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Consonant Lenition in the
Scandinavian Languages
By Kurt Gustav Goblirsch

Abstract
The lenition of consonants has alternately been conceived of as the lessening of
air pressure and tension, the voicing of obstruents, and the spirantization of
stops. Based on recent research on the problem of fortis and lenis, it is shown
that lenition is actually none of the above, but rather the shortening of obstruents. Among the Scandinavian languages this change has happened only in
standard Danish and most Danish dialects. Bornholm Danish, South Swedish,
southern West Norwegian, South Icelandic, South Faroese and certain other
dialects, for which lenition has been posited, have merely lost phonological
voice. Spirantization is best considered a separate change.

Introduction
Consonant lenition (weakening) in the Scandinavian languages is most
often described as the change of p, t, k to b, d, g. In other words, fortis
(strong) stops became lenis (weak) stops. The change occurred medially
and finally. It seems to have begun on the Danish islands Sjx1land and
Fyn and spread to the remainder of Danish and to South Swedish and
southern West Norwegian. From there the change was carried by settlers to other areas including southern Iceland and the southern Faroe
Islands. In Danish the new b, d, g have subsequently been spirantized,
with varying results in the different dialects. This change is viewed by
many to be a further step in an ongoing process of weakening, which
only reached an intermediate stage in the other languages. Lenition is
also known in German dialects. The Low German dialects of Schleswig,
Holstein and northwestern Brandenburg have weakened consonants in
the same positions and seem to have made the change in connection with
Danish. A larger area in Middle German and northern Upper German
also shows lenition. In all these German dialects both stops and fricatives were weakened.
Although it seems relatively clear what lenition is and where it occur-
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red, this is actually not the case. In German scholarship (Lessiak 1933;
Mitzka 1954) it has been taken for granted that lenition is a lessening of
air pressure and/or tension in the articulation of obstruents. Such a
definition goes back to Jost Winteler's (1876) discussion of fortis and
lenis in the Swiss dialect of Kerenzen. This definition is also implicit in
the treatments of lenition in Scandinavian by Paul Diderichsen (1937-38)
and M. I. Steblin-Kamenskij (1974). On the other hand, Amund B.
Larsen (1908), Didrik Arup Seip (1918), and Johannes BrOndum-Nielsen
(1928-35:2, 76-78) have called the lenition a voicing of stops. Because
stops have subsequently been spirantized and all obstruents have been
devoiced in Danish, it is not clear if the initial products of the lenition
were voiced or voiceless. The conditions in Danish must thus be compared with those in the other dialects, for which lenition has been posited.
Recent research on fortis and lenis in German and the Scandinavian
languages calls into question the idea that lenition is a lessening of air
pressure and tension. Although research on Swedish (Löfqvist 1976a)
indicates a higher pressure of fortis stops, experiments conducted on
Icelandic (Bothorel-Witz/Paursson 1972) and Danish (Fischer-JOrgensen
1966) indicate a greater tension in the production of lenis stops, which is
paradoxical. Studies on German have brought conflicting results. Some
show greater air pressure and tension of fortis stops (Bothorel-Witz/Ntursson 1972), while some do not (Fischer-JOrgensen 1976). It thus seems
that air pressure and tension are best left aside in trying to desribe
consonant strength and consonant lenition. Such an approach is taken by
Klaus Kohler (1984) in his treatment of fortis and lenis. He bases
strength on three features: voice, aspiration and duration, all of which
contribute to the opposition in different word positions in different
languages. Such a model can be applied to the correlation of strength in
all of the Germanic languages and can help us to better understand the
process of lenition. I have tried to show that this is the case for German
(Goblirsch 1993; 1994) and would now like to discuss the Scandinavian
lenition in this new light. It seems that, as in German, lenition in
Scandinavian is a process of shortening and that it occurred only in
Danish.

The Swedish-Norwegian type
In standard Swedish, standard Norwegian (bokmål) and most Swedish
and Norwegian dialects there has been no lenition. Fewer changes
related to strength have occurred in these languages than elsewhere in
Germanic. In this type, voice, aspiration and length all play a part in the
differentiation of stop consonants. By examining the Swedish-Norwegian type first, we can better understand the changes, which have taken
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place in Danish, South Swedish, southern West Norwegian, Icelandic,
Faroese and other dialects.
It has at times been asserted, without qualification, that voice is
distinctive in Swedish (Gjerdman 1954) and Norwegian (Vanvik 1972),
but this does not seem to be the case. Claes-Christian Elert (1977, 22)
hedges a bit when he describes the opposition of the stop series in his
handbook of Swedish phonology. He says the distinction between p, t, k
and b, d, g is 'essentially' one of voice. If one examines the instrumental
studies of Ernst Meyer (1937-54, 1:49 if.) on voicing in Stockholm
Swedish, it is clear that b, d, g are not voiced in the same manner in
initial, medial and final position. Only medially in a voiced environment
are they fully voiced, that is, voicing starts at a high level and drops
slightly. Initially and finally voicing is partial. The difference is,
however, that finally, voice starts at a high level and falls, while initially,
voice starts at a very low level and rises. This pattern of voicing in
contact with voiced sounds is typical of the modern Germanic standard
languages, excluding Danish, Icelandic and Faroese (see below). Yet
final voicing is stronger in Swedish and Norwegian than in the other
languages. There is no final devoicing and neutralization of voiced and
voiceless as in German and Dutch. Voice is the difference in final
consonants in pairs of words like tak/dag, rätt/rädd. Yet devoicing of b,
d, g does occur in contact with voiceless consonants (BorgstrOm 1938;
Gjerdman 1954; Malmberg 1971, 72): cf. husbonde, näsduk, dags, byggt,
högtid.
As was the case with voice, aspiration of p, t, k is not consistently
present in all word positions (Malmberg 1971, 72; Vanvik 1979, 28-29). It
is strong initially before vowels as in words like pund, tand, ko, but weak
or absent initially before sonorants as in plåt, tråd, knä. Following s- in
words like spel, sten, sko it is completely absent. Medially and finally
aspiration is weak or absent before vowels and consonants. Strong initial
aspiration is typical of the modern Germanic languages and may be seen
in connection with the fixation of accent on the root syllable. Among the
variants of the Swedish-Norwegian type, Finland and Estonian Swedish
have lost initial aspiration. This is probably due to infiuence from
Finnish and Estonian. The loss of aspiration has also been reported for
the Norwegian dialect of Jostedal in Sogn (Berntsen/Larsen 1925,
177-178). Outside Scandinavia, Dutch has also lost initial aspiration,
probably due to contact with French.
Unlike voice and aspiration, length distinguishes stops in all word
positions. The instrumental studies on Swedish (Elert 1964, 35; Löfqvist
1976 b) and Norwegian (BOdtker 1941; cf. Vanvik 1979, 43-47) have been
able to differentiate long and short stops in all word positions. In initial
position length is tied to aspiration. Aspirated p, t, k have longer total
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duration of closure and aspiration than unaspirated p, t, k in dusters and
b, d, g. Medially and finally length is tied to gemination. Although final
geminates have been simplified, a difference in length still remains in this
position. In Norwegian the (old) geminated consonants may be a bit
shorter than in Swedish (Storm 1908, 58), but they still function as long
consonants (BorgstrOm 1947; Haugen 1967).
Consonant length in medial and final position is connected to vowel
length in the correlation of syllable cut, that is, all accented syllables
have either long vowel plus short consonant, or short vowel plus long
consonant. Long and short in consonants, however, does not coincide
with voiceless and voiced; both long and short stops have voiced and
voiceless variants. Compare: vecka, kropp vs. mygga, rädd; dräpa, nät
vs. råda, dag. Some scholars consider vowel length distinctive in Swedish and Norwegian and consonant length dependent on vowel length and
hence redundant (Malmberg 1944, 84; Vanvik 1979, 28-29). But this
choice seems arbitrary. Based on the structure of modern Swedish and
Norwegian, it does not seem possible to determine whether consonant
length depends on vowel length or vice versa. Elert's (1964; 1970, 48-60)
solution is to view both vowel length and consonant length as distinctive.
Yet if one looks at the problem in historical terms, it seems that the
quantity, or perhaps quality, of the following consonant hade more
influence on vowel length than the reverse. As Bengt Hesselman (1901)
pointed out for Swedish, vowels tend to lengthen more often before
voiced consonants than voiceless. Words of the type leva, bada, mage
with open syllable lengthening before voiced consonants are more common than words of the type dräpa, baka with lengthening before voiceless consonants. If the accented vowel was not lengthened, then the
following consonant was; compare: skepp, skott, mycket. But it was for
the most part only the voiceless consonants that were lengthened. All
long voiced consonants, with the exception of m perhaps (cf. hammare,
himmel), were long before the time of the quantity shift. The net result is
that the voiceless consonants tend to be long, while the voiced ones tend
to be short. Although there is regional variation, quantity has been
standardized in this manner in most dialects of the Swedish-Norwegian
type. Some dialects, like the Göta dialects in Sweden and the West
Norwegian dialects favor vowel lengthening over consonant lengthening.
Short syllables, that is, short vowel plus short consonant, remain only in
certain scattered areas.
Regarding the relationship of vowel lengthening to voice in consonants, Hesselman could only establish tendencies, but regarding length
one may establish a hard and fast rule: vowels were lengthened before
short consonants, never before long. This rule is almost without exception in all of Germanic. In light of the relationship of consonant length to
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vowel lengthening, it does not seem warranted to argue for the sole
relevance of vowel length and the redundancy of consonant length.
Based on the distribution of the features voice, aspiration and length,
it is possible to construct the following model for strength in Swedish
and Norwegian. Fortis and lenis stops are opposed by length in all
positions. In initial position, length is tied to the aspiration of fortis
stops. In clusters, where there is no aspiration of p, t, k, the opposition is
neutralized in favor of the lenes. Medially and finally fortis and lenis
consonants have voiceless and voiced variants. The opposition of voice,
which is neutralized in contact with voiceless sounds, exists alongside
the opposition of strength.

The Danish type
To this type belong standard Danish and all Danish dialects with the
exception of the Bornholm dialect. Before the lenition, the Danish stop
consonants must have been produced very much as they are today in the
Swedish-Norwegian type. There was, however, a different reorganization of quantity in accented syllables. In disyllables, short vowels were
always lengthened before short consonants; there was no lengthening of
the following short consonants. In monosyllables, neither the short
vowel nor the short consonant was lengthened and short monosyllables
still exist. Before the lenition there were thus fewer long consonants than
in the Swedish-Norwegian type; only those were present, which existed
before the quantity shift.
In initial position there has been no lenition. Fortis and lenis stops
remain opposed by aspiration (Andersen 1954, 341-342; Fischer-J0rgensen 1966) as they do in Swedish and Norwegian, with neutralization
after s- and before sonorants. Initial aspiration in Danish is a bit stronger
than elsewhere in Germanic and is responsible for the longer total
duration of the fortes, although the closure of aspirated p, t, k is shorter
than that of b, d, g.
Although it has been asserted by some that the lenition is a voicing of
consonants (see above), the devoicing of obstruents is a precondition of
lenition (Steblin-Kamenskij 1974). This is very clear for lenition in
German (Lessiak 1933, 13). The loss of voice has spread throughout
most of Middle and Upper German. Voiced consonants remain only on
the edges of the German speaking territory. Lenition has occurred in the
same areas as the devoicing, but has not spread as far as the devoicing. It
has not taken place in any dialect that has not lost voice. The same is
true of Low German dialects with lenition, but lenition is present in all
areas where there has been a loss of voice. Paul Diderichsen (1937-38)
recognized that devoicing made the lenition possible in Danish, but
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lenition was not, as he thought, represented by the change in Old Danish
orthography of p, t, k> b, d, g in words like tabe (0Sw. tapa) labe',
made (ON mata), tage (ON taka) `tage'. According to the model of
strength sketched above for Swedish-Norwegian, simple p, t, k were
already lenes, differentiated from b, d, g, which occurred in initial
position and medially and finally following consonants, solely by voice;
the change represented is merely the loss of the phonological relevance
of voice. This allows the merger of the two series. Since p, t, k represent
the aspirated stops, which occur initially, b, d, g must be used to
represent the voiceless, unaspirated stops, which occur initially, medially and finally.
After the devoicing, there were only two series of stops, long and
short, both voiceless. Subsequently the reflexes of ON pp, tt, kk and bb,
dd, gg, which together made up the long series medially and finally,
were shortened to b, d, g. Since, according to the above definition of
strength, length is the difference between fortis and lenis in medial and
final position, this is the change, which is rightly called lenition. The
following examples are from the modern dialect of Sejer0, which lies off
the northwest coast of Sjx1land (Thorsen 1894): sliba `slippe', kråba
'krabb& , Mcla Tette', rydar `rydder', drega `drikke', bOga 'bygge'. In
final position the stops are transcribed as p, t, k, but these consonants
are also short and hence lenes: lap (ON leppr) `lap', stOp (ON stubbr)
`stub', hat (ON hQttr) 'hat', net (ON hrceddr) `rxd', båk (ON bukkr)
'buk', Ok (ON hryggr) `ryg'. Complete merger of the new lenes with the
old lenes in medial and final position is avoided by the postvocalic
spirantization of the latter, which then merged instead with the reflexes
of Gmc. b, d, z in this dialect. Sometimes the result is not a spirant, but a
semivowel: gåva (ON gapa) `gabe', dyw (ON ditipr) klyb', rOw `reev'
gååa (ON gata) 'gack', siban 'siden', but hCenda lente', fouö (ON fötr)
`fod', hua 'hud', kja (ON leika) 'lege', Oja (ON auga) 'Ok', awar (ON
akr) `ager', måwa (ON magi) `mave', but khierga `kirke', båv (ON bök)
'bog', law (ON lag) 'lag'. Although the spirantization is often considered
part of the Old Danish weakening of stops (Seip 1918; BrOndum-Nielsen
1928-35:2, 76-78), it is best viewed as a separate change, because the
stops were already weak before the spirantization; it is not a change of
fortis to lenis.
There is geographic variation with respect to the spirantization, which
may effect the old lenis stops and even the weakened stops, but the
result of the lenition is the neutralization of fortis and lenis in medial and
final position as lenes. Despite the archaizing orthography, which retains
the spellings pp, tt, kk; bb, dd, gg, this is also the case in standard
Danish (Jespersen 1906, 60-64; Andersen 1954, 41-42). Experimental
studies on Danish (Fischer-JOrgensen 1966) have not been able to deter-
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mine any significant difference in voice, aspiration or duration in the old
fortis and lenis stops in these positions. They are all voiceless, nonaspirated and short. In contact with voiced sounds there may be weak
voicing of either.

The intermediate type
To this type belong Bornholm Danish, the South Swedish dialects of
Skåne, western Blekinge, southwestern Småland, most of Halland, the
archipelago of Västergötland, and Bohuslän, and the southern West
Norwegian dialects along the so called blOte kyststripe in western AustAgder, Vest-Agder and southern Rogaland. These regions all lie on the
edges of the old Danish empire and are described as exhibiting the initial
stage of lenition.
The correlation of strength in these dialects is structured very much as
it is in the Swedish-Norwegian type. The stops remain opposed as
fortis/lenis in all word positions; quantity has generally been standardized so that either a long consonant follows a short vowel or a short
consonant follows a long vowel in disyllables and monosyllables. Yet in
southeastern Skåne many short accented syllables remain, and in many
of the Norwegian dialects of this type overlong syllables are still present.
There has thus been no lenition of stops in this type. The change that has
occurred, however, is the loss of voice in obstruents, which as in Danish
and German is the preliminary stage of lenition. The conditions are very
much like those that were posited above for Old Danish before the
lenition.
The most common view presented by dialectologists is that p, t, k
were voiced or 'weakened' to voiced b, d, g medially and finally. The
change is asserted to have taken place in postvocalic, but not postconsonantal position. Compare the following examples from Åsbo in
northwestern Skåne (Billing 1889): gåba 'gapa', tjOb 'köp': gåda 'gata',
but btelte 'bälte', fäd 'fat'; åge (ON vika) 'vecka', but fiska 'fiska', virka
'virka', såg 'sak'. The old voiceless lenes have merged with the Gmc.
lenis fricatives b, d, g initially and medially and finally following consonants where the latter became stops, but remain distinct following
vowels where b, d, g are still spirants or have been lost: drya 'driva',
skrå 'skruva', but årbe 'arbete'; sia 'sida', but hindra 'hindra', blå
'blad', tia 'tiga', sk0v 'skog'. The fortes remain and are said to be
distinguished by voice: cf. klappa 'klappa' / gåbbe 'gubbe', lapp 'lapp' /
klabb 'klabb': matta 'matta' / biedda 'bädda', katt 'katt' / gadd 'gadd':
drekka 'dricka' / legga 'ligga', båkk 'bock' / tagg 'tagg'. Bornholm
Danish (Thomsen 1908, 7-10), although it retains the fortes as the other
dialects of this type, has spirantized Gmc. p, t, k like the rest of Danish.

