen få sterke elementer i denne prosessen:

- en digitalisert og global verden kommer inn i de tusen hjem hver eneste dag.
- forlenget skoletid for alle.
- stor mobilitet i folket, og tilflytting fra utlandet.
- nye landsmenn fører til et flerkulturelt samfunn.
- næringsliv og forskning kommuniserer snart mer på angloamerikansk enn  

  norsk.
- det gamle konkrete agrarspråket er lite egnet til teoretiske abstraksjoner, og  

  eldre ord går sjelden i arv med nytt betydningsinnhold. 
 

Språklig purisme preger i liten grad norsk sammenliknet med for eksempel islandsk 
som stadig tar gamle ord i bruk, men med nytt og beslektet innhold. Eksempel: ”simi” 
betydde i norrøn tid tau eller reip, i dag kabel, og derfra videre til telefon, m.a.o. isl. simi 
= telefon.

Språkendringer oppstår svært ofte p.g.a. misforståelser i ei samtale mellom per-
soner fra ulike kulturer (bonde – toppurban person), ulike nasjoner (fjellbonde – dan-
ske fra København), uvitenhet og sluv (masse journalister med svak norskfaglig innsikt) 
eller at folk med ikke-jordbruksbakgrunn og miljø, begynner som hobbybønder (”katt- 
og kaninopplegg samt ridehest”). Dermed får vi ”nyord” som: 

ei rake = rive, av verbet å rake, 
å spette = å staure høl med et spett eller ei staurstong,
å møkke (i stallen) = å spa ut møkk,
å flise = å strøye med flis,
å båle = å tenne opp et bål 
å korke = å gni skismurningen utover med kork.
 

Språkendringer kan også komme ved misforståelser eller smitte fra fremmede språk: 
Inneforstått (galt) i stedet for innforstått (riktig), fra tysk einverstanden = alle var enig 
i, dvs. forstod og godtok, eller ”han er varetektsfengslet for tre uker”, fra engelsk ”for 
three weeks”, mens korrekt norsk er ”i tre uker”.

Seinmellomalderens skriftspråk er i stor grad preget av hva de danske skrivekar-
lene trudde den dialekttalende nordmannen sa. Derfor har da også så mange gards-
navn, stedsnavn og familienavn blitt og blir skrevet ruskende galt den dag i dag.
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Norsk språk har lange røtter, den eldste perioden kaller vi urnordisk som ble skrevet 
med runer (de eldste med 24 tegn) og går muligens så langt tilbake som til 200 e.Kr., 
m.a.o. for 1800 år sia.

Dette språket endrer seg så i en 500-årsperiode, og vi fikk det vi kaller eldre nor-
rønt språk. Denne perioden varte om lag 350 år (700-1050 e.Kr. dvs. vikingtida). I denne 
perioden legges grunnlaget for de seinere nordiske nasjonalspråka. Det er også i denne 
perioden ”norsk” eller like mye ”dansk tunge” brer seg med vikingene til Island, Færøy-

ene, Grønland, Shetland, Orknøyene, Skottland, Irland og Nord-Eng-
land. ”Skriftlige” kilder fra denne tida er representert ved ”den yngre 
runerekka med 16 bokstaver”.

Mellom de ulike perioder er det sjølsagt flytende overganger. 
Neste periode strekker seg over 300 år og kalles yngre norrøn tid 
(1050 – 1350). Det er i denne perioden kristendommen slår igjennom 
i Norge og Norden, og enkelte kristne ord kommer inn så som kirkja, 
prestr og pina, kanskje særlig i det indre østlandsområdet der kris-
tendommen nok fikk seinere rotfeste enn langs kysten.

I yngre norrøn tid dukker et skriftspråk opp med mange nor-
ske ord og uttrykk, skrevet med det latinske alfabetet. Det er også 
fra denne perioden at de eldste bevarte handskriftene på norsk fins, 
skrevet ned i skinnbøker. Men vi må stort sett etter 1200 e.Kr. for å 
finne bevarte større handskrifter på norsk fra ulike kanter av landet.

Østlandet stod ofte i et lausere forhold til resten av landet. Ber-
gen var hovedstad med kongelig kanselli og dermed ble skriftspråket 

her, særlig med Magnus Lagabøters (1238-1280) landslov (1274-1276) noe språklig uni-
formerende i kongeriket og nådde også Hedmarken.

