
Andreas BJorkum: 
Jos-tedalsmåle-

Gjennom kjenningar fekk eg 

tak i nokre nummer av 

Jostedal skule- og bygde

avis, seinare har eg fått 

fleire, og det har vore 

svært interessant lesnad, 

serleg av to grunnar: 

Jostedølene ser ut til å 

setja sitt eige kultur

grunnlag og sine eigne 

sermerke høgt, og dei 

har ei levande interesse 

for ord, vendingar og 

former og sitt eige tale

mål. Redaksjonen har 

bede meg skriva noko om 

jostedalsmålet i bladet, 

og det gjer eg med stor 

glede. 

Jostedalsmålet er det 

målet som skil seg mest 

ut frå dei andre bygde-

1nåli i Indre Sogn, ja 

skilnaden er så stor at 

me i mangt kunne kalla 

målet i dalen eit 

Nordfjord-mål. Men det 

er heller ikkje heilt 

rett, for jostedals

målet står for seg sjølv 

med fleire innslag frå 

Nordfjord og fleire frå 

Sogn, det vil seia frå 

båe sidene av breen. 

Nokre viktige hovuddrag 

fell saman med Nordfjord

målet, men sognamålet 

har sett sine tydelege 

merke ~g, så målet i 
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Jostedalen skil seg greitt ut 

frå Nordfjord-målet. 

Nordfjord-dragi grip så djupt 

inn i målet at me lyt nemna 

dei dragi fyrst. Jostedals

målet er eit såkalla ~-mål, det 

vil seia at alle infinitivar 

(nemneformer av verbi eller 

gjerningsordi) endar på -~, 

t.d. far~, vær~, (=vere), kast=_, 

skriv~, og alle linne hokjønns

ord har endingi -~ i ubundi form 

eintal, t.d. ei vis~, ei ros~, 

ei vek~, ei gat~. Same regelen 

gjeld for målfØri frå og med 

Ytre Sogn til og med Romsdalen 

(og der ligg Nordfjord om lag i 

midten). Endingi i dei andre 

bygdene i Indre Sogn er -~, i 

alle desse ordformene(t.d. 

kast~ og ei ros~). 

I vokalverket legg me mest merke 

til at jostedølene har ! av 

gamalnorsk lang ~. t.d. i sj!, 

f!, bl!se, der me elles finn ao 

i heile Indre Sogn, men i 

Nordfjord er ! den vanlege 

uttalen. Eit anna målmerke er 

!-lyden føre -~ og nk i ord 

med opphavleg -~-, Ld. m!_nge, 

l!_ng'e/t!nke og fleire(yngre 

mål har-~ føre -nk, seier ABF), 

og same !_-lyden finn me i 

Nordfjord og Sunnfjord h~r, 

medan målfØri inst i Sogn 

(+Aurland) har -a- i m~nge, ~ 

l_!!ng(e), t~nke (utetter Sogn er 

det -ao- her). 

Gamalt jostedalsmål har ein 

open ~-lyd som me vanleg finn 

att i Nordfjord . Han ligg 

me llom ! og ~. og me skriv han 

~ med ein prikk over i lyd

skrifti , t.d. l~k, sk~t, f~nn, 

mot vanleg !-lyd i Indre Sogn her. 

Amund B. Larsen i "Sognemålene" 

har mange døme på ~ med prikk 

over frå Jostedalen, men etter 

det yngre folk seier, kjem å-lyden 

neir inn no, så dette gamle 

draget er venteleg vikande. 

Alle desse sermerki ovanfor 

peikar så greitt mot Nordfjord 

at sw~bandet over breen må ha 
vore svært sterkt, eller det 

kan tenkjast at ein stor del av 

den nye busetnaden etter svarte

dauden har korne frå Nordfjord 

(eller mogeleg frå Gudbrands

dalen og). Sambandet ned til 

Sognefjorden må ha vore mykje 

mindre etter gamalt, med di 

denne ferdsla har sett færre merke 

etter seg i målvegen. 

Sogna-innslagi i jostedalsmålet 

er tydelegast i bundi form 

eintal av sterke hokjønnsord 

(t.d. ei bru, ei fil, ei sol) 

og i bundi form fleirtal av 

sterke inkjekjønnsord (t.d. 

eit hus, eit stykkje= stykke), 

for der er endingi -! slik 

som i inste Sogn, t.d. bru!, 

sol!, hus!, stykkj! (=stykki 

i skriftmålet). I Nordfjord 

brukar dei berre endingi -~ 

her. · _ Sam_eleis er pronomen -

formi me (i fleirtal) 
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eit sognamerke i Jostedalen, 

for i Nordfjord seier dei vi. 

I Jostedalen fylgjer dei 

Luster
1 

(Lærdal og Midtre Sogn) 

med -~. i hokjønn fleirtal av 

adjektivi (eigenskapsordi), t.d. 

i go~ tie (~ tid~r) ,fin~ før~, 

stor~ jaite, kjyre (geiter, kyr 

i skriftmålet), men her har dei 

vanleg -~ i Nordfjord (go~, fin~, 

stor~) . 

Når jostedølen kjem ned i Gaupne, 

ut på Hafslo eller inn i Luster, 

vil han merka at folk brukar ao 

for!• dl for ll(t.d. adle, 

kadla, smædla = smella), ~ 

for gamal E!! (t.d. kåddn = korn, 

kjØddn = tjørn og guta~~· 

jæntedn i bundi form f leirtal) 

og bm/bn for mn (av gamal vn; 

t.d. nabbm, nabne = namn, namnet). 