14

Kurt Gustav Goblirsch

The spirantization of p > v has spread to southwestern Skåne as weil
(Ingers 1939, 17-20).
The voicing of lenes in these dialects is often explained by saying that
the stops were originally voiceless after the posited lenition, but were
later voiced, possibly due to influence from standard Swedish and
standard Norwegian (Marstrander 1932; Steblin-Kamenskij 1974). But
voicing does not seem to be present consistently in all dialects of this
type. Areas like Froland and Bjelland, on the inland edge of the coastal
strip in Vest-Agder have `half voiceless' lenes medially and finally, while
HOvåg on the coast has 'halt' voiceless' lenes finally (Larsen 1890-91,
231-232). Tape recordings from Bro in Bohuslän (ULMA Bd 3457
11-3458 I, 1976) do not indicate stable voicing either. In this dialect the
lenes are voiced intervocalically, but weakly voiced or voiceless finally
following vowels. In some cases even pp, tt, kk are voiced intervocalically as in tabba 'tappa', vegger 'veckor'. Experimental studies conducted
on the dialect of Stavanger (Selmer 1924), which lies within the area said
to have voicing of lenes, reveal that medially lenes are usually only
voiced', while finally they are `half voiceless'. The same is true of Gmc.
bb, dd, gg. These conditions don't seem to reflect a functional reintroduction of voice into these dialects. The variation, on the contrary,
points to the irrelevance of voice, with optional voicing in a voiced
environment. The change, which actually took place, was the loss of
phonological voice. This assessment meshes weil with the assertion that
the supposed change p, t, k> voiced b, d, g took place only following
vowels, while p, t, k remained following consonants. The result, as in
Old Danish, is the merger of the old voiced and voiceless lenes and the
old voiced and voiceless fortes.
The devoicing of obstruents has also taken place in certain isolated
areas that lie farther away from the old Danish empire. Among Swedish
dialects, these areas include the northern part of Gräsö off the coast of
Uppland (Schagerström 1945-49, 5), the eastern archipelago of Nyland
in Finland (Wessman 1945, 1:3) and Överkalix in Norrbotten (Kettunen
1983, 21). In Överkalix, some lenition also seems to have occurred with
lengthening of the preceding vowel in a few words like Sit 'sydde', ae
'ägget'. But the change is not a consistent one as is the case in Danish.
Among Norwegian dialects, the loss of voice has also occurred in a small
area in South TrOndelag and also in a small area in southern Helgeland in
Nordland. The change was probably brought to these areas by settlers
from the southwest of Norway (Christiansen 1967). As in Överkalix,
some inconsistent lenition in connection with vowel lengthening is reported in Vefsn in Helgeland (Riksheim 1921, 42-57): näbce `nabbe', häcljte
`hadde', dög 'dogg'.
To this type also belong Icelandic and Faroese. The situation is more
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complicated in these languages than in other representatives of this type.
Preaspiration and other characteristics related to strength will not be
dealt with here, but with regard to the lenition one may say the following. Although lenition has been posited for South Icelandic, that is,
the southland and the west fjords (Steblin-Kamenskij 1974), and South
Faroese (Hammershaimb 1891, lviii), long consonants still remain and
participate in the correlation of syllable cut as in other dialects of the
intermediate type. Here again we deal merely with the loss of phonological voice. The voicelessness of obstruents characteristic of Icelandic
also seems to apply to Faroese (Naert 1969). In Icelandic where the
conditions have been more thoroughly described, the voicing of obstruents is very similar to that in Danish: all obstruents are generally
voiceless, but may become weakly voiced in a voiced environment
(Einarsson 1930). The intervocalic lenes in South Icelandic (Guäfinnsson
1946, 155-156) and South Faroese (Hammershaimb 1891, lvii—lviii;
Amundsen 1970) are pronounced with variation between voiced and
voiceless realizations much as in other dialects of this type. There is
variation from person to person and within the speech of a given individual, but the most common pronounciation is voiceless.

Conclusion
The Scandinavian languages fall into three main types with regard to
consonant strength and consonant lenition. 1. The Swedish-Norwegian
type. In the dialects of this type there has been no lenition, and aspiration, voice and length all play a part in the distinction of stop consonants. Fortis and lenis stops are opposed by length in all positions and by
aspiration initially. The opposition of voice exists alongside the opposition of strength medially and finally. 2. The intermediate type. Here we
have the preliminary stage of lenition: stops remain opposed as fortis and
lenis in all postitions, but distinctive voice has been lost. 3. The Danish
type. In this type voice has been lost, and medial and final fortes have
been weakened, that is, shortened. Stops remains opposed as fortis/lenis
only initially.
Note: The research for this paper was made possible in part by a feRowship from
the Swedish Institute, Stockholm. I would also like to thank the Institute of
Dialect and Folklore Research, Uppsala, for allowing me to make use of their
collection.
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Vokalfonem i nederlulemål
Av Åke Hansson

Inledning
Fonematiska förhållanden i norrbottniska dialekter har beskrivits av
Ulrik Eriksson i uppsatsen Fonemen i Älvsbysvenskan, 1976, och av
Paavo Kettunen i licentiatavhandlingen Appellativböjningen i Överkalixmålet, 1980, i skriften Om Överkalixmålets fonologi, 1983, och i doktorsavhandlingen Om de appellativa substantivens böjning i Överkalixmålet,
1980.
Som underlag för ett arbete på en ordbok över lulemål, som bedrivs av
Jan-Olov Nyström, har jag gjort vissa undersökningar av målets fonologi. Nedan vill jag redovisa resultat i fråga om vokalfonem. Jag har endast
undersökt vokalismen i betonade stavelser.
Det material jag främst utnyttjat är dialektuppteckningar med landsmålsalfabet från Nederluleå socken av Edvin Brännström (EB), Algot
Lundberg (AL) och August Nordström (AN). Samlingarna finns vid
ULMA (i kopior vid DAUM). De omfattar tillsammans omkring 18 000
blad 16:o. Av annat arkivmaterial må nämnas en ordlista av E.O. Nordlinder, som finns vid ULMA (kopia vid DAUM) samt ordförteckningar
av Nils Boman och Bengt Johansson, som finns vid DAUM. Utöver
dessa arkivsamlingar har jag haft tillgång till Nyströms ordboksmaterial,
som i första hand kan knytas till Antnäs by i Nederluleå socken. Endast
August Nordströms uppteckningar har jag ordnat upp fullständigt efter
fonematiska principer. I viss mån har detta också skett med Edvin
Brännströms samling. I fråga om den stora samlingen av Algot Lundberg
har jag nöjt mig med att göra kontroller. Naturligtvis har Nyströms
kännedom om målet varit väsentlig vid genomgången. Tryckt litteratur
av betydelse i sammanhanget är framför allt August Nordströms ordlista
Gamla typord från Nederluleå, 1923, och hans beskrivning av lulemålet i
arbetet Luleåkultur, 1925.

Korta vokalljud och kortvokalfonem
2.1. Varianter
I uppteckningarna har jag funnit följande tecken för korta vokalljud i
dialekten: a, a, a, ce, a, e, i, o, a, 0, 8, y, u, ut, a, o, a, co, o och u.
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Närmast vill jag gå igenom dessa för att fastställa förekomst av varianter.
De skilda landsmålstecknen förväntas naturligtvis i princip återge en
fonetisk variation, men jag räknar med att det likväl ofta endast är fråga
om en grafisk variation.
2.1.1. Som tecken för kort a-ljud föreligger a och a. I den mån tecknen
de facto representerar skilda uttal kan man notera, att ljuden i fråga
uppträder som fria varianter. Exempel: -sparv [spar]I[-,spar] s. 'sparv'
senareled i aldersparv s. 'alsiska' respektive talsparv s. 'taltrast' (AN).
Jfr sparv [sparv] s. 'sparv' (AL). Jag väljer att behålla beteckningen a för
kort a-ljud.
2.1.2. Kort ä-ljud tecknas vanligen a, i några fall (e. Exempel på
variation: änges- [flu(has-]I[ctud3as-] som förled i ängesfolk s. respektive ängeshö s. (AL). Jag låter -a stå som tecken för kort ä.
2.1.3. Ett kort e-ljud tecknas a och e. De skulle till synes kunna
representera en opposition i fall som kläpp [k-ep] s. 'backe' (AN)
gentemot kläpp [klrap] s. 'oäkta barn' (AN). Eftersom det är etymologiskt samma ord är -det inte överraskande, att en annan upptecknare,
EB, skriver vokalen med a i båda fallen. Även andra exempel visar, att
skillnaden mellan a och e saknar fonematisk betydelse. Den utgör endast
en grafisk eller fonetisk variation. AN har näst [nast] s. 'kalastraktering'
med a, men samma ord skrivs med e som förled i sammansättningen
nästgärd [nk(t)-] s. 'matsäck'. Jag behåller a som tecken för kort e.
2.1.4. Kort i-ljud tecknas allmänt i och det synes alltså inte förekomma
någon variation.
2.1.5. I uppteckningarna föreligger tecken för korta ö-ljud av olika
öppningsgrad o, o. o och s. Exempel: lysn [lon] s. 'ljussken; lyse,'
(EB), skvingla [skwbge,k] v. 'skvalpa (över)' (AN), vinter [vainte,r] s.
'vinter, (EB), mörk [mark] adj. 'mörk' (AL). De vanligast brukade
tecknen är a och o. Läsningen av ö-tecknen är ofta osäker. Fördelningen
mellan de nämnda beteckningarna för kort ö-ljud är inte sådan, att de
kan antas representera en opposition. Som en variant av ö vill jag även
betrakta det y-ljud, som enligt vissa uppteckningar uppträder i palatal
omgivning. Exempel: ring [rygg] s. 'ring' (AL).1 Som tecken för kort
ö-ljud väljer jag o.
2.1.6. Av korta u-ljud är upptecknat tu och u (måhända även iz i några
osäkra fall). Exempel på variation: supp [stup] (AN) / [sup] (EB) 'smeknamn för hund'. Delvis föreligger osäkerhet om läsningen av tecknen.

I Nyström har valt att teckna ö i ord som ring. Han skriver sålunda detta ord röng.
Alternativt har han diftong: fö'ynger (fö'nger) s. 'finger'. Även Nordlinder har diftong.
Oppositionen mellan vokaler i den aktuella ställningen är begränsad och man bör egentligen tala om att det föreligger synkretism. Om växlingen mellan diftong och ö i denna
ställning, se Enequist 1925, s. 67 ff.
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Vanligen används tecknet u. Oavsett läsningen finns inte anledning anta,
att det föreligger skilda u-ljud, som representerar en fonematisk opposition. Jag behåller u som tecken för kort u-ljud.
2.1.7. Kort å-ljud betecknas av AN med tecknet a, t. ex. sopp [sap] s.
'svamp'. Samma tecken använder AL, t. ex. ålder s. [ålar] 'ålder': EB
har vanligen o, t. ex. kumla [kömbak] s. 'hänge (på träd)', men någon
gång cv, t. ex. mumla [mcbmbak] v. 'mumla' ; jfr a i liknande position hos
AN och AL, t. ex. stumla [stambok] v. 'gå slingrande'. Jag låter tecknet
a få representera kort å-ljud.
2.1.8. Det korta o-ljudet skrivs av upptecknarna o, t. ex. ost [ost] s.
'ost' (AL). I ett enstaka fall har AN skrivit u som alternativ.
I denna genomgång av uppteckningarna har jag visat på att det i flera
fall föreligger varianter, fonetiska sådana — alternativt enbart grafiska.
Om varianter utmönstras återstår åtta fonetiska enheter, som jag betecknar a, a, a, i, a, u, a och o. Jag vill hävda, att dessa manifesterar skilda
kortvokalfonem i dialekten. Nedanstående kommutationslista utgör dokumentation härför. I de fall jag inte funnit minimala par (*) anges
icke-rimmande ordpar (+).
2.2. Kommutationslista. Kortvokalfonem
1) lal * lä! arm [arm] s.'arm' * ärm [arm] s. 'ärm'
/e/ slått [slaf.] s. 'låt' * slät [sia] adj. 'slät'
+ /i/ nalta [nålta] pron. o. adv. 'något litet' +sylten (: sylt) [sura]
s.bf.sg. 'sylten'
föl mark [mark] s. 'mark' * mörk [mark] adj. 'mörk'
/u/ karkade karka) [kårka] v.pret. 'band fast (timmerstockar
på lass)' * korkad [kårka] adj. 'försedd med kork; dum'
+ /å/ rået (: rå) [rat] s. 'rågången' + natt [nat] s. 'natt'
/o/ arm [arm] s. 'arm' * orm [orm] s. 'orm'.

2) /ä/ * /e/ agg [ag] s. 'agg' * ägg kg] s. 'ägg'
/i/ rast [rast] s. 'fåra i fogningsstället mellan två bord i en båt'
* rist [rist] s. 'redskap för lösskärning av tiltan vid plöjning'
/ö/ rast [rast] s. 'fåra i fogningsstället mellan två bord i en båt'
* röst [rost] s. 'röst'
+ /u/ lack Elak] adj. 'lös, tunn' + pruck [pruls] s. 'kalv'
lä! lack [ids] adj. 'lös, tunn' * lock Elak] s. 'hårlock'
/o/ rask [rask] adj. 'rask' * rosk [rosk] s. 'avfall'.
3) /e/ * Iii mätt [mal] adj. 'mätt' * mitt [mit] adv. 'mitt'
löl häst [hast] s. 'häst' * höst [hast] s. 'höst'
/u/ säck [sak] s. 'säck' * suck [suk] s. 'suck'
/å/ fäll [fe]]] s. 'fäll' * fall [fa]] s. 'vattenfall'
/o/ läm [lam] s. 'läm' * lum [lom] s. 'grovända (på stock)'.
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4) /i/ * /ö/ rist [rist] s. 'redskap för lösskärning av tiltan vid plöjning'
röst [rost] s. 'röst'
/u/ fisk [fisk] s. 'fisk' * fusk [fusk] s. 'slarv'
lål sylt [silt] s. 'sylt' * salt [salt] s. 'salt'
/o/ risk [risk] s. 'risk' * rosk [rosk] s. 'avfall'.
5) /ö/ + /u/ vind [vond] s. 'del av ställning för uppfordring av vatten' +
rund [rund] adj. 'rund'
/å/ rädd [rad] s. 'röjning' * rodd [rad] s. 'roddplats i båt'
/o/ hörn [hon] s. 'hörn' * horn [hon] s. 'horn'.
6) /u/ * /å/ ull [u]] s. 'ull' * all [al] pron. 'all'
/o/ rusk [rusk] s. 'rusk' * rosk [rosk] s. 'avfall'.
7) /å/ + /o/ sopp [sap] s. 'svamp' + stopp s. [stop] s. 'stoppning'.
Enligt ovanstående genomgång föreligger i lulemålet åtta vokalfonem
la!, lä], le!, Ii!, löl, lul, lå1 och /o/, manifesterade som korta vokalljud.