Henimot midten av yngre norrøn tid begynner dialektendringene å komme til syne, 
og vi kan særlig, p.g.a. vokalendingene, si noe om hvorvidt diplomet er skrevet på Øst-
landet eller Vestlandet. Allerede på 1100-tallet glir hanseaterspråket sakte, men sik-
kert inn i norsk skrift med ord som herre, frue, herberge, klokke osv.

Fra ca 1300 fikk Østlandet en mer ledende stilling da Oslo ble hovedstad, og det kon-
gelige kanselli flyttet dit fra Bergen i 1314. Etter den tid trenger mange nye talemålsfor-
mer inn i skriftspråket og enkelte dialektord dukker også opp. Det er for øvrig viktig å 
være klar over at talemålet i Norge stort sett forble upåvirket av dansk skriftspråk.

 
Neste store språkperiode er da mellomnorsk. Ytterpunktene her er fra svartedau-
den og fram mot reformasjonen (1537). Svartedauden slo langt hardere i Norge enn 
for eksempel i Sverige og Danmark, som foran nevnt, og storparten av vårt kulturelle 
lederskap, som prestene og folk i kanselliet strauk med. 200 år seinere (1725) er nesten 
det norske skriftspråket forsvunnet og erstattet med dansk, særlig i brev og diplomer, 
men noen faste vendinger og enkelte uttrykk holdt seg faktisk like til rundt 1600.

Fra ”middelalderens mørke” som slett ikke var så mørk, men er blitt et munnhell 
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– en språklig allitrasjon – fins faktisk mange hundre diplomer og brev. Ett av disse er 
Tokstadbrevet fra 1358.

Omtrent på samme tid setter dialektene i Norge seg i den form de stort sett har 
hatt sia, i hvert fall fram til seint på 1800-tallet.

 
Alt i yngre norrøn tid (1050-1350) var det tydelige dialektforskjeller i Norge. Viktigste 
skille gikk mellom østnorsk og vestnorsk. Langfjella danner skillet mellom tjukk (kaku-
minal) L i østnorge og vanlig L i vestnorge. Det geografiske området for tjukk L og det vi 
kaller jamvektsområde, med kløyvd infinitiv, er langt på veg det samme. De trykklette 
vokalene a, u og i blir svekket til e i ord med lang rotstaving, men har bevart sin kvalitet i 
ord med kort rotstaving. Eksempel: I østnorske verb får vi bite, men leva og substantiva 
granne, men hana, ei vise, men ei viku.

De østnorske dialektene deler vi gjerne inn i fire, nemlig, vikværsmål (Vestfold, 
Østfold m.m.), opplandsmål (indre Østlandet), midlandsmål (Telemark, Nord-Gud-
brandsdal, Hallingdal, Valdres, m.a.o. fjellbygdmåla), og trøndersk (Trøndelag samt 
Nord-Møre).

Vestnorsk deles gjerne inn i seks store målgrupper: Tromsmål (Troms og Finn-
mark), nordlandsmål, nordvestlandsk, bergensmål (noe for seg sjøl), sørvestlandsk og 
agdermåla.

 
Ringsakdialekta er et typisk opplandsmål slik vi finner det i det meste av Hedmark 
fylke, så som Sør-Østerdalen, Solør, Hedmarken, og videre i Oppland, som Toten, Var-
dal, Biri, Land, Hadeland og nedre delen av Gudbrandsdalen.

De ulike dialekter i Norge kan egentlig betraktes og forstås som språklige rudi-
menter/rester etter gamle stammespråk. Ringsakmålet er sterkt beslektet med resten 
av målet på Hedmarken, dvs. dialektene i de sju gamle Mjøs-bygdene, m.a.o. det gamle 
Heinafylki, eller målet til de som slo seg ned i Heidmork. Heinafylki ble tidlig et ”orga-
nisert” fylke. De som soknet hit, hadde å holde seg til heidsævisloven der sentret var 
Heidsævistinget, som tok over etter det gamle Mjøstinget. Tinget holdt muligens først 
til på Helgøya (Eyin helga) og kom så kanskje seinere til Flisaker i Veldre. Men hovedtin-
get ble satt på Åker i Vang der alle mektige heinir møtte til tings. Under Olav Haralds-
son ble dette Mjøstinget flyttet til Eidsvoll, og er i dag språklig bl.a. bevart i Eidsivating 
lagmannsrett.