Dette er sermerkt for Indre og 

Midtre Sogn og søretter Vest

landet. Nørdst i Jostedalen er 

l.!. 1 nn og mn vanleg i desse 

dØmi ovanfor, og i 11 og nn skil 

jostedølene lag med nordfjord

ingane og, for i Nordfjord legg 

dei vanleg ein i-lyd attpå .!.!. 

og nn (både av gamal nn og rn, 

t.d. a!!j_e, mannj, bjØ~ = 

bjørn; i fagmålet kallar me det 

palatalistering, dei slær log 

~opp under himlingen i munnen). 

Men sambandet ~ (t.d. i namn) 

er likt i Jostedalen og i Nord

fjord. Dei nedste grendene i 

Jostenalen mot Luster ser ut til 

å ha h~tt meir av slike sognai111Il

slag med dl, dn oq bm/bn enn midt

og norddalen har, så.!.!.• nn og ... 



~ Nordfjord-merket mn står sterkare 

lenger oppetter dalen. 
Eldre kjelder gjev i alle 

høve inntrykk av det, t.d. 

Amund B. Larsen i "Sognemålene" 

(Oslo 1926) og Gustav Indrebø i 

"Sognamålet" (i Norske bygder 

IV Sogn, Bergen 1937), men 

diverre vantar det nyare 

granskingar frå Jostedalen. 

Desse geografiske skilnadene 

i talemålet er ei svært 

interessant side av jostedals

målet, og me får vona at 

interesserte bygdefolk eller 

filologistudentar frå dalen 

kan gjeva oss meir ut~ørlege 

opplysningar om dette med det 

fyrste. I eit større oversyn 

til skulebruk om målføri i 

Sogn og Fjordane av Per Arvid 

Ølinheim vert det med ei eigi 

utgreiing om jostedals-

målet saman med tre mål

prøver frå dalen (ei etter 

Hallvard Hesjevoll og ei 

etter L. Kronen; båe desse 

var innsende til Norsk 

målførearkiv, Universitetet 

i Oslo) , så interesserte 

kan skaffa seg dette over

synet seinare. 

Til slutt vil eg nemna noko 

om Målet vårt i bladet 

dykkar. Desse spaltene har 

eg lese med størst interesse, 

og for meg som er årdøl og 

har samla mykje frå Indre Sogn, 

er mange av ordi velkjende. 

Tydingane kan vera noko ulike 
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stundom, men jamt over 

kjenner eg dei godt att . 

Alt dette stoffet bør samlast 

i eit hefte eller i ei eigi 

liti utgreiing om ordtilfanget 

i Jostedalen. De må samla 

meir, minst tusen ord (eller 

eit par tusen), så mest 

mogeleg ~jern med. 

I eit hefte om ordtilfanget bør 

skrivemåten verta li·k for 

same lyden eller lydsambandet 

i målføret, og ordi og ord

tydingane kan få eit lite 

tillegg med tilvising til 

andre kjelder frå Sogn eller 

til ordbøkene åt Ivar Aasen 

og Hans Ross. På den måten vert 

ordtilfanget sett inn i ein 

større samanheng og vert meir 

verdfullt for grannebygdene og 

ein større del av distriktet. 

Dersom de er interesser~i 

ei slik løysing, kanskje som 

innslag i ei påemna bygdebok, 

og dersom de ynskjer det, skal 

eg gjerne gjeva meir fagleg 

hjelp og rettleiing til dei 

som steller med det. Men 

eg vonar de er like aktive i 

kvart nummer, slik at mest 

mogeleg ord kjem med. 

Takk for spalteplassen! 

Andreas Bjørkum 
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Willie Kårlock 
Det var myrkt, det var kaldt og 
det var seint ein kveld. Vin
den ulte som vanleg i det gamle 
huse t der me hadde teke inn for 
natti . Det knirka og skalv i 
heile det fyrst nemnte. Tak
bjelkane ga lyd frå seg og ute
dØri stod og kvein. Me hadde 
lagt oss på loftet i soveposane 
våre, og d~r sov me godt . 
Men plutseleg, datt eit spin
delvev ned i hovudet på ein av 
dei sovande. Vedkommande spratt 
opp og ~a eit gjØ . Den andre 
vakna pa den same groteske 
måten . Kunne det vere eit 
spøkelse? Ja, det var ikkje 

JSd -
JSA-KAKTUSEN TIL: 

Lærarane er kriminelle til å 
rote. T.d. når dei har besøk 
på lærarrommet, legg dei koppane 
i oppvaskbenken. Og der ligg 
det til tysdag når me skal ha 
koking . Etter det me veit, er 
det berre Magda som vaskar opp. 
Me vil dermed gjeva kaktusen 
til dei som ikkje kan setje på 
plass. Det er lappar i skuffer 
og skåp, so: 

SET PÅ PLASS !!!! 

VB og GKH 

umogeleg. Me leitte hØgt og 
lågt, men helst lågt for det 
(spØkelset) kunne vere hØgt. 
Brått lyna det so det tordna 
"atti". I det sekundet som 
rommet vart opplyst, såg me 
ein mann med ville lokkar. 
Etter som me ikkje kjenner so 
mange, gjekk me ut frå at det 
var Kåre Willoch. Skuggen vart 
vel<ke i det same lynet gjekk 
ut. Me vart redde, fann me ut, 
so me sprang vår veg ut. 
"Alder, alder, har me sett eit 
spØkelse som det! 

SF og RH 
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Ein av læAaAane i aR~jon! 

37 



D 

JOSTEDAL 
SKULE· OG BYGDEAVIS 

NR. 2 1982/83 - <NR. 12 TOT.> - 6.ARGANG - 20 KRONER 

=-~-

~ 

, ",,,, 
,/ 

__:,,---:_ 

Styggvasshytta, 
teikna etter eit bilete frå 1933 