3. Långa vokalljud och långvokalfonem
uppteckningarna uppträder vokalljuden som korta, halvlånga eller
långa. Jfr ord med kort vokal: bett [bat] s. 'bett' (AL),2 mätt [mal]
adj. 'mätt' (AL), med halvlång vokal: mätta [me,s1] v. 'mätta' (AL), möta
[mi§t] v. 'möta' (AL) och med lång vokal: bet [bel] i uttr. 'gå bet' (AL),
mäta [mdta] v. 'mäta' (AL). Förekomst av halvlängd på vokal i betonad
ställning är (åtminstone i huvudsak) knuten till cirkumflex accent. Halvlängd kan inte anses vara fonematiskt relevant. Däremot är skillnaden
mellan kort och lång vokal distinktiv. Jag tolkar därvid längd som
förekomst av ett särskilt fonem, tecknat /:/.
3.1. Varianter

I uppteckningarna har jag funnit följande tecken för långa vokalljud i
dialekten: a, a, a, ce, a,, e, i, o, 0, 8, a, y, u, w, co, a, o och u. Ifråga om
dessa föreligger variation i nedanstående fall:
3.1.1. Långt a-ljud tecknas a och a, det senare mindre vanligt. Samma
ord kan vara tecknat på båda sätten. Exempel: trå [tra] (AN)! [tri] (AL)
v. 'längta, tråna'. Jag behåller a som tecken för det långa a-ljudet.

2 Enligt uppteckningarna föreligger fonetisk kortstavighet i det anförda ordet. Andra
exempel härpå i uppteckningarna är led [led] s. 'led' (AL), spel [spel] s. 'spel' (AL), nät
[net] s. 'nät' (AL), skott [skot] s. 'skott' (AL). Några uppteckningar tyder på att upptecknaren tvekat om kortstavigheten och angivit alternativt konsonantlängd såsom i spett
[spat, s. 'spett' (AL) eller alternativt vokallängd såsom i pela [pele, -e-] v. 'röra litet på
fingrar och tår' (AL).
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3.1.2. Som tecken för långt ä-ljud står g, i några fall g. Variation i
samma ord föreligger i lärft [lamt] (AL) / [lgrat] (EB) s. 'lärft'. Jag låter
cp stå kvar som tecken för långt ä-ljud.
3.1.3. För långt e-ljud föreligger e och — vanligen — e,. Båda varianterna kan uppträda i samma ord. Exempel: sned [silad] (AN) / [snad] (AL)
s. 'spratt'. Jag behåller a som tecken för långt e-ljud.
3.1.4. Även för långt ö-ljud finns flera tecken, vanligast g och p.
Växling mellan dessa kan noteras it. ex. lada [hjdo] (AL) / [Wo] (EB) s.
'lada'. Framför tjockt / finns n i t. ex. ö/ [nk] s. 'öl' (AL). Därutöver
uppträder efter tje-ljud mera slutna varianter g och även y, som inte står
i opposition till ö-varianter i samma ställning. Exempel: kitog [gefto]
(EB) / [gOto] (AL) adj. 'kittlig'. Jag genomför (9 som tecken för långt
ö-ljud. -3.1.5. Som tecken för långt u-ljud står y, i några fall gz. Båda varianterna förekommer i exempelvis tåka [asko] (AN) / [tt,lko] (AL) s. 'dimma'. Jag genomför u som tecken för långt u-ljud.
3.1.6. Det långa å-ljudet skrivs g och a9. Växling föreligger i ord som
gana [gana] (AN) (AL) / [gc_bna] (EB) v. 'nyfiket iaktta genom att
sträcka upp huvudet, glo'.3 Jag behåller varianten a som tecken för långt
å-ljud.
3.1.7. Långt o-ljud betecknas o. Som ett enstaka undantag finns hos
AN ett u i båsa [basa] v. 'skräpa och osnygga'. I belägget är ett o skrivet
över u-et. Jag låter o stå som tecken för långt o-ljud.
Efter eliminering av varianter enligt ovan återstår åtta fonetiska enheter:
a, a, a, z, o, u, a och o. Jag vill hävda, att dessa manifesterar skilda
lå'ngvokalfonem (vokaler förbundna med längd /:/). Nedanstående kommutationslista utgör dokumentation härför.
3.2. Kommutationslista. Långvokalfonem

1) /a:/ * /ä:/ karl [kar] s. 'karl' * kar [kar] s. 'kar'
/e:/ hård [ha] adj. 'hård' * häl [hk] s. 'häl'
hg får [far] s. 'får' * fjäder [fy] s. 'fjäder'
/ö:/ strå [stra] s. 'strå' * strö [stra] v. 'strö'
/u:/ kaka [kako] s. 'kaka' + tåka [alko] s. 'dimma'
/å.:/ råd [rad] s. 'anvisning' * råd [rad] s. '(ett slags) bröd'
/o:/ kål [kar] s. 'kål' * kol [hk] s. 'kol'.
2) /ä:/

3

/e:/ stad [stad] s. 'stad' * städ [stad] s. 'städ'
/i:/ far [far] s. 'fader' * fjäder Vid s. 'fjäder'
!ö:1 rad [rad] s. 'rad' + söd [sad] s. 'hett vatten'

Vid halvlängd har EB

o.
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+ lu:1 dal [dar] s. 'dal'
gul [gtA adj. 'gul'
låg rad [rad] s. 'rad' * råd [rad] s. '(ett slags) bröd'
/o:/ bad [bad] s. 'bad' * bud [bod] s. 'bud'.

3) /e:/ * /i:/ färd [fair] s. 'fotspår' * fjäl [fjk] s. 'bakspade'
säd [sed] s. 'säd' * söd [sgd] s. 'hett vatten'
/u:/ färd [fak] s. 'fotspår'
gul [gt,ar] adj. 'gul'
+ tå:! väva [vava] v. 'väva'
sava [sava] v. '(om träd:) fyllas
med sav'
/o:/ bär [bar] s. 'bär' * borr [kr] s. 'borr'.
4) /i:/ f lö:l före [fin] adv. 'före' f mörja [man] v. 'brinna svagt,
förkolna'
lu:1 mesa [mlso] s. '(ett slags) mjölkrätt' * masur [metso] s.
'masurknöl'
1:1 fin [fin] adj. 'fin' +son [san] s. 'son'
/o:/ flå/ [fild s. 'bakspade'
hål [hr] s. 'hål'.
5) /ö:/

/u:/ saga [sago] s. 'saga'
ruva [rOgo] s. 'ruva'
söd [Ml s. 'hett vatten' 1- råd [rad] s. '(ett slags) bröd'
/o:/ böl [bak] s. 'slyngel' * bål [Mr] s. 'bål på helgdagsblus'.

/u:/ * 4:1 gul [gt,t1r] adj. 'gul' * gård [gak] s. 'gård'
lo:/ blus [bus] s. 'blus'
flås [Ros] s. 'skal'.
/å:/ * /o:/ sava [sava] v. '(om träd:) fyllas med sav' * sova [söva]
v .' sova'.
Enligt ovanstående genomgång kan lulemålets åtta vokalfonem samtliga
uppträda i kombination med längd och därvid manifesteras av långa
vokalljud.

4. Grupper av vokalfonem
målet uppträder ett antal diftonger, som jag betraktar som manifestationer av fonemkombinationer. Det gäller i följande fall:
/äi/ it. ex. ben [ban] s. 'ben', sten [stam] s. 'sten'
/eo/ it. ex. lös [kos] adj. 'lös', hus [haos] s. 'hus'
/oi/ it. ex. ö [oz] s. 'ö', hö [hot] s. 'hö'
/öi/ i t. ex. is [ens] s. 'is', by [bet] s. 'by'
/åo/ i t. ex. sol [saok] s. 'sol', bok [baok] s. 'bok'
/io/ it. ex. mjuk [mtok] adj. 'mjuk', ljus [hos] s. 'ljus'.
Även vissa andra förbindelser av vokalljud skulle kunna tolkas som
manifestation av fonemgrupper. Jfr Nordströms framställning av diftonger och enkla vokaler i lulemålet, Nordström 1925, s. 9f. Om dif-
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tongernas fonetiska variation, se även Enequist 1925, s. 7 ff. och 1927,
s. 139f.

5. Fonemhistoriska kommentarer
Vokalfonemsystemet i nutida mål kan jämföras med systemet i fornsvenskan. De förändringar som man då kan notera såsom särskilt viktiga för
fonembeståndet och fonemens representation inom ordförrådet är följande:
5.1. Kortvokalsystemet

5.1.1. Fsv. /a/ kvarstår som /a/ i långstaviga ord som axel Wiksell s.
'hjulaxel' och harv [harv] s. 'harv' men har i ett flertal fall givit /ä/, t. ex.
agg [ag] s. 'agg', grann [gran] adj. 'grann', knapp [knap] adj. 'brant'. I
några fall har utvecklingen givit /å/, t. ex. all [al] adj. 'all', aln [an] s.
'aln', salt [salt] s. 'salt'.
5.1.2. Ett fsv. /ä/ korresponderar i långstaviga ord med /e/, t. ex. fäll
[fal] s. 'fäll' (fsv. fäll). /e/ i målet återgår även på fsv. /i/, främst i de fall
det kvarstår som kort vokal i ursprungligen kortstaviga ord, t. ex. spel
[spal] s. 'spel' (fsv. spil). I ursprungligen långstaviga ord har /i/ normalt
bevarat sin kvalitet, jfr 5.1.3 nedan.
5.1.3. Ett fsv. /i/ korresponderar i långstaviga ord oftast med dialektens Iii, t. ex. fisk [fisk] s. 'fisk', kvick [kwild adj. 'kvick'. Som motsvarighet till äldre /i/ finns /ö/ i exempel som blind [blrond] adj. 'blind'. Ett
äldre /i/ framför ng representeras av ö i Nyströms material, men i denna
ställning förekommer växling med diftong; jfr 2.1.5 ovan med not. —
Nyström skriver ö även i det kortstaviga ordet tjöt 'kött', där det
motsvarar det i fornsvenskan sällsynt förekommande korta /ö/.
5.1.4. Fsv. !yl i långstaviga ord korresponderar med /i/, t. ex. rygg [ng]
s. 'rygg', nyste [dist] 'nystan'. Sänkning till /ö/ kan noteras i ett ord som
grym [gram] adj. 'grym'.
5.1.5. Fsv. /u/ har differentierats, så att det i vissa långstaviga ord
kvarstår som en kort, sluten vokal, ovan betecknad /o/ i ord som nubb
[nob] s. 'nubb', sudd [socl] s. 'sudd' och mun [mor] s. 'mun', medan det i
exempelvis full [fW] adj. 'full' har givit [u], fonematiskt /u/. Dessutom
förekommer sänkning till /å/ i t. ex. pump [pamp] s. 'pump', sump
[samp] s. 'sump'.
5.1.6. Fsv. /o/ som i folk [feg-k] s. 'folk' korresponderar med det fonem
jag tecknat /å/. Som framgår av det ovan under 5.1.1 och 5.1.5 anförda
återgår detta fonem även delvis på fsv. lal och /u/.
5.2. Långvokalsystemet och fonemgrupper

5.2.1. Fsv. /a:/ kvarstår i dialekten som /a:/, t. ex. båt [bit] s. 'båt'.
Fonemet har i viss mån fått en utökad representation genom förlängning-
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en av kort /a/ i ursprungligen kort stavelse, t. ex. stram [stram] adj.
'stolt'.
5.2.2. Fsv. /ä:/ uppkommet genom i-omljud på urn. långt /a:/ korresponderar med dialektens /e:/ i t. ex. säd [se,d] s. 'säd'. Det har därvid
sammanfallit med fortsättningen av samnordiskt /e:/ i t. ex. knä [kne] s.
'knä'. Dialektens /ä:/ härrör väsentligen från fsv. kort laI, som förlängts i
kort stavelse i ord som dag [dag] s. 'dag' samt framför ng och nd i ord
som lång [lak] adj. 'lång', strand [strat] s. 'strand'.
5.2.3. Ursprunget till dialektens /e:/ är — förutom vad som anförts ovan
i 5.2.2 — även fsv. /ä/ som förlängts i ursprungligen kort stavelse, t. ex.
gräs [gre,s] s. 'gräs', bära [baxa] v. 'bära'. Vidare motsvarar dialektens
/e:/ fsv. kort /i/, som sänkts och förlängts i kort stavelse, t. ex. smed
[sme,d] s. 'smed', sele [sela] s. 'sele'.
5.2.4. Fsv. /i:/ och ly:I har sammanfallit och sammanfallsprodukten
realiseras som en diftong. Exempel: bi [bad s. 'bi', by [bot] s. 'by'. Jag
betraktar diftongen som manifestation av en fonemgrupp /öi/. Ett nytt
fonem /i:/ i dialekten härrör från förlängning av kort /i/ och kort /y/ i kort
stavelse, t. ex. vecka [viko] s. 'vecka' (fsv. vika), törel [Ural] s. 'kärnstav' (fsv. Pyril).
5.2.5. Fsv. /ö:/ kvarstår i dialekten, t. ex. i söt [sot] adj. 'söt'. Därtill
föreligger /ö:/ som resultat av stavelseförlängning i t. ex. öl [old s. 'öl'
och — efter sänkning lyl till /ö/ — it. ex. föl Iford s. 'föl'.
5.2.6. Fsv. /u:/ har diftongerats och sammanfaller med fortsättningen
av samnordiskt /au/. Exempel: hus [heos] s. 'hus', jfr lös [le,os] adj. 'lös'
(fisl. lauss). Samnordiskt /eu/ efter r och lhar fått samma utveckling i ord
som bryta [breot] v. 'bryta' och flyga [firdo] v. 'flyga'. Jfr nedan under
5.2.10. Jag betraktar diftongen som manifestation av en fonemgrupp /eo/.
Dialektens fonem /u:/, manifesterat [u], är främst resultat av kort /u/
(/o/), förlängt i kort stavelse i ord som kona [keino] s. 'kvinna' (fsv.
kona, kuna).
5.2.7. Dialektens /å:/ motsvarar i stor omfattning fsv. lal , som förlängts
i kort stavelse, främst i tvåstaviga ord, t. ex. bada [bada] v. 'bada', fara
[fara] v. 'fara'. Även fsv. /u/ (/o/) har ibland givit /å:/ vid förlängning i
kort stavelse, t. ex. son [san] s. 'son'.
5.2.8. Fsv. långt /o:/ har diftongerats, t. ex. bo [bao] v. 'bo', sol [saok]
s. 'sol'. Jag betraktar diftongen [ao] som manifestation av en fonemgrupp /åo/. Ett nytt fonem, /o:/, manifesterat som en lång, sluten, bakre
vokal, [o], har framgått ur fsv. kort /u/ (/o/) vid förlängning i kort
stavelse, i ord som bud [bod] s. 'bud'.
5.2.9. Samnordiskt /ei/ och /ey/ har sina motsvarigheter i dialektens /äi/
och /öi/ enligt det beteckningssätt som valts ovan. Exempel: rep [raip] s.
'rep' (fig. reip), stöt [stolt] s. 'stöt' (fisl. steytr). Jfr om utvecklingen av
/au/ ovan under 5.2.6.
5.2.10. Samnordiskt /eu/, fornsvenskans /iu/, korresponderar med dia-
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lektens ho/ jord som ljus [hos] s. 'ljus' (fsv. ljus), mjuk [Imok] adj. 'mjuk'
(fsv. miuker). Jfr ovan under 5.2.6.