Ringsakmålet er heller ikke noen helt enhetlig dialekt. Vi kan i hvert fall snakke 
om fire – fem ulike varianter så som dialekta på Brøttum, i Furnes, Nes, gamle Ringsa-
ker og Veldre, mens ”dialektene” i Brumunddal og Moelv er preget av stor innflytting, 
industri og handel.

Det vi dag kaller ringsakdialekt, er da i første rekke det målet som delvis fortsatt 
er i bruk og hevd hos eldre innfødte ringsaksokninger, herunder også nesninger og 
sjølsagt veldresokninger. De sikreste gode ”heimelsmenn- og kvinner” er de som er 



født og oppvokst i det dialektområdet en skal undersøke og har begge foreldrene som 
også er født i nærområdet. Det er ønskelig å møte helst folk over 70 – 80 år og eldre. 
Det er òg en fordel at de en skal tale med, intervjue, er personer som ikke har bodd for 
lenge borte fra heimbygda eller grenda, og at de har lite skolegang. Barnehage, skole, 
høgere utdanning virker uniformerende og svekker dette opprinnelige talemålet som 
jo egentlige er morsmålet – heimemålet. Noen få har nok ”språket sitt” sjøl om de har 
høgere utdanning, men det er heller sjelden. Yrkesspråket og språket som brukes på 
arbeidsplassen, er sterk dialektsvekkende. Ord og uttrykk knyttet til vær og vind, pri-
mærnæringa, jord- og skogbruk, dyrehold- og stell, jakt og fiske, gammelt handverk 
etc. er dialektbevarende.

 
 
Hva er det som er mest i ørefallende ved ringsakmålet, men som ikke alltid er så fram-
tredende i nabodialektene? La meg nevne noen få typiske målmerker: 

Muljering – en biklang med i/j, bløtgjøring, eller palatalisering med ganelyd, som det 
heter på fagspråket, betyr et relativt sterkt innslag av en i/j – lyd ved konsonanter som 
d, l og n i ord som veidde (saubukk, vær), stæill (stall) og mæinn (mann). 

Likeså har vi øu-lydene i ord som køunn (korn), løudd (lodd) og skøudde (skodde).

Lyden -pt- i perfektum partisipp i verb blir til –ft-: ”Je ha kjøft meg ein ny veidde. Hæin 
æ nyklyft, men likevæl ha je slæft `n ut att. Få tru hæin itte bi dræft (drept) ta gaupen 
(= dativ, hunkjønn)”.

Tjukk L har vi sjølsagt og kløyvd infinitiv som nevnt ovenfor. Den såkalte tjukke L-en 
gjelder både for vanlig gammelnorsk –l og –rd, eks.: mjøl, mjølk, søle, gard og hard. 

Etter –r og tjukk L blir –g-en uttalt som –j, eks.: bærj (berg), kørj (korg), ælj (elg), hælj 
(helg), ått hæljen (til helgen) og fint hæljevær.

De sterke verba bøyes nesten uten unntak som i nynorsk. Men der nynorsken har –o 
eller –u i ordrota/stammen, har vi –ø. Eks.: 
brøti (brote), fønni (funne), gnøgi (gnoge), søgi (soge), støli (stole), vørti (vorte) osb. 

Vi har også kontraherte, sammentrukne, og stutte partisippformer som 
sli (slegi), ti (teki), dri (dregi), og li (legi) og liknende.

En liten kuriositet: Brummunda (Brummundelva) skiller mellom diftonger og monof-
tonger. Nord for elva er det stein, bein, feite og laus, sør for elva heter det sten, ben, 
fete og løs. 
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Ofte faller -g- ut i utlyd etter vokal. Eks.: hau (haug), ”je kjæm hau” = jeg kommer i hug, 
dvs. husker minnes, har i hugen (tankene), tei (teig, jordstykke, jfr. skogteig, teigblan-
ding). Likeså skau (skaug, skog). 

Men -g-en blir ikke borte i et ord som dag, noe den gjør i vikværsmålet.