6. Fonemgeografiska kommentarer.
Vid en jämförelse mellan lulemål och andra dialekter i Norr- och Västerbotten kan man notera en överensstämmelse mellan lulemål och
nordvästerbottniska i så hänseende, att båda bevarat ursprungligt /a:/.
Denna överensstämmelse gäller även överkalixmål.
Liksom nordvästerbottniska och samtliga norrbottensmål men till
skillnad från sydvästerbottniska och de flesta andra svenska dialekter
har lulemålet inte något /8/-, /8:/-fonem (jfr Hansson 1983, s. 70 ff.).
Lulemålet saknar även /y/-, /y:/-fonem och uppvisar på denna punkt
likhet med överkalixmål (jfr Pihl 1924, s. 14, 97ff., 245 if. och Kettunen
1990, s. 10 f.) och pitemål (jfr Eriksson 1976, s. 106 jämte not 1 och
s. 109). Liksom andra norrbottensmål känner lulemålet ett flertal grupper av vokalfonem.
Om man slutligen vill göra även mellanspråkliga jämförelser kan man
notera, att lulemålet har till antalet samma bestånd av vokalfonem som
finskan — åtta stycken — och även har en likhet med detta språk i fråga
om ett rikligt antal kombinationer av vokalfonem.
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Summary
Åke Hansson, Vowel phonemes in Lower Luleå dialect
This article examines the vowel system of stressed syllables in the Lower Luleå
dialect of Swedish. Primarily it discusses the existence of variants. Once these
have been eliminated, the author performs minimal pairs tests to establish the set
of phonematically relevant units. He fmds that the dialect has eight vowel
phonemes: /a/, /ä/, /e/, Iii, /ö/, /u/, /å/ and /o/, all of which can be combined with
length, /:/. These vowel phonemes form a number of groups: /äi/, teol, bil, töi/,
/åo/ and tio!. The article ends with a brief discussion of matters of phoneme
history and geography. Following on from the latter, a comparison is made with
Finnish. It emerges that the dialect has the same number of vowel phonemes as
this language, and that both have several combinations of these phonemes.

Om våtmarksord i lulemålen
Av Staffan Nyström

Det terrängbetecknande ordförrådet utgör ett rikt och värdefullt material, väl lämpat för språkliga studier. Terrängorden har varit föremål för
många undersökningar med skilda syften och metoder, men likväl återstår ännu mycket att göra. I min doktorsavhandling, som behandlade
sörmländska ord för höjder och sluttningar, skrev jag så här: »Kommande undersökningar bör alltså genom studier av geografiskt begränsade
områdens språk och topografi kartlägga det terrängbetecknande ordförrådets (eller delar därav) utseende och storlek, samt slå fast de enskilda
appellativens verkliga existens, betydelse och användningsområde»
(Nyström 1988, s. 32f.).
Mot bakgrund av detta citat är det mycket glädjande att kunna konstatera att precis en sådan undersökning av ett lokalt terrängordförråd nu
har sett dagens ljus. Den 19 september 1992 ventilerades nämligen vid
Umeå universitet Staffan Wiklunds doktorsavhandling Våtmarksord i
lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant- och intervjuarperspektiv
(Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.
Serie A. Dialekter. Nr 9; Diabas. Skrifter från den dialektgeografiska
databasen inom Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet.
Nr 3). Den här artikeln innehåller i något omarbetad form synpunkter jag
som fakultetsopponent framförde vid disputationen. Tyvärr är det inte
möjligt att här återge den dialog mellan mig och respondenten som i stor
utsträckning dominerade disputationsakten.

Referat av avhandlingens innehåll
Avhandlingen är mycket mångsidig och berör en rad delområden inom
ämnet nordiska språk. Dialektologi, onomastik (även om ortnamnens
roll medvetet tonats ned), semantik och psykolingvistik förenas i en
fruktbar blandning. Dessutom vävs teoretiska frågeställningar ihop med
konkreta och vardagsnära beskrivningar av sakliga förhållanden.
Boken innehåller tio kapitel. Tillsammans med litteratur- och källförteckning, register etc. omfattar den 220 sidor, vilket är ett hanterligt och
ändå tillräckligt omfång för att ge ämnet en grundlig behandling.
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Kapitel 1 börjar med en definition av begreppet våtmark. Där anslås
också ett förhållningssätt till ämnet som sedan löper som en mer eller
mindre utsagd röd tråd genom resten av avhandlingen, nämligen samspelet mellan å ena sidan våtmarkerna som topografiska fenomen, som
resursområden, som en del av människornas livsmiljö, och å andra sidan
de språkliga ord och uttryck som nyttjas för att tala om dessa våtmarker
och dess olika delar.
Vidare redogörs för avhandlingens syfte, undersökningsområdet, materialet samt urvalet av informanter, deras bakgrund, yrke, geografiska
fördelning och språk; dessutom finns en kort presentation av undersökningens uppläggning.
Avhandlingens övergripande syfte sägs vara »att undersöka och beskriva en grupp våtmarksord, deras betydelse och användning inom ett
geografiskt begränsat område i en topografisk och kulturell kontext» (s.
15 f.). Syftet preciseras därefter närmare i fem olika delmål.
Undersökningsområdet (nedan förkortat u.omr.) är f. d. Luleå storsocken, omfattande socknarna Nederluleå, Överluleå, Edefors, Råneå samt
östligaste delen av Jokkmokk. Bygdemålen i området förs samman till en
grupp, lulemål, och förf. gör en kort karaktäristik av de mot riksspråket
mest avvikande dragen i dialekten.
I avhandlingen behandlas ett 40-tal ord plus ett stort antal sammansättningar — mer eller mindre ingående. Appellativmaterialet utgörs dels av
drygt 400 belägg som excerperats ur arkiv och litteratur, dels av belägg
från egna bandinspelningar. För några av orden, som behandlas mer
ingående, har ytterligare arkivbelägg beaktats (utanför u.omr.). Kapitel 1
avslutas med en översikt över avhandlingens disposition.
Kapitel 2 redovisar några av undersökningens teoretiska och metodiska utgångspunkter i en kort forskningsöversikt. Hit hör helt naturligt
tidigare terrängordsundersökningar. Mest ingående refereras till Ingemar
Olssons Gotländska terrängord (1959), till Lars-Erik Edlunds studie över
ordet löra (1987) samt till min egen avhandling Ord för höjder och
sluttningar i Daga härad (1988). De här tre studierna innehåller enligt
förf. metoder av relevans för hans undersökning.
En annan utgångspunkt rubriceras som etnovetenskaplig forskning
och berör dels samspelet mellan människan och den omgivande miljön,
dels s. k. etnometodologi, en forskningsinriktning som bl. a. hävdar att
språkliga yttranden måste tolkas och förstås såsom delar i en process,
där även det som föregår och det som kommer efter har betydelse. Förf.
kopplar detta till sina samtal med informanterna och han ser också en
parallell i sin undersökning som sådan: »en process där förkunskap, ny
information och tolkning samverkar», skriver han (s. 26).
En tredje utgångspunkt kallas En modell för begreppsbildning. Modellen, som hämtas från Katherine Nelson (1985), rör egentligen hur barn
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tillägnar sig ordbetydelser, men den torde enligt förf. ha relevans även
för begreppsbildning i allmänhet. Resonemangen hos Nelson »kan tjäna
som teoretisk referenspunkt för denna aspekt av undersökningen»
(s. 26). Forskningsöversikten sägs spegla avhandlingens dubbla inriktning, dels att granska ordens betydelse inom dialektens semantiska
system, dels att studera den individuella användningen av orden (s. 204).
Kapitel 3 är icke-språldigt och beskriver våtmarkerna som natur- och
kulturmiljö. Vegetationstyper, slåtterbruk, redskap m. m. presenteras i
ett snarast utvecklingshistoriskt perspektiv. Olika typer av våtmarker
inom u.omr. diskuteras utifrån två s. k. resursmiljöer — stranden och
myren. Det hela belyses med ett stort antal bilder och kartor.
Kapitel 4 är avhandlingens längsta (60 s.). Där resonerar förf. till att
börja med kring det komplicerade förhållandet mellan dialekt/riksspråk
och fackspråk. Han diskuterar ordens förekomst som termer i de äldre
skriftliga källorna (lantmäteriakterna). Vidare redogör han för urval och
begränsningar i sitt material. »Att åstadkomma en heltäckande redovisning av dialektens förråd av våtmarksord är omöjligt», säger förf. (s. 65).
Huvuddelen av kapitlet innehåller en alfabetiskt uppställd genomgång
av våtmarksorden. Först redovisas belägg ur arkiv och litteratur, i
förekommande fall med hänvisning till Rietz och SAOB. Därefter följer
informanternas förklaringar eller användning i form av korta utdrag ur
förf:s egna inspelningar. Utdragen återges i normaliserad språkform och
enligt klara principer som kommenteras i ett särskilt avsnitt. Belägg på
ovanligare ord redovisas i sin helhet medan allmänna ord representeras
av ett urval belägg. Varje ordartikel avslutas med en kort kommentar
kring ordets användning och betydelse. Kapitlet sammanfattas i en
kommenterad tabell som visar ordens nutida frekvens i u.omr. (s.
120-121). Orden indelas i fyra grupper från allmänna till okända ord
(efter Nyström 1988).
Kapitel 5 tar upp de betydelsemässigt närstående orden drävj, dröla
och dövel i en utförlig specialstudie. Bl. a. redovisas i grova drag även
ordens spridning och betydelser utanför u.omr. Inom detta försöker
författaren närmare klargöra ordens frekvens och distribution samt hur
de förhåller sig till ett antal topografiska kriterier. Att det är svårt att
sätta fingret på skillnaderna mellan de tre behandlade orden, framgår
redan av två tidigare upptecknares synpunkter. Wiklund diskuterar kort
dessa och relaterar de äldre uppgifterna och kommentarerna till sina
egna erfarenheter. Det faktum att de här orden undersökts noggrant
tidigare var också en orsak till att förf. nu valde just dem för en
specialstudie.
Kapitlet avslutas med en sammanställning av betydelseuppgifter såväl
ur arkiv och litteratur som ur de egna inspelningarna. Uppgifterna fördelas på fem betydelser. Sammanställningen finns i tabellform på s. 148 i
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boken. Ordens betydelser framträder efter granskningen som tämligen
ospecifika och delvis överlappande, men några skillnader dem emellan
kan ändå ses.
Kapitel 6 behandlar samma tre ord (drävj, dröla, dövel) som kapitel 5,
men med en mer förfinad metodik. Tre analysförsök, vart och ett med
sin egen metod, presenteras. Det första går ut på att finna betydelsekomponenter (semantiska särdrag) och därmed skapa underlag för matriser.
Förf:s egna utfrågningar av informanterna styrdes till en början av detta,
och en »kriterielista» användes, utifrån vilken uppgifter om läge, djup,
fuktighet etc. skulle inhämtas. Denna typ av utfrågning fungerade av
olika skäl inte bra. Det visade sig ogörligt, enligt förf., att på detta sätt
komma åt semantiska särdrag, varför han gradvis förändrade intervjutekniken så att de olika kriterierna (särdragen, komponenterna) i stället
lyftes in i intervjuerna när de passade.
Därefter görs ett försök med fältanalys, som närmast är ett slags
utvidgad komponentanalys, där emellertid jämförelsen mellan orden
fokuseras tydligare. Mer eller mindre synonyma ords betydelser ställs i
relation till varandra. Orden drävj och dröla jämförs här med fem andra
ord med betydelsen 'svacka, sänka' resp. 'grop, mindre vattensamling'.
I tre figurer visar förf. hur de sju jämförda orden förhåller sig till
varandra med avseende på kriterierna fördjupning/försänkning, fuktighet
och storlek. Orden har ett ganska stort betydelseomfång och en varierande individuell användning. Förf. konstaterar att några riktigt klara skiljelinjer mellan de jämförda orden inte kan ses utan att överlappningarna
som väntat är många. Vidare framhåller han att preciserande förleder
tjänar som verktyg när ett visst drag ska framhävas tydligare.
Det tredje analysförsöket är ett bildtest. Här redovisar Wiklund hur
han gått till väga och vilka erfarenheter detta gett. Den skepsis mot
bildtest som jag framförde i min avhandling underbyggs här ytterligare,
trots att Wiklund rent praktiskt och tekniskt förbättrat metodiken.
I kapitel 7 vänder förf. på problemställningen och går från sak till ord.
Han visar vilka ord som används om några bestämda terrängföreteelser.
Han fördjupar också analysen av ordet dövel genom att noggrannare
beskriva den terrängtyp där dövlar finns. Genom valet av myren som
undersökningsobjekt kommer också en del ord som inte betecknar våtmarker att beröras, nämligen ord för myrens fasta partier, såsom sträng,
bänk (bank), stråk, spål, spänne, ås och rygg. Ord för myrens fasta
partier bildar på sina håll naturliga ordpar tillsammans med ord för
myrens våta partier, såsom flark och dövel. Förf. försöker besvara den
intressanta frågan om vad som händer när någon saknar dessa ord i sitt
naturliga språk. Vilka ersättningsord eller andra språkliga strategier
använder man då?
1 kapitel 8 fortsätter granskningen av orden drävj och dröla i ett
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förstärkt lokalt perspektiv. Ett terrängords betydelse är nämligen beroende av ett områdes topografi. Som jämförelsematerial används här
orden grande och skärpa. Det visar sig vara svårare att ange en exakt
betydelse för orden drävj och dröla än för de ovanligare grande och
skärpa. De förra visar mer variation över området och har ett större och
mer svårbeskrivet betydelseomfång.
De fyra orden används också för att illustrera hur informanterna går
till väga när de uppmanas förklara ett terrängords betydelse. Grande och
skärpa är på väg att försvinna i dialekten, vilket avspeglas i informanternas benägenhet att knyta sina förklaringar till någon enstaka plats eller
några få lokaler, kanske med namn som Granden. Orden drävja och
dröla är mer appellativiska till sin karaktär, förklaringarna är fler,
mångsidigare och innehåller ett större mått av generalisering. Förklaringsstrategierna sammanförs i tre typer eller nivåer, baserade på ligormanternas grad av kunskap om ordens betydelse.
I kapitel 9 beskriver Staffan Wiklund hur hans egen uppfattning om
betydelsen hos dövel, dröla och drävj utvecklats under arbetets gång.
Här står alltså intervjuarperspektivet i fokus. Orden var till en början
helt okända för honom. Men så småningom, genom att vistas i rätt
miljöer och höra orden användas i kontext tillägnar han sig en uppfattning om ordens betydelse och användning, som närmar sig den som
informanterna har. Under begreppsinlärningen har han spelat dubbla
roller, som tillspetsat kan liknas vid forskarens och barnets. Förf. beskriver tämligen ingående hur hans bild av orden byggts upp från de första
läsefrukterna, via terrängstudier, intervjuer, analyser etc., vilka gradvis
bekräftat, reviderat och kompletterat bilden och samtidigt filtrerats genom hans växande bakgrundskunskap. I sina resonemang anknyter författaren till den s. k. prototypteorien. Denna teori tycks bättre än t. ex.
teorierna om ordfält och semantiska särdrag förklara hur ordinlärning
går till.
Staffan Wiklund visar också hur hans analys av språksystemet (som
forskare) hela tiden sker växelvis med den ökande kunskapen om den
individuella ordanvändningen. De två sidorna av språket (langue och
parole; competence och performance) bör inte och kan knappast hållas
isär. De kompletterar varandra och ger tillsammans en bättre beskrivning av ordens betydelse, menar förf.
Kapitel 10 slutligen sammanfattar avhandlingen. Efter denna följer en
engelsk summary, en käll- och litteraturförteckning, en lista över förkortningar och ett ordregister.

Bokens yttre (typografi, rubriker, illustrationer)
Våtmarksord i lulem'ålen är en vacker bok, åtminstone jämfört med vad
som brukar produceras i ämnet nordiska språk. Trots den mångfald av
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stilsorter och stilgrader som betingas av ämnets och materialets art är
boken rent grafiskt och visuellt lättläst. Den är klart och redigt satt med
tydliga rubriker till varje textavsnitt och till figurerna.
Till det som gör avhandlingen estetiskt tilltalande hör givetvis illustrationerna. I boken finns ett 50-tal fotografier, de flesta tagna av författaren. Motiven är genomgående väl valda och bilderna i regel av god
kvalitet, även om de tyvärr i trycket (på mjukt papper) har mist en del i
kontrast och fått en utslätad gråton. (Man kan ju jämföra med bilden på
framsidan i fyrfärg.) I några fall har bilderna inte en förklarande (textförtydligande) funktion utan snarare en stämningsskapande. Jag tänker då
närmast på den trasiga myrskidan på s. 198.
Avhandlingen innehåller också ett stort antal kartutsnitt. Dessa hjälper
i regel läsaren att följa med i framställningen, men några av de äldre
lantmäterikartorna har tyvärr blivit mycket svåra att ta till sig i den här
formen (t. ex. s. 45 och s. 52).

Disposition och språklig framställning
Avhandlingen är väl disponerad och därmed lätt att följa med i. Förutom
det speciella avsnittet Disposition (s. 22) finns koncentrerade inledningar
till varje kapitel och sammanfattningar på många nivåer. Dessutom finns
inlagda anvisningar till läsaren av typen »Ordet kommenteras vidare i
kap 6.2 där det jämförs med andra ord för 'grop', 'svacka' o. d.» eller
»dövel behandlas vidare i kap. 7 där det i sin tur jämförs med några andra
ord», vilka alltså inte bara talar om att och var någonting behandlas utan
också ur vilken aspekt. Allt detta sammantaget underlättar läsningen av
boken.
Själva framställningssättet, språket, i avhandlingen är enligt min mening också lättillgängligt, trots att det stundom används för ganska
komplicerade resonemang. Alla passager ur litteraturen som citeras är
enligt vad jag kunnat se helt korrekt återgivna. Det citat av Lars Levi
Lxstadius (från 1824) som finns i bokens början är nog för övrigt ett av
de mest välfunna jag stött på i sådana här sammanhang: »De delar af
jordytan, som komma under namn af myror, kärr och mossar, äro i
sanning kinkiga ämnen att vidröra.»
Även i annat är texten mycket korrekt. Det finns ett fåtal rena tryckfel, de flesta sådana att de inte ens behöver kommenteras här. Något
förvirrande är dock ett par fall av felaktiga informantsignaturer. Varken
LL på s. 127 eller AN på s. 135 existerar.

Karta och informantlista
Alldeles i bokens början finns ett uppslag med en lista över informanterna samt en karta över u.omr. med varje informant inlagd. Under läsning3-935341
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en av boken får man anledning att gå tillbaka till detta uppslag vid
åtskilliga tillfällen. Emellertid innehåller listan fler informanter än kartan, 46 mot 43, vilket till en början är förbryllande. Till denna obalans
finns goda skäl, men förklaringen kommer först i en not på sidan 19.
Hade förklaringen funnits i anslutning till uppslaget hade det besparat
mig en del huvudbry. Dessutom hade det varit en fördel om kartan visat
var förf. drar gränsen mellan södra och norra Råneå, eftersom materialet
i många sammanhang redovisas enligt denna tudelning.

Ortnamnens roll i undersökningen
På s. 18 sägs att ortnamnen inte har »undersökts fullständigt och diskuteras endast om de kan kasta ljus över appellativens betydelse». En
liknade formulering finns på s. 67 där det står att ortnamnen bara tas med
»när de kan tillföra relevant information». Från detta görs emellertid
några undantag. Ett av delmålen (s. 16) är uttryckligen att belysa förhållandet mellan appellativ och ortnamn genom en närmare granskning av
tre valda ord: drävj, dröla och dövel. Den fråga man kan ställa sig här är
huruvida förf:s belysning av förhållandet hos just dessa tre ord har kastat
ljus över appellativens betydelse, eller om det är något annat som har
belysts. Alltså, kan han med hjälp av ortnamnen dra slutsatser om
appellativens betydelse? Ja, enligt min mening kan han det, och följaktligen hade det kanske varit möjligt att kasta mer ljus också över andra
appellativ, om utrymmet hade medgett detta och ortnamnen givits en
mer framträdande plats i undersökningen.

Undersökningens teoretiska förankring
Kapitel 2 innehåller teoretiska utgångspunkter. Att en av dessa är tidigare terrängordsundersökningar är givet. Förf. har alltså valt ut tre sådana
som i speciellt hög grad innehåller frågeställningar, metoder och metodiska problem av relevans för hans undersökning. De olika semantiska
teorier (analysmodeller) som blir aktuella senare i boken introduceras
genom referatet av min avhandling (Nyström 1988). Bland annat nämns
prototypteorin på s. 25 i en mening. Med tanke på den roll teorin spelar i
fortsättningen borde förf. ha varit något mer utförlig här.
De teoretiska utgångspunkterna får i kap. 2 en visserligen välskriven
men mycket kortfattad presentation. Semantisk teori, etnovetenskaplig
forskning, samspel människa-miljö, etnometodologi samt begreppsbildning behandlas på fem sidor. Kapitel 3, en agrarhistorisk och naturgeografisk översikt, är mer än dubbelt så omfattande, även om man räknar
bort de många illustrationerna. Detta kan tyckas vara en ganska egendomlig fördelning av utrymmet i en avhandling i nordiska språk, men det
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förklaras av förf: s medvetna strävan att förankra våtmarksorden i den
topografiska och kulturella kontext där de används.
Samspelet människa-miljö är alltså det som mest uppenbart kommer
till direkt uttryck i resten av boken (bl. a. hela kapitel 3). De andra
teoretiska utgångspunkterna finns där, men de är mycket mera implicita i
framställningen. I kap. 6, efter de tre testen, finner man en del teorianknutna resonemang, men annars är det egentligen först i kap. 9 som en
viss återkoppling till utgångspunkterna sker. Där förekommer Katherine
Nelson i en not och då som ett stöd för prototypbegreppet gentemot
komponenter eller särdrag. Men till hennes allmänna idéer om begreppsinlärning finns ingen utsagd hänvisning. Man kan här undra om det står
helt klart för läsaren varför förf. valt just Nelson som en teoretisk
utgångspunkt eller varför han drar in etnometodologi i en undersökning
av våtmarksord i lulemålen. Enligt min mening hade framställningen
varit betjänt av en starkare teorianknytning på fler ställen och lite
tydligare än vad som nu är fallet. Förf. kan sin teori men han hjälper inte
till att förankra den så som han hade kunnat göra.

Våtmarksorden
Allmänt

Det långa kapitel 4, som alltså innehåller en alfabetisk genomgång av
våtmarksorden, rymmer en mängd intressanta iakttagelser och kloka
slutsatser. Jag kan här dessvärre bara i korthet kommentera framställningen på några få punkter.
Jag har kontrollerat närmare 1/3 av arkivbeläggen i Dialekt- och folkminnesarkivet (ULMA), Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) och
Ortnamnsarkivet (OAU) och kan konstatera att Staffan Wiklund visar en
imponerande noggrannhet och säkerhet på den här punkten. I ett fall har
jag funnit ett ord skrivet i singular i stället för plural form (strandslåtterängar; s. 83); i övrigt är de originalkällor som jag har kontrollerat korrekt
återgivna in till minsta skiljetecken. Jag har också försökt finna belägg på
orden som skulle saknas i Wiklunds material genom att gå ut och in i
samlingarna på lite annorlunda vägar. Inget har framkommit som skulle
ha platsat här.
Skillnader arkivbeläggen — eget material

En jämförelse mellan arkivbeläggen och förf:s egna belägg visar på en
del skillnader. På grund av att materialen speglar olika tider skiljer de sig
givetvis åt när det gäller ordens frekvens och spridning, men det finns
också en del andra olikheter. Styrkan i Wildunds material är att det inte
bara belägger ordens existens utan också bättre visar orden i konkret
användning, kopplade till platser och deras funktion, till situationer,
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arbetsmiljö etc. Ett skäl till denna skillnad är givetvis att förf: s primära
syfte och intresse under utfrågningen har varit delvis annorlunda än de
tidigare upptecknarnas.
Riksspråk och dialekt

Efter genomgången av orden delas dessa in i frekvensgrupper. Förf. talar
då om riksspråk och dialekt på ett sätt som jag inte riktigt kan följa med i.
T. ex. sägs orden gungfly, göl, puss, sankmark, sumpmark, våtmark
vara riksspråksord och de tas därför ej med i den sammanfattande
tabellen på s. 120-121. Om orden bedöms som riksspråk är de alltså inte
intressanta. Kärr, pott och pöl förs till en viss frekvensgrupp i sin status
som dialektord. Men för många informanter är kärr enbart svenska,
säger förf. Jag frågar mig då om dessa informanter ändå använder ordet
kärr och om betydelsen i så fall skiljer sig från den hos dialektordet kärr.
Vilka kriterier har förf. använt för att avgöra om ett ord används som
dialektord eller riksspråksord, och vari ligger egentligen skillnaden?
Detta sägs inte tydligt någonstans. Kan ett ord rentav vara både riksspråksord och dialekt? Hur är det med t. ex. hals, myr och hål? Om
orden har en plats i informanternas vokabulär och i deras semantiska
system, spelar det då någon roll om de är riksspråk eller dialekt?
Informanternas dialektkunskap
Om man sammanställer informanternas utsagor om orden kan man dra

en del tankeväckande slutsatser, bl. a. att vissa informanter använts
mycket mer än andra. Simon Olsson från Alvik i Nederluleå åberopas
fyra gånger så ofta som Lennart Wikström, trots att de två är från samma
by och Wikström är 15 år äldre? En liknande relation finns mellan Rune
Lindqvist och Ivar Ström från Brobyn i Överluleå. Är det verkligen så
stora skillnader i personernas dialektkunskap, eller hur ska man förstå
detta?
Det finns rimligen flera tänkbara förklaringar. En är givetvis att informanternas personlighet spelar roll, såtillvida att vissa talar gärna och
mycket, andra talar lite, oavsett intervjuarens strävan. En annan kan ju
vara att Staffan Wiklund som intervjuare betett sig på olika sätt vid olika
tillfällen. Mitt intryck är dock att Wiklunds förmåga att locka fram
relevant information ur sina sagesmän är mycket god. Det är kanske
möjligt att han genom en mer medryckande intervjuteknik kunde ha fått
de tysta och försiktiga informanterna att bli något mångordigare, men om
detta i sin tur hade påverkat hans slutsatser om orden frekvens och
betydelse går knappast att avgöra.
Om sammansättningar

En viss inkonsekvens kännetecknar förf: s hantering av sammansättningar. 1 avsnitt 4.3.6 behandlas dy(a) med sammansättningar. 1 tabellen (fig.
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53) finns flottdy(a), flytdy(a) men inte simplex dy(a). I avsnitt 4.3.33
behandlas sveg, myrsveg. I tabellen finns sveg men inte myrsveg med.
Varför rubriceras det ena fallet som X med sammansättningar och det
andra som två ord? Varför har förf. i tabellen bara tagit upp sammansättningarna i det ena fallet och bara simplex i det andra?
Förf. diskuterar sammansättningarnas roll vid många tillfällen och då
oftast i kloka ordalag. Sammansättningar förekommer ju inte minst till
ord med ospecifik innebörd. Han skriver t. ex. på s. 130 om sammansättningar till drävj (bäck-, blöt-, görje-, myr-, sur-) och på s. 139 om
sammansättningar till dröla. Han diskuterar också relationen mellan
simplex och sammansättning och kan då tänka sig olika varianter. Sammansättningen = simplex gäller enligt förf. surdrävj — drävj. Sammansättningen kan också vara emotiv och höja den affektiva temperaturen,
säger förf. Det är möjligt att detta är en sidoeffekt av sammansättningen i
vissa fall, men den avgörande funktionen hos sammansättningarna måste
väl ändå vara att snävra in och precisera simplex, även om det i förstone
kan vara svårt att uppfatta detta. Vissa förleder anger närmare typen,
andra läget, åter andra storleken etc. Förf. skriver själv på s. 153 att
förledens uppgift är att närmare bestämma, differentiera.
Låt oss se lite närmare på t. ex. sveg — myrsveg (s. 112). Förf. säger
där att majoriteten förknippar sveg med lägre, sank terräng, medan några
förbinder ordet med sänkor eller svackor i allmänhet. Men är det verkligen så? Av de informanter som uttalar sig om sveg är det vad jag kan se
bara ca 1/4 som uttryckligen anknyter till något sankt, fuktigt. Däremot
är så gott som alla utsagor om myrsveg kopplade till myren eller till
sankmark av annat slag. Detta visar, menar jag, på skillnaden mellan
simplex och sammansättning. Är det inte så att myrsveg säger något om
sambandet med en myr (indirekt om fuktighet i och med att myren är
fuktig). Däremot säger t. ex. björksveg inte självklart något om sankmark, bara att sveget karaktäriseras av björk. Här har nog författaren
låtit sin tolkning av sveg påverkas av betydelsen hos den vanligaste
sammansättningen myrsveg. I fig. 59 på s. 154 placerar förf. däremot
sveg längst till vänster under 'torr mark' med det fuktigare myrsveg till
höger därom. Skulle verkligen sveg stå där om normalfallet vore sank
mark?

Drävj, dröla och dövel
Kapitel 5 innehåller alltså en djupstudie av orden drävj, dröla och dövel
'sumpigt ställe av mindre omfång'. För varje ord med sammansättningar
redovisas förekomst och betydelser utanför u.omr. samt arkiv-, litteratur- och egna belägg inom detta. Förf. kommenterar frekvens och distribution samt diskuterar ordens förhållande till de topografiska kriterierna
läge, fuktighetsförhållanden och växtlighet, storlek, djup och form.

38

Staffan Nyström

Presentationen av de tre orden följer identiskt samma mönster. Det är
bra och det gör framställningen tydlig. Men kanske kan den pedagogiska
uppläggningen samtidigt försvåra redovisningen av iakttagelserna. På
sidan 130 t. ex. säger förf. om drävj att formen i viss mån kan sägas vara
kopplad till läget, dvs, han väver ihop två topografiska kriterier. På
samma sätt kan man ju tycka att det kunde finnas ett visst samband
mellan djup/fuktighet, läge/storlek, djup/växtlighet etc. Totalintrycket av
ordets referens måste naturligtvis ha föresvävat förf. hela tiden. Det
måste då också ha varit ett problem att tvingas bryta ner en helhetsbild i
enstaka redovisbara variabler.
Staffan Wiklunds undersökning är i huvudsak synkron och han har
inte gjort några försök att relatera de tre orden till varandra när det gäller
deras utbredning, frekvens eller betydelseförändringar över tiden. Jag
har själv en tanke om detta. Kapitlet ger nämligen inte bara en detaljerad
bild av de tre ordens betydelse idag, utan det visar också på en diakron
utveckling hos orden. Min tanke är måhända inte särskilt väl underbyggd, men jag vill ändå passa på att i all korthet föra fram den som ett
kompletterande sätt att resonera kring materialet.
Vi har alltså tre ord: 1) drävj 'sankt område av växlande storlek' har
av beläggen att döma en krympande appellativisk användning. De få
ortnamnsbeläggen (Över- och Nederluleå) visar en betydelse som överensstämmer väl med appellativets. 2) dövel 'sumpigt hål på myr' visar
också en krympande appellativisk användning. Ordet är betydelsemässigt stabilt, men på utdöende. 3) dröla har två betydelser 'bäck, rinnel'
eller 'sumpig vattensamling'. Den förra betydelsen var av arkivbeläggen
att döma frekventare förr. Den senare betydelsen dominerar idag nästan
helt. I ortnamnen inom u.omr. är 'bäck' den vanligaste betydelsen
liksom utanför u.omr., där 'bäck, rinnel' dominerar både hos appellativet och i ortnamnen.
Om vi betraktar ortnamnen, arkivbeläggen och förf: s egna belägg
såsom representerande olika tidsskikt, kan vi se en kronologisk utveckling hos ordet dröla, som innebär en ökande frekvens hos betydelsen
'sumpig vattensamling'.
Ortnamnen>
'bäck'

SW-belägg
Arkiv/litteratur >
'bäck/vattensamling' 'vattensamling'

Jag vill tolka detta så här. Möjligheten att uttrycka 'sankt område av
mindre storlek' har minskat genom att dialekten tappat ordet dövel i
Råneå och södra Överluleå samt drävj i Råneå, Jokkmokk och Edefors.
När naturliga ord saknas löser man det på olika sätt, vilket förf. förtjänstfullt visar i kapitel 7. Här kan vi se att ett redan känt och uppenbarligen betydelsemässigt vacklande ord dröla finns att tillgå. Det tycks ha
blivit frekventare i Råneå, och då i betydelsen 'sumpig vattensamling'.
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Det tycks i övrigt ha hållit sig kvar men med en gradvis förskjutning av
betydelsen, som fyller luckan efter de två andra orden på utdöende.
När jag tidigare diskuterade förf: s sätt att använda ortnamnen, var det
bl. a. den här typen av resonemang jag hade i åtanke. Ibland kan diskrepanser mellan ortnamnselement och nutida appellativ bidra till att belysa
också andra appellativ, t. ex. genom att antyda betydelseförskjutningar
inom systemet. Kanske kan de också hjälpa till att förklara regional
betydelsevariation och skillnader mellan det äldre arkivmaterialet och
yngre belägg.