 
Når en skal spørre i Ringsaker, kommer en lang med bare -Å- som betyr både hva og 
hvor. ”Å gammal æ du?”- ”Å du heitte?” - ”Å du kjæm i frå?”

Likeså har vi å ti = når: ”Å ti kjæm du att?

Hvorfor heter åffer eller å vøli (med tjukk L): ”Å vøli æ du så sur?” – ”Åffer dæ a?”  = 
Hvorfor det da? 

Hvordan uttrykker vi med åssen eller mer sjeldent med åstæn: ”Åssen står dæ tæll?” 
eller ”Åstæn æ dæ du bær deg åt?” = Hvordan er det du oppfører deg?

Ordforrådet i dialekta vår er egentlig stort og rikt, ”bære `n kæin det”, ikke minst i for-
bindelse med for eksempel dativbruken knyttet til kjønn og forskjellen på entall- og 
flertallsdativ.

Kasus kan være flere ting. I vår sammenheng betyr det en bøyningsform av sub-
stantiv, adjektiv og pronomen. Finsk språk har 15 kasus, latin hadde og har seks, nemlig 
nominativ, vokativ, akkusativ, genitiv, dativ og ablativ. Gammelnorsk, islandsk og tysk 
har alle fire kasus: nominativ (nevneform), akkusativ (objektsform), genitiv (eieform) og 
dativ (som uttrykker hensynsledd, stedsledd m.m.)

I ringsakmålet ender hankjønnsorda på –a, hunkjønnsorda på –n og intetkjønn på 
–i i entall dativ, men i dativ flertall ender alle på –om. Mange preposisjoner styrer dativ. 
Derfor heter det at ”hu æ snill ved mæinna sinne” og ”hæin jikk hematt åt kjærringen”, 
”du driv å stelle i fjøsi” og ” `a bæssmor hadde slækk omsut før ongom.”

Alt dette synes håpløst vanskelig og forvirrende for utenforstående, men det gjel-
der også den unge slekt i Ringsaker, som nå bruker dativ flertall som subjektsform: 
Ongom er snille. Guttom er så leie.

I gammelnorsk og islandsk, også i dag, har alle egennavn kasusbøyning, noe som 
kompliserer språkene vesentlig. Et passende eksempel på dette er bøyning av kvinne- 
og Tokstadnavnet Ingebjørg som i nominativ heter Ingibjorg, i genitiv Ingibjargar, i dativ 
Ingibjorgu og i akkusativ også Ingibjorgu. Mannsnavnet Egil bøyes slik: Egill (nominativ), 
Egils (genitiv) Agli (dativ) og Egil (akkusativ).

Det som var aktivt ordforråd i det gamle ringsaksamfunnet, er nesten borte eller 
forsvinner litt hver eneste dag. Eksempler her er ei turu (ei tvare) som blir brukt til å 
stampe graut med, men òg til klesvask- og skylling m.m. Skyru (sigd) til å skjære kornå-
ker med. Ei bakststikke ble brukt når en bakte lefse eller flatbrød, ei losneis, lotørke o.l. 

Kasus - også for 
egennavn

God tur til første skoledag



Dialekta avdekker og tilkjennegir lynnet hos folk. Ringsaksokningen er noe beskjeden 
og tilbakeholden, og lite meddelsom overfor ”fræmenfolk”. Han er ikke den første som 
utleverer seg, og slett ikke overfor fremmede som ”tala” og ter seg ”æinsles”. Svar på 
spørsmål med stutte setninger er typisk: ”Itte så verst” eller ”dæ æ f `l dæ, ve”. Ved 
valg mellom et par - tre alternativer kan han svare: ”Dæ bi de såmmå” eller ”dæ æ de 
såmmå før meg”. Andre språkeksempler: ”Je kæin sagtens vara med, å je”. ”Ha du hørt 
no` frå bror dinne?” ”Je ha itte hørt ei kryst (eller knyst) i frå `a (eller hænom)”

Je er kanskje uttrykk for et stort ego og et stolt sinn. Itte, sagt både i ny og ne, er 
vel også et varsel om at ”itte-personen” er både sta, stri og egen, særlig når han trek-
ker ut diftongen til ”næi-i”. For å si det med Ibsen og Peer Gynt: ”Jeg får vel følge dem 
på ferden, – men protesterer for all verden – .”