Tre analysförsök
Det första av de tre analysförsöken i kap. 6 syftar till att genom komponentanalys skapa underlag för särdragsmatriser. I matriser skulle det
vara möjligt att redovisa binära särdrag (+ eller —) baserade på topografisk opposition. Förf. överger snart detta försök till förmån för ett försök
med fältanalys, där direkta jämförelser mellan orden kan göras. Även då
använder han topografiska kriterier som betydelsekomponenter, men
dessa är inte binärt utformade utan snarast variabler, som kan anta olika
värden. Återigen redovisas dock kriterierna ett och ett i separata figurer.
En tänkbar fortsättning vore väl att dessutom relatera kriterierna till
varandra, att så att säga lägga de tre figurerna på varandra. Detta skulle
t. ex. ge grubba = 'torr, mindre grop' och sveg = 'torr, större svacka'.
Frågan är emellertid om ett sådant förfarande skulle ge en bra helhetsbild
av ordens betydelse, eller om det tvärtom blev så att osäkerheten i
bedömningen mångfaldigas. Förf. säger själv att de semantiska relationer
som figurerna uttrycker kanske inte uppfattas som riktiga av varje
informant. Skulle det helt enkelt behövas en figur per person?
Det tredje försöket, bildtestet, redovisas tämligen kortfattat, uppenbarligen därför att det inte tillförde särskilt mycket. Två erfarenheter har
emellertid förf. dragit därav. Den ena är att mer än ett ord kan användas
om varje terrängföreteelse. Även en och samma person har i regel flera
tänkbara förslag. Den andra är att fotografier inte duger till att locka
fram informanternas föreställningar om olika våtmarksterränger. Men
förf. skriver också som en brasklapp: »Det är dock möjligt att ett annat
bildurval och ett mer ingående samtal kring bilderna hade kunnat ge
ytterligare stoff för förklaring av de aktuella orden» (s. 157). Jag ställer
mig tvekande till detta och skulle i varje fall vilja veta hur det skulle ha
gått till.

Från sak till ord
det intressanta kapitel 7 är alltså problemställningen omvänd. Utgångspunkten är terrängen eller mer precist myren. Vilka ord och uttryck
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använder informantema för att tala om myrens olika delar? På några håll
i u.omr. finns vad förf. kallar för »självklara» beteckningar för fasta
resp. våta partier. Vi finner ordparen bänk och flark i norra Råneå samt
bänk och dövel i Jokkmokk. För de flesta informanterna i Över- och
Nederluleå tillhandahåller dialekten inte de här orden, men de kan ju
ändå tala om företeelserna på ett eller annat sätt. Hur gör de då? Vilka
ord använder de?
Förf: s slutsats är att många olika ord kan tänkas fylla luckan och att
det tycks finnas en stor individuell variation. Ersättningsorden karaktäriserar han som dels »metaforiskt bruk av ord som främst används om
andra terrängföreteelser» (s. 164; t. ex. ås, rygg och kam för myrens
fasta partier), dels »ord med stort betydelseomfång [som] kan användas
för att beteckna naturföreteelser med i kontexten snäv betydelse»
(s. 171; t. ex. spänne och surpott). Det man undrar är om dessa formuleringar egentligen avser två olika fenomen eller om det bara är två sätt att
uttrycka det hela. Var drar man egentligen gränsen mellan ett utvidgat
betydelseomfång och en metaforisk användning?
Att såsom här söka efter ord för en speciell företeelse innebär också
vissa metodiska vanskligheter. Har Staffan Wiklund själv i något avseende kunnat påverka resultatet av sin undersökning? Vilken roll har han
som intervjuare spelat i sammanhanget? Vi tar som exempel s. 165 där
en bild diskuteras. Informanten TP kallar våtmarken på bilden för kärr
eller tjärn (han funderar men väljer till sist kärr). När förf. sedan berättar
att myren heter Dövelmyran ändrar TP sig och menar att dövel är det
bästa ordet för företeelsen. Nu heter ju myren Dövelmyran, så det är
ganska naturligt att ordet dövel förs på tal, men eventuellt andra ordalternativ då? Det finns ju en uppenbar risk att sådana glöms bort om inte
förf. själv introducerar dem?
En annan undran som väcks när man läser kapitel 7 i avhandlingen är
huruvida förf. på något sätt utnyttjat det här omvända synsättet (från sak
till ord) även när han undersökt de övriga orden, alltså orden utanför
kapitlet? Om han t. ex. är intresserad av ett ord och vet ungefär vad det
denoterar hos andra dialekttalare men får ett negativt besked av en
informant — vilket ord använder denne i stället? Eller om det rör sig om
ortnamn där nu obekanta våtmarksord ingår. Hur benämner man appellativiskt platser som slutar på t. ex. -maran eller -flarken?
Det man möjligen skulle komma åt bättre på det sättet är huruvida det
finns en hierarkisk struktur i det semantiska systemet. Förf. nämner ju
på många ställen att vissa ord har ett stort betydelseomfång och att ord
överlappar varandra, men han säger inte direkt att de är över- eller
underordnade varandra. Rimligen är det väl så, att om en talare bara har
ett litet antal ord till sitt förfogande får vart och ett av dem ett vidgat
betydelseomfång och användningsområde. Säg hypotetiskt att någon
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utnyttjar 7-8 av alla våtmarksorden. Vilka är det då mest sannolikt att
han använder? Jag tror att tankar som dessa också har föresvävat förf.
och jag har egentligen inte mycket att invända mot det han kommer fram
till i kapitel 7. Mina funderingar rör närmast huruvida den här strikta
tudelningen mellan ord> sak och sak> ord bara är en snygg presentation i boken eller om de två synsätten i förf:s praktiska arbete har varit
mer integrerade än det kan se ut. Integrerade bör de nämligen enligt min
mening vara.

Tre förklaringsstrategier
Kapitel 8 ger oss ännu större insikt i de två orden drävj och dröla. Vi får
också veta en hel del om skärpa och grande, två ovanligare ord. De fyra
orden används som illustrativa exempel i en diskussion om hur informanterna går till väga när de ska förklara ett ords innebörd. Förf.
demonstrerar informanternas olika förklaringsstrategier, alltså deras
medvetna eller omedvetna val av förklaring. Han indelar dessa strategier
i tre typer eller nivåer efter informantens grad av kunskap om ordens
betydelse och användning.
Den första typen utgår från utseendet hos en enda plats, kanske en
namngiven lokal. Den kan också vara mycket allmänt formulerad, vittnande om en vag uppfattning om ordets betydelse.
Den andra typen innebär förklaringar som bygger på utseendet hos
flera platser men där förklaringarna tyder på att ordet ändå har begränsad användning. Exemplen knyts ofta till äldre förhållanden och ordet
tillhör inte längre det kuranta ordförrådet.
Den tredje typen är de förklaringar som visar att ordets betydelse inte
är begränsad till utseendet hos några få platser. Hänvisning sker ofta till
äldre bruk men också till aktuell användning. Exemplifieringen är
mångsidigare och generaliseringarna fler. Användarna av den tredje
typen är enligt förf. dialektaktiva och naturaktiva. De har haft obruten
kontakt med både sin språkliga och sin topografiska ursprungsmiljö.
Typen kan sägas vara uttryck för specialistkunskap.
Principiellt finns det nog inget att invända mot den här stegade tredelningen av förklaringsstrategier. Förf:s resonemang är belysande och
insiktsfulla, men sannolikt ger de en förenklad bild av verkligheten.
Typerna finns, men de är idealfall. Gränsen mellan t. ex. de två första
typerna måste vara mycket svår att dra. Om exemplen knyts till äldre
förhållanden, hur kan man då avgöra om det bygger på utseendet hos en
eller flera platser? »Kör åt ('inte') nedi dröla» (s. 191) kan väl lika gärna
förknippas med en enda plats som med flera? Det måste helt enkelt vara
oerhört svårt att avgöra till vilken av typerna varje enskild förklaring
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hör. Jag kan föreställa mig en rad situationer där det i alla fall borde vara
svårt.
Ett ord efterfrågas. Ordet är vanligt och mycket bekant för informanten, men i sin förklaring utgår denne ändå från en enda plats, därför att
det är den han först kommer att tänka på. Den ligger närmast och kanske
till och med syns. Han tar den som ett typexempel och arbetar utifrån
den. Det är ju mycket lättare än att generalisera. Till vilken typ hör en
sådan förklaring?
Jag kan också tänka mig en »förklaring» som böljar med ett konstaterande, snarare än en förklaring: »X, ja det känner jag till, det är vanligt.»
Huruvida förklaringen sedan blir detaljerad, generaliserad, exemplifierad, beror ju i stor utsträckning på hur envis intervjuaren är med sina
frågor, hur mycket informanten »mjölkas» på information och hur pass
uthållig informanten är. Det resultat man i slutändan kan dra om hans
kunskap om ordet, visar då kontentan av ett samtal kring ordet, snarare
än informantens förklaring. Och någon strategi från hans sida är det ju
inte frågan om, utan strategin står ju intervjuaren för.
Problemet ligger väl egentligen i vad förf. åsyftar med ordet förklaring.
När jag i min avhandling behandlade det här problemet (Nyström 1988,
s. 159 ff.) talade jag i stället om primär definition och typerna var då inte
tre utan många fler. De frågor och samtal som följde efter denna primära
definition syftade till att om möjligt göra specifika förklaringar mer
generella och tvärtom. Alltså, i »förklaringarna» är ofta flera av förf:s
typer integrerade hos en och samma person.

Intervjuaren i fokus
kapitel 9 möter vi tydligast intervjuarperspektivet. Staffan Wiklund
beskriver där sin egen dubbla roll som forskare (analytiker) och inlärare
(barn/vuxen). Kapitlet är mycket fängslande skrivet, rent av spännande
med en nästan poetisk underton i själva framställningssättet. Förf. återknyter här till flera av de teorier och utgångspunkter som behandlades i
kapitel 2, även om det inte sägs rakt ut. Om jag hårdrar några av
Wiklunds slutsatser skulle de kunna formuleras så här:
Prototypbegreppet är relevant för hur ordinlärning går till. Här närmar
vi oss den semantiska teori som förf. funnit mest stöd för i sina undersökningar.
Särdragsmatriser är inte tillämpliga på terrängordförrådet. Teorin om
semantiska särdrag har möjligen relevans för forskarens analysarbete
men är knappast en psykologisk realitet.
En meningsfull beskrivning av hur språk fungerar bör innefatta både
användningen och systemet (parole och langue). De två kompletterar
varandra.
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Avslutning
Staffan Wiklund har gripit sig an ett mycket svårt ämne. Han har ställt de
rätta frågorna, hittat de intressanta problemen och han har i sina försök
att komma till rätta med dessa visat prov på metodisk mångsidighet och
öppenhet. Hela det stora material som undersökningen grundas på hanterar han med noggrannhet och skicklighet. Jag menar då såväl insamlingen av materialet ur arkiv och i fält som sättet att dra slutsatser därur.
En sak har jag speciellt fäst mig vid i avhandlingen. Det är det sätt på
vilket förf. närmar sig naturen och människorna, deras arbete och vardag. Våtmarksord i lulemålen är en gedigen avhandling, skriven inte bara
med en skarp hjärna utan också med en stor portion hjärta.
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Summary
Staffan Nyström, On wetland terms in Luleå dialect

On 19 September 1992, Staffan Wiklund was examined at Umeå University on
his doctoral thesis Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant- och
intervjuarperspektiv ('Wetland terms in the Swedish dialect of Luleå. A group of
words seen from the perspectives of informant and interviewer'). This article
commits to paper some of the views which I expressed on that occasion in my
capacity as faculty examiner.
Following a summary of the contents of the thesis and a few remarks on its
overall appearance (illustrations, typography etc.), I comment briefly, and favourably, on the arrangement of the book and the author's style. The rest of the
article is devoted to a review of selected points from the thesis, chapter by
chapter. On some points I question or criticize the author's approach, for
example the way he relates his study to the relevant theory. On others, my
comments are laudatory and intended primarily to draw attention to alternative
or complementary ways of discussing the linguistic evidence, for example the
three words examined in depth in chapter 5, drävj, dröla and dövel.
The author's treatment of his large corpus is correct and meticulous, and the
conclusions he draws from it are, as a rule, reasonable and well-founded. This
thesis touches on a number of complex issues. How is the meaning of words
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referring to natural features explained? How can we learn the meaning and usage
of such words? How can we discover differences in meaning between virtual
synonyms? And how do we best describe the semantic features of a word or its
role in a larger semantic system? Obviously, Wiklund is not able to offer any
simple, clear-cut answers to these questions, but his endeavour and his ability to
see the links that exist between nature, culture and language are commendable.

»En morsk fan till getarpojk»
Levi Johanssons liv och gärning
Av Carl-Henrik Berg

Den 6 december 1880 kom ett gossebarn till världen i det sydlappländska
nybygget Stornäset, beläget i fjällkanten vid Kultsjön i Vilhelmina socken. Pojken var välskapt, men ovälkommen eftersom fadern, en Johan
Johansson från det mer välbeställda Saxnäs, efter intriger hemifrån
förnekade faderskapet. Pojkens mamma, 25-åriga Sofia Charlotta Eriksdotter, lämnade över uppfostringsansvaret åt sina föräldrar, Erik och
Ulla Johansson, och gifte sig efter något år med en änkling i Raukasjö,
Jämtlands nordligaste by.

Levi Johansson. (Jämtlands Läns Museum.)
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En getarpojke i Blåsjön. Foto: Dag Strömbäck
1946. (ULMA 19210:3.)

Levi Manasse, som pojkstackarn fick heta, stannade hos sina morföräldrar till sitt åttonde levnadsår, då mor Sofia och styvfar Fredrik
Andersson tog honom till sig i Raukasjö. Tiden hos morfars var en sträng
men lärorik skola för den unge Levi Johansson, som redan vid sju års
ålder kunde läsa och skriva mycket väl.
En enda sommar fick Levi njuta en bekymmerslös barntillvaro. Redan
vid åtta års ålder sattes han att geta hela sommaren, alltså valla gårdens
nöt och småfän. Vid elva års ålder skickades han iväg att geta för andra,
och i och med det blev han i praktiken självförsörjande för resten av
livet.
Det var på vårvintern 1892 det bar iväg till bonden Per Olofsson i Stora
Blåsjön. Hos denne skulle Levi komma att leva närmast som slavarbetare ända fram till hösten 1894, då han fick ny plats hos Per Karlsson i
Brattåsen, Lilla Blåsjön. Tiden i Stora Blåsjön har han själv beskrivit
som den svåraste perioden i hans liv. En olycksalig kombination av
högfärd och lättja hos husbonden ledde till att Levi fick slita ont med
nödutfodring av kreaturen och annat. Själv sattes han på ren svältkost,
och under de långa och ensamma dagarna i getarskogen tog matsäcken i
regel slut redan vid 12-tiden på dagen. Bara till jul fick han äta sig mätt.
För »lösungen» Levi blev det inte tal om någon som helst omvårdnad
eller uppfostran.
En sorglustig detalj från denna period är Levis intresse för de få
böcker som fanns i huset. Att läsa var ju det roligaste han visste. Bl. a.
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fanns där en gammal utgåva av Sveriges rikes lag, där man bland
strafformerna träffade på såväl halshuggning som hängning, stegel och
hjul. Levi var förvissad om att detta var gällande svensk rätt, och efter
att ha läst tjänstehjonsstadgan kunde han i alla fall trösta sig med att han
sluppit ifrån kroppsaga.
Sommaren 1894 var den sista i Stora Blåsjön för Levi. Från hösten
1894 till våren 1897 var han getarpojk och lilldräng hos Per Karlsson i
Brattåsen, och därefter getade han i Kycklingvattnet fram till augusti
1898, då han på initiativ av sin konfirmationspräst, smålänningen Adolf
Arvidsson, började studera till folkskollärare på småskoleseminariet i
Östersund. Seminariet var beläget en trappa upp i det stora godtemplarhuset, idag mest känt som Gamla teatern. Under hela sin skoltid fick han
brottas med den största ekonomiska knapphet, till stor del en följd av
släktens njugghet.
Färden till Östersund i augusti 1898 var den första resan ut i världen
för den då 17-årige Levi Johansson. Ned till Strömsund färdades han
med ångbåtarna »Turisten» och »Virgo». Med denna resa tog han bokstavligen klivet från den gamla tiden in i den nya. När gästgivaren i
Strömsund, Erik Olsson, fick höra att Levi kom direkt från getarskogen
och nu var på väg till seminariet, för att senare söka vidare till Härnösand, då utbrast han: »De var mej en morsk fan till getarpojk!»
Den elva mil långa sträckan mellan Strömsund och Östersund tog med
paketskjutsen »Expressen» tre dagar i anspråk. Väl framme i stan installerades han hos en läraränka, som också hon hette Johansson. Där på
gården kunde han bättra på sin ekonomi genom vedhuggning och bärande av kappsäckar till stationen. Sommaren 1899 fick han så två månaders
feriearbete som dräng på Stadshotellet.
På seminariet var Levi ensam pojke bland 34 flickor. Ganska snart
fann han dock vänner i KFUM, där han fick både nytta och nöje av en
sammanslutning som kallade sig »Litterära klubben». Där var pojkarnas
uppträdande lika viktigt som den litteratur som avhandlades. Där kom
han också i kontakt med tidskriften »LJUS», som under sin korta
tillvaro hann utge flera populärvetenskapliga verk i skiftande ämnen.
Dessa slukade Levi begärligt.
Liksom den kunskapstörstande Levi förundrat frågat ut maskinisten
på »Virgo» om hur en ångbåtsmaskin fungerar, fortsatte han nu på lediga
stunder att undersöka allt för honom nytt i Östersund. Inget undgick
hans vetgirighet, varken artilleriregementet eller frikyrkorna. På ett möte
hos Frälsningsarmén kom han att åhöra självaste William Booth. Den
blivande folkskolläraren tog starkt intryck av Booths förmåga att popularisera och fängsla sin publik.
Levi Johansson hade gjort debut som småskollärare redan vid 15 års
ålder, i Gussvattnet hösten 1896. Levi var fräknig som ett ripägg och

48

Carl-Henrik Berg

Vikens kapell, uppfört åren 1793-99. Foto: Dag Strömbäck 1946. (ULMA 19210:3.)

liten till växten, och han var inte särskilt hågad för uppgiften, men hans
beskyddare, pastor Arvidsson, drev på. Som undervisningen mest bestod i katekes- och bibelpluggande gick debuten bra.
Efter examen i Östersund i december 1899 tillträdde Levi i januari
1900 tjänsten som »mindre folkskollärare» i Sjoutnäset-Norrsjön i östra
Frostviken. Att från Gäddede ta sig till de tre skolplatserna och tillbaka
blev en nätt vända på 24 mil.
Redan första våren där förälskade han sig i en flicka från Sjoutnäset,
och hade han inte tillbringat sommarferierna som hantlangare åt jägmästaren i reviret så hade han nog blivit kvar däruppe. Nu hann flickan gå
och ställa till det för sig med en annan, och det räddade Levi Johansson
till de framtida stordåd varom nedanstående bibliografi vittnar.
Sommaren 1902 flyttade han till Gäddede för att arbeta hos en byggmästare där. Denne, F. J. Svensson från Småland, hade några år tidigare
uppfört kyrkan i Ankarede, och nu skulle arbetet på den nya folkskolan i
Gäddede slutföras. Levi var sedan barnsben en god slöjdare och hantverkare, och utförde även detta arbete med den äran.
En söndag gav han sig tillsammans med byns andra ungdomar ut på en
lusttur med ångbåten »Kvarnbergsvattnet» till byn Viken, där Frostvi-
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kens äldsta kyrka var den stående attraktionen. Levi fängslades av den
lilla helgedomen och dess interiör, uppförd åren 1793-1799, och utan att
veta det kom han till följd av detta besök att småningom ledas in på ett
livslångt engagemang inom folkminnesforskningen.
Det hände nämligen i tredje klassen i folkskoleseminariet i Härnösand,
där han börjat hösten 1902, att Levi fick till hemuppgift att skriva en
uppsats över ämnet »Min sockenkyrka». Levi bad då läraren i svenska
språket, F. A. Hellenius, att få ändra uppsatsens rubrik till »Den första
kyrkan i min hemsocken», vilket beviljades.
Det var ingen konst för Levi Johansson att utifrån vad han sett och
noterat vid besöket i Viken skriva en intresseväckande uppsats om
denna märkliga helgedom. Anrättningen kryddades med en rejäl nypa av
den sägentradition som uppstått i trakten kring kapellbygget.
Magister Hellenius förstod efter genomläsningen att det här fanns en
berättartalang som måste tas tillvara. Han ville genast ha Levi att berätta
mer av hembygdens historier, och ganska snart hade han fått Levi att ta
ångbåten till Stockholm för att där sammanträffa med styresmannen för
Nordiska Museet, dr Bernhard Salin. Detta hände sig våren 1905.
Efter att ha läst rekommendationsbrevet från Hellenius var dr Salin
beredd att på stående fot anställa Levi som landsmålsberättare på Skansen. Levi visste dock med sig att han inte hade nog med kött på benen,
vilket han också kungjorde för Salin. Denne insisterade på att Levi under
sommaren skulle uppteckna allt folkminnesstoff han kunde uppbringa i
sina hemtrakter — naturligtvis mot ersättning — för att sedan komma väl
förberedd till Skansen följande sommar.
Sagt och gjort. Försommaren 1905 startade Levi Johansson sin första
uppteckningsfärd, som gick till hans födelsetrakt uppe vid Kultsjön.
Somrarna 1906 och 1907 uppträdde han så på Skansen med sägenberättande på vilhelminamål. Där gick han under artistnamnet »StornäsJonke».
I juni 1906 hade han tagit sin folkskollärarexamen i Härnösand, och till
hösten tillträdde han en lärartjänst i Fyrås, Hammerdal, som han skulle
komma att inneha fram till nyåret 1910. Han skriver i sin självbiografi
(En byskollärares minnen, 1944) att han förmodligen skulle ha gjort bäst i
att stanna där i hela sitt yrkesverksamma liv. Varför det inte blev så, ger
han inget besked om. Närmast till hands är väl att misstänka olycklig
kärlek.
Under större delen av 1910-talet bodde och arbetade Levi Johansson i
Söderfors i norra Uppland. Trots stark vantrivsel kom han sig inte för att
flytta norrut igen förrän år 1920. Genom folkminnesforskningen kom han
i alla fall att tillbringa somrarna i hemtrakten.
Som folkminnesupptecknare var Levi Johansson på sin mammas gata.
Det han saknade i vetenskaplig skolning kompenserades av den direkt4-935341
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kontakt i vilken han stod med sina källor. Ingen hade som han kunnat
samla traditioner om de underjordiske eller om vildmarkens vismän.
Levi Johansson besatt dessutom ett riktigt hästminne. Likt den gamla
märr som en gång trygskodd över ()spårad snö efter eget huvud fört
honom till hans nya husbonde i Stora Blåsjön vårvintern 1892, kunde
Levi ännu på äldre dagar klart minnas såväl ordvändningar som interiörer från barndomsåren, minnen från en värld som hade betydligt mer
gemensamt med Gustav Vasas Sverige än med den nya tidens. Levi
Johansson hade växt upp bland människor födda på 1820-talet.
Efter två somrars sägenberättande på Skansen 1906-07 ville Levi ut på
uppteckningsfärd igen. Kosan ställdes sommaren 1908 till Medelpad. För
Nordiska Museet besökte han nästan varenda by i Medelpad, och därtill
reste han i bl. a. Vilhelmina socken i Lappland och i Frostvikens, Hammerdals m. fl. socknar i Jämtland. Frostvikssamerna kom han att speciellt ägna sig åt sommaren 1943.
Perioden 1915-1917 genomströvade Levi Johansson 18 socknar i Ångermanland för Kulturhistoriska museet i Härnösand, vilket resulterade i
12 fullskrivna stora anteckningsböcker med framför allt folkloristiskt
material men även många uppgifter om den materiella kulturen. De allra
största samlingarna efter Levi Johansson är de rörande Frostviken som
finns på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala; där finns bl. a. en
omfattande dialektordsamling från Frostviken. Sommaren 1930 reste han
för detta arkivs räkning i norra Tåsjöområdet.
Levi Johansson skrev en lång rad artiklar i olika dagstidningar och
facktidskrifter åren 1905-1955. I främsta rummet kommer de artiklar han
skrev i Östersunds-Posten mellan 1907 och 1942. En stor del av detta
material kom sedan att ingå i hans »mästarprov»: boken Bebyggelse och
folkliv i det gamla Frostviken, utkommen 1947. Här fick Frostvikens
folk det som tidigare Tåsjöborna fått i Erik Modins Gamla Tåsjö och
Vilhelminaborna i 0. P. Petterssons Gamla byar i Vilhelmina. Men
framför allt fick eftervärlden ett ovärderligt dokument från en tid som
icke längre fanns.
Folkminnesforskningen gav inte några stora pengar. För artiklarna i
Jämten och Fornvårdaren fick han t. ex. inte ett öre. Levi Johansson
fortsatte att förtjäna sitt bröd som folkskollärare. År 1921 flyttade han till
Fränsta i Medelpad, och den orten kom han att bli trogen ända fram till
sin död den 1 april 1955.
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Frieri och giftermål bland gamla tidens frostvikslappar. (Jämten 1948,
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1950
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1954
Interiörer från det gamla Jorm. (Jämten 1954, s. 67-72.) [170]
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SUMMary
Carl-Henrik Berg, 'A dogged kind of settler-boy'. The life and work of Levi
Johansson
This article is a short biography of the Swedish dialectologist and folklore
scholar Levi Johansson (1880-1955), fonning an introduction to a complete
bibliography of his works. Johansson was bom in the parish of Vilhelmina in
Swedish Lapland and was brought up by his grandparents, his parents being
unable to shoulder the responsibility. At the age of eight, he was considered old
enough to earn his living as a cowherd. From the age of eleven he saw some very
difficult years, working for different settlers in Frostviken in the far north of
Jämtland.
Johansson's benefactor, the clergyman who prepared him for confirmation,
made it possible for him to attend a college of education, and in due course
elementary-school teaching was to be his lifelong profession. In 1905 he was
encouraged to visit Stockholm and the Nordic Museum for an interview for a
summer job as a storyteller at the Skansen open-air museum. But Johansson
needed a better grasp of the dialect and traditions of his native province, and this
marked the beginning of a passionate, lifelong search for older forms of language
and folklore, mainly in the provinces of Ångermanland and Jämtland.
From this point on, Johansson collected material in these areas and had
several essays on various aspects of folklore published in local newspapers and
yearbooks. The best-known of his published works is his masterpiece Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken ('Settlement and everyday life in old
Frostviken'; 1947, 360 pp.).
Probably the most important fruits of Johansson's research are his dialect and
folklore collections from Frostviken parish, which have been deposited at the
Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala.

»Väktare mot glömskans rike»
En presentation av Karl-Gösta Gilstrings
folkminnesinsamling
Av Eva-Lott Lindqvist

I november 1986 reste en delegation på fyra tjänstemän från Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) till Majorsgatan i Linköping. Målet var att hämta Karl-Gösta Gilstrings (1915-1986) privata folkminnessamling, som efter hans bortgång donerats till arkivet. Samlingen visade
sig dock vara så omfattande att det inte räckte med bara en resa, och
nästa gång hyrde sällskapet en minibuss med rejält tilltagna lastutrymmen. Det Gilstringska arkivet (ULMA 34838) består av inte mindre än ca
8 000 originalbrev, ur vilka Gilstring dragit ut, eller excerperat, drygt
70 000 uppteckningar. Dessa är fördelade på 117 sockensamlingar och
inom dem ordnade efter innehåll. Samlingarna skildrar främst svensk
allmogekultur i fest och vardag, i tanke och handling, och rör sig inom
det traditionellt etnologiska undersökningsområdet. Uppteckningarna
har därigenom mycket gemensamt med ULMA: s äldre folkminnesmaterial.
Till sin hjälp har Gilstring haft ca 700 meddelare, bosatta på olika orter
i Sverige, Finland, Åland och Svensk-Amerika. Emigranterna i USA har
dock i huvudsak lämnat uppgifter om sina svenska hembygder. Materialet har geografisk spridning över i stort sett hela Sverige, men tyngdpunkten är förlagd till Småland och Östergötland, dvs. till Gilstrings
hemtrakter. Till de omfattande manuskriptsamlingarna hör dessutom ett
stort antal inspelade rullband, tidningsklipp, bearbetningar av materialet
m. m. Samlingen betraktas allmänt som den mest omfattande som hopbragts av en enskild nordisk forskare i modern tid.
Ett register över samlingarna håller för närvarande på att upprättas vid
ULMA och med anledning därav följer här en presentation av Gilstrings
arbete och samlingens beskaffenhet. Genomgången bygger, förutom på
själva samlingen, på intervjuer med personer som kände eller arbetade
tillsammans med honom och på hans egen klippsamling. Tidningars
källvärde kan och måste naturligtvis diskuteras (jfr Lilja 1991 s. 88), men
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i det här fallet ger hundratals artiklar i lokaltidningar från landets alla
hörn en så entydig bild, decennium efter decennium, att den torde kunna
betraktas som rättvisande.