 
Folk med annet blod i årene og annen miljøbakgrunn, opplever nok hedmarkingen ofte 
som lite åpen, litt sær og også noe ”innseig”. Kulturkollisjoner mellom fjellbygd og flat-
bygd og mellom Østlandet – Vestlandet  tør være godt kjent og er ikke noe nytt.

Vi har vært inne på den typiske ringsaksokningens måte å uttrykke seg på. Oppvekst 
og lynne skaper lett store kulturforskjeller. Det som folk ser og opplever på Hedmarken, 
kan fort skape både misforståelse og motsetninger. I første halvpart av 1800-tallet har 

vi et par interessante observasjoner som ble gjort på våre trakter 
av to landskjente menn. I 1830 kom politikeren John Neergaard 
(1795 – 1885) – han med ”Ola-boka” og ”formannskapslovens far” 
til Hoel på Nes. Her blir nordmøringen fra det karrige Rindal stor-
øygd og svært imponert når han får se frukthagen på Hoel - ”som 
er stor som ei skogli -” og der de kjørte høy med 12 hester!

Besøket hos den unge storbonden Nils Halvorsen Hoel (1806 
– 1881) var viktig. Far til Nils, den vidkjente radikaleren og bonde-
opprøreren, Halvor Hoel, deltok nok også i samtalen med Neer-
gaard, som vel hadde Halvor Hoel som sitt store forbilde og ideal. 
Nils Hoel ble for øvrig den første ordføreren på Nes sju år etter 
dette besøket.

John Neergaard besøkte også Jacob Hoel (1775-1847) på 
Hovinsholm på Helgøya. Jacob var en yngre bror av Halvor Hoel. 
Jacob møtte på Stortinget både i 1818, 1821, 1822, og 1833 og var 
en av lederne for bondeopposisjonen. Neergaard var sjøl stortings-
representant for Romsdal Amt i 1827-28 og 1833-41. På Bondetin-
get møttes Hoel og Neergaard igjen.

15 år seinere kom sunnmøringen Ivar Aasen (1813-1896) til Ringsaker fra Gjøvik 
over Mjøsa til Heggenhaugen og derfra seinere til skysstasjonen på Mo. ”Nynorskens 
far” ble her ei snau uke i august og vart både imponert og forskrekket, ja, skremt. Han 
noterer i dagboka slik: ”Det er ikke nogen hallingdalsk eller telemarksisk eller bergen-
husisk Bonde man her kommer til, det er en lille Baron eller Lord.” Han sier også et 
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sted at ”han blues” over det han ser av store stabbur på Hedmarken som får hans heim-
lige kirker og tårn til å virke små.

Går vi så videre fram i tid til romsdalingen Edvard Hoems bok om Bjørnstjerne 
Bjørnsons far, Peder Bjørnson, skrevet i 2007, møter vi igjen det samme som avspeiler 
seg i Hoems beskrivelse av ”storgarden” og skogeiendommen Skje i Søndre Land, der 
han blir imponert over at Peders ættegard hadde hele seks hester rundt 1820.

På Glestad i Veldre var det lenge vanlig med 17 – 18 ”drøge gamper” ved siden av 
folunger. Romslighet og stordom har preget Veldre og Ringsakbygda i mange genera-
sjoner. Men vanlig for folket herover er at de ”høld korta tett”, og en typisk kommentar 
er gjerne: ”Dætta æ itte så mye å tala ti.”   

 

Go’ dag i stuggun! Je tæk itte ta mei lua. Je ska helse dekk 
frå `a far og `n mor å æller mest frå mei sjøl.

Onsdan dure de an,
om tosdan kjæm bear’n.
Smør og ost ha dom itte,
kjøtt og flesk får dom itte
7 øltynner ha dom.
Di to æ tomme,
og di andre æ det itte noe ti.
Vegen æ lang og slem,
de æ bæ’re de æ heme,
hel’ de kjæm.

Bearleik frå Nes

Tæll lykke mæ 
jubeleumsfæsta!

Upphusar, jafndægri um 
várit, atjandi áre rikes 
okkar virdulæx herra 
Haraldar med guddæs 
nad Norexs konungh.