Med ett brinnande intresse för svensk folkkultur
Som östgötsk bondson, född 1915, hade Gilstring sina rötter i det gamla
agrarsamhället. Släktgården hade brukats i generationer och stod för
trygghet och kontinuitet bakåt i tiden. I tioårsåldern fick Gilstring dock
upp ögonen för de sociala skillnader som fanns på landsbygden och de
olika förutsättningar människorna levde under. Med en stark vilja att
förstå dem började han därför redan som gymnasist att intervjua äldre
släktingar och grannar (Ög 5/1 1962). Det blev början till ett livslångt
insamlande av svensk folkkultur; Gilstrings aktiva period sträckte sig
från 1932 till 1986.
Folklivsforskningen var emellertid aldrig hans levebröd utan förblev
en allt annat uppslukande fritidssyssla. Gilstring prästvigdes 1941 och
hade fram till 1965 olika prästerliga förordnanden. Därefter tjänstgjorde
han som gymnasielektor i religionskunskap och filosofi fram till pensioneringen 1980.
Hans hustru, Märtha Murray-Gilstring, har berättat att han arbetade
med sin samling all ledig tid. Redan vid deras förlovning hade han sagt
till henne: »Du får en rival i min forskning.» Hon ville gärna stödja
honom i hans forskning och skötte därför marktjänsten under alla år. Det
var enbart en glädje för henne, eftersom han alltid visade så stor kärlek
och tacksamhet tillbaka. »Tack och förlåt! hörde man ofta från KarlGöstas studierum. För honom betydde familjen och hemmet allt» (brev
från Märtha Murray-Gilstring 14/4 1993). Episoderna är kända även
utanför familjen och deras berättarvärde ligger sannolikt i att de utgör ett
så rörande exempel på stark kärlek och orubblig lojalitet.
Under präståren var Gilstrings fritid mycket begränsad; insamlingen
tog ordentlig fart först sedan han tillträtt lektorstjänsten i Mjölby. Han
arbetade varje kväll efter en stunds vila, varje helg och alla lov och ändå
ville tiden inte räcka till (muntlig uppgift av Märtha Murray-Gilstring
19/2 1993). Han såg därför fram emot pensioneringen, då folkminnesarbetet kunde gå in i en ny fas, en konsolideringsfas. Visserligen publicerade han nya upprop i tidningarna, det sista, om konfirmationsseder,
endast ett par månader före sin bortgång. Det ledde till ca 150 svar, som
han sin vana trogen svarade på omgående (brev till Aina Resare 21/2
1986). Annars var insamlingen färdig på många orter och den slutliga
bearbetningen kunde ta vid. Hans avsikt var att kontrollera alla uppgifter
med sagesmännen och att renskriva sockensamlingarna »i sammanhäng-
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ande följd» (Bp 28/7 1984) till lokala monografier. Tyvärr hann han inte
avsluta arbetet.
Gilstring skötte sin forskning på hemmaplan men hade också ett
stundom intensivt samarbete med den akademiska världen i Uppsala.
Bland annat fungerade han som Åke Campbells ortsmeddelare inför
arbetet med Atlas över svensk folkkultur på 1940-talet. Gilstring begärde
emellertid tillbaka delar av det inlämnade materialet för att komplettera
sina egna samlingar. Han upprätthöll fram till sin bortgång goda kontakter med ULMA, främst genom förra förste arkivarien Åsa Nyman (muntlig uppgift av Åsa Nyman 20/2 1993). Det framgår också av brevsamlingen vid ULMA:s tjänstearkiv att Gilstring hade ett tekniskt kunskapsutbyte med fonogramavdelningen och att han tidigt provade på att använda
bandspelare i fält (ULMA El:C 58).
På 50-talet studerade Gilstring folkloristik under Dag Strömbäck,
ULMA:s dåvarande chef och professor i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk. Eftersom han saknade tre betyg i
nordiska språk, vilket var Strömbäcks krav för avläggande av licentiatexamen i hans ämne, fortsatte Gilstring sina högre studier i religionshistoria. Han kom därför att lägga fram sin licentiatavhandling om julstocken vid Religionshistoriska institutionen under professor Carl-Martin
Edsman 1965 (muntlig uppgift av Carl-Martin Edsman 18/2 1993). Tio år
senare blev han, på förslag av bl. a. professor Edsman, också mycket
välförtjänt hedersdoktor vid Uppsala universitet. Utmärkelsen motiverades av Gilstrings oskattbara insats för bevarandet av svensk folkkultur
(Acta 1975). Han erhöll också en rad andra stipendier och utmärkelser,
bl. a. från Gustav Adolfs Akademien i Uppsala.

Tiden är knapp
Liksom så många andra folklivsforskare, skolade på 1940- och 1950-talen, betraktade Gilstring folkkultur som synonymt med allmogekultur.
Enligt dåtida syn hade dock de gamla folkliga traditionerna utarmats
eller splittrats i konfrontationen med det moderna industrisamhället och
bars upp endast av enstaka, minnesgoda åldringar. Den devolutionistiska
tankemodellen, dvs, uppfattningen att folktraditionerna tillbakabildades
eller var i utdöende, var ännu på 1960-talet ett tämligen oreflekterat
antagande bland folkloristerna (Dundes 1974). Därför ansågs det synnerligen bråttom att sätta in krafterna på att rädda de minnesrester som
ännu återstod. Sida vid sida med de traditionssamlande arkiven, och i
visst samarbete med ULMA, kom Gästring att ägna all sin fritid åt detta
arbete. Under drygt 50 år samlade han — utan att ge avkall på sina höga
ambitioner — oförtrutet in uppgifter om folkets liv och leverne.
Ju längre tiden led, desto sällsyntare blev de personer som upplevt det
5-935341
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gamla bondesamhället, som själva tagit del i självhush'ållningens alla
sysslor och i den tankevärld som ansågs höra till 1800-talet. Gilstrings
efterfrågningar och upprop i massmedia kom därför att bli allt intensivare, samtidigt som hans uttalanden blev mer ödestyngda. I en rad olika
lokaltidningar berättade han hur oerhört brådskande insamlingsarbetet
var och hur han tillsammans med bygdemeddelarna kämpade vid »minnets yttersta gränsmärken mot glömskelandet» (GA 24/111973).
Brådskan, inför hotet om folkkulturens söndervittring, var ett effektfullt sätt att motivera forskningen och vinna gehör bland allmänheten.
Även ULMA använde flitigt detta argument när finansieringsfrågor diskuterades (Lilja 1991 s. 90). Räddningsaktionen blev helt enkelt ett slags
forskningsetik såväl för Gilstring som för arkiv och museer. Gilstring
ansåg dock att den ojämna kampen mot tiden var folkloristikens eget
kännemärke och identitet gentemot andra vetenskaper. Folkloristen var
ute i sista minuten för att bärga det som ännu levde i folkets minne till
skillnad från ämnesföreträdare inom annan historisk forskning, där källmaterialet låg i tryggt förvar i riks- och landsarkiv. Även arkeologerna
kunde på liknande sätt arbeta i lugn och ro och gräva fram sitt källmaterial i den takt omständigheterna medgav (GA 24/111973).

3 000 frågor
Karl-Olov Arnstberg talar i sin studie av Sigurd Erixons etnologiska
undersökningar om »verifikationsperspektivet». Under 1900-talets första
hälft skaffade man sig, menar Arnstberg, kunskaper om det man egentligen redan kände till; dagens etnologer däremot lägger tonvikten på
utforskandet av det okända. Museerna samlade i första hand in föremål
som »utgjorde konkreta bevis på att deras kunskaper var korrekta»
(Arnstberg 1989 s. 36 f.). På samma sätt är — och framför allt var —
arkivens frågelistundersökningar ofta en produkt av långt driven forskning och en ingående kunskap (Frykman 1988 s. 96).
Även Gilstring hade en från början klar bild av hur allmogekulturen
var sammansatt. Han visste vad han skulle fråga om och allteftersom
hans forskning framskred, torde denna uppfattning ha bekräftats. Han
arbetade med tiden fram ett »batteri på cirka 3 000 frågor» (ÖC 1/4 1982)
som han sände ut till sina meddelare och de gav enligt honom en
heltäckande bild av bondesamhällets kultur. Frågorna var traditionella;
han efterlyste beskrivningar av arbetsliv och högtidsseder, tecken och
tydor, ordspråk och talesätt, övernaturliga föreställningar och folklig
läkekonst m. m. Själv hade han ett specialintresse för ordspråk och
framhöll ofta deras roll som konfliktlösare. De erbjöd, ansåg han, ett sätt
att uttrycka känsliga saker och påpeka brister utan att såra (Bp 28/7
1984).
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De tretusen frågorna föll inom ett 20-tal olika ämnesgrupper, som
också var basen för hans kapitelindelning och uppordning av varje
enskild sockensamling. I likhet med de traditionssamlande arkiven har
han kategoriserat folkminnesmaterialet under olika huvudrubriker. Avdelningar som Årsloppet, Livsloppet, Id och Frid, Åkommor och sjukdomsbot, Ord och talesätt, Lekar och nöjen m. m. känns igen från bl. a.
ULMA:s realkatalog. Gilstring hann dock aldrig slutuppordna alla samlingar i enlighet med detta mönster.
Endast en liten del av frågeformulären har hittills återfunnits i Gilstrings efterlämnade samling. Däremot finns frågor och brev i stor utsträckning bevarade ute hos sagesmännen. Av de listor som är tillgängliga, samt av de Gilstringska brev som meddelaren Aina Resare på begäran återsänt till ULMA, framgår att det förekom två typer av frågelistor.
Dels var det de allmänna frågelistorna som publicerades i pressen och
skickades ut till medarbetarna, dels var det följdfrågor till enskilda
skribenter som föranletts av någon tvetydighet som obönhörligen måste
redas ut eller av något som väckt intresse i deras tidigare svar. Det hände
också att han ringde upp meddelarna för att kontrollera detaljer. Dessa
samtal brukade spelas in på band. »Frågebatteriet» kan dock betraktas
som stommen i Gilstrings undersökningar.
Gemensamt för samtliga frågor är att de är detaljerade (ibland rent av
ledande) och ofta berättande. Dessutom är de mycket personligt utformade. Här följer ett utdrag ur en typisk och mycket omfattande frågelista
om skoltiden. Den sträcker sig över tre tättskrivna A4-ark och följande
stycke behandlar skolvägen:
Hade Du sällskap med jämnåriga eller äldre kamrater. Hur stor kunde skaran
vara som svängde av från skolan åt Ditt håll och i vars följe Du var? Fick Du gå
ett stycke ensam? Hur var Din skolväg detta sista stycket? Någon stig, en
genväg, där Du kände granrisrötterna under Dina fötter eller andra minnen? Hur
var Din väg å vintern å stundom oplogad väg? Har Du minne av en viss dag med
dåligt väglag; en mödosam dag? Någon dag Du ej kunde komma till skolan på
grund av snöhinder? (Ur frågelistan Frågor om Din skoltid.)
Dessutom avhandlas skolhusets beskaffenhet, skoldagen, läroböcker,
läraren, ohyra, matsäck, bestraffning, klädedräkten, läxläsning och mycket annat på samma noggranna vis.
Ofta interfolierade han frågelistorna med episoder ur egen fatabur eller
ur litteraturhistorien. Här följer ett exempel på en självupplevd berättelse som ingår i en frågelista om stadsresor:
Hur väl minns jag gården i Vadstena, där Ståhls handel ligger, samma kvarter
som sedan klostertiden inrymmer Helgeandshuset. En del av barndomen finns
där, när jag följde min far och vi höll på den gården med vem av hästarna från
Pryssegården det nu var, Brunte, Grålle, Bläsen eller Flora. En tornist eller en
välstoppad hösäck till hästen som leddes in i en spilta. Gårdskarlen Bengt såg till
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att hästen hade det gott. Vad har Du som läser detta för minne av en handelsgård
i Din stad? (Ur frågelistan In till staden.)
Ett tredje exempel är hämtat ur en frågelista om allehanda folkliga
föreställningar. Här anförs 30 folkloristiska påståenden, och allt meddelaren egentligen behöver göra är att bekräfta eller förneka kännedom om
dem.
Meddelare i USA, Canada, Sverige, på Åland och i Finland. Undertecknad
samlar vittnesbörd kring nedanstående frågor och vore tacksam för svar på vad
Du vet, hört, känner.
Att ett ljus lyser vid ett hem inför någons död.
De döda går igen för att visa vad som var gömt och glömt med önskan att
ställa till rätta. Uppdaga det som doldes i en skänk, kista eller å annat gömställe.
En mor drives av omsorg för sina små att ge sig tillkänna efter döden. (Ur
frågelista utan titel 17/9 1974.)
Meddelaren Aina Resare har berättat att frågelistorna om ordspråk ofta
såg ut på detta sätt. Avsikten var att varje ordspråk skulle få ett belägg,
positivt eller negativt, på respektive undersökningsort. Hon påpekar
dock att Gilstring brukade berömma och uppmuntra berättande svar
även på denna typ av förfrågningar (muntlig uppgift av Aina Resare 17/2
1993).
Frånsett att Gilstrings frågelistor var präglade av en personlig och
informell stil, hade de mycket gemensamt med de traditionssamlande
arkivens. Även ULMA:s listor var fram till 1970-talet mycket detaljerade och med tydliga instruktioner till meddelarna om hur de skulle svara.
Aina Resare, som numera är en av ULMA:s fasta meddelare, säger sig
heller inte se annorlunda på sitt uppdrag för arkivet idag än hon gjorde
för Gilstring. Det som skiljer är närmast Gilstrings fokusering av dåtid
och ULMA:s intresse för nutid (muntlig uppgift av Aina Resare 17/2
1993). Insamlingsmetoderna kan alltså mycket väl jämföras med
ULMA: s, där basen alltid har utgjorts av frågelistor, kompletterade med
fältarbete. Däremot finns det stora skiljaktigheter i efterarbetet.

Svarsbreven redigeras
Vid ULMA har efterarbetet bestått i att uppteckningarna registrerats
och i möjligaste mån innehållsregistrerats. Tidigare förekom också att de
försågs med källkritiska kommentarer och, om det ansågs nödvändigt,
med renskrift och översättning. Gilstring har däremot renskrivit alla
värdefulla svarsbrev och gjort en excerpt, ett utdrag, för varje innehållskategori. Excerpterna har sedan ordnats i pärmar efter ort och innehåll.
På så vis har han skapat ett sekundärt källmaterial. En pilotundersökning
av Gilstrings samlingar nr 78, 79 och 107, gjord av Mikael Vallström
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(ULMA), visar att avskrifterna är exakta, med undantag av smärre
ändringar av sagesmännens formuleringar. Däremot har han utelämnat
sagesmännens egna reflexioner kring sina uppgifter och det som han
troligen inte betraktat som tillförlitligt eller tillräckligt fylligt. Även spontana berättelser som inte anknyter till någon fråga har ibland lämnats
därhän. Exempel på utelämnade kommentarer är ». ..det var nog blott
en saga» och »folk var vidskepliga» (skriftliga rapporter av Mikael
Vallström, nov. 1991). Etnologen Bo G. Nilsson har iakttagit samma
arbetssätt hos Mats Rehnberg vid dennes redigering av arbetarminnen på
50-talet. Han menar att ett viktigt skäl till att reflexioner utelämnades var
att de drog fram berättelserna till nutid på ett sätt som gick stick i stäv
mot etnologisk praxis att förlägga kulturintresset till dåtid (Nilsson 1989
s. 177). Reflexioner av det här slaget innebar också att sagesmännen tog
avstånd från vissa delar av folktradtitionen, vilket Gilstring förmodligen
hade svårt att acceptera. Det var ju hans och deras främsta uppgift att
värna om den.
Det hände också att Gilstring bad sagesmännen sammanföra uppgifter
från olika brev till ett enda, så att han skulle kunna behandla det som en
kategori. Inför redigeringen av Aina Resares Säfsnäs-samling skriver han
i ett brev till henne:
I några fall finns samma folkminneskategori två gånger. Då vill jag gärna ta något
av vardera när det finns anledning därtill.
Kanske det därvid för citeringens skull är bäst att föra samman de båda
delarna i ett brev.
1) Han stog s8m en pinn i en lort.
Den han var rådlös och kunde inte annat än stå och glo.
Skulle Du vilja i brev skriva detta sammanförda, så kan jag citera till ett enda
datum! (Ur brev till Aina Resare 8/2 1984.)
Utdraget är ett bra exempel på Gilstrings minutiöst noggranna rutiner.
Att medvetet »fuska» skulle ha varit otänkbart för honom.
Med tanke på Gilstrings arbetssätt är det inte underligt att de 117
sockensamlingarna blivit mycket likformiga.' Avsikten torde väl också
ha varit att de skulle bli jämförbara. Man kan visserligen låta sig luras av
samlingarnas titlar; ett par kallas statarminnen, några emigrantminnen,
men de skiljer sig inte särskilt mycket från de övriga sockensamlingarna.
Statarminnena innehåller i huvudsak traditionella folkminnen som inte är
klassrelaterade och emigrantminnena behandlar till största delen emigranternas svenska hembygd (enligt innehållsregister till samlingarna 23,
101, 107, 108 och 109, gjorda av etnologistudenter 1989).

I

Härmed menas de av Gilstring utskrivna och ordnade excerpterna, inte originalbreven.
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Karl-Gösta Gilstring och hans meddelare Maja Jacobsson (ca 1976). (Ur K.-G. Gilstrings
efterlämnade samling i ULMA, pärm 25, Gryt, Östergötland.)

700 meddelare från när och fjärran
Gilstrings förmåga att engagera meddelare var avundsvärd, och han
skulle även idag kunna tjäna som förebild i det avseendet. Outtröttligt
knöt han nya och intensiva kontakter, främst genom upprop i tidningarna
Kvällsstunden och Svenska Amerikanaren Tribunen. Han var snart en
känd skribent i dessa tidningar och skrev ofta mindre artiklar där han
rapporterade om insamlingen och tackade sina meddelare »för god vakt»
(SAT 18/12 1968). Ett mått på det stora intresse hans undersökningar
rönte bland allmänheten är att han vid en förfrågan om psalmodikon fick
in 700 svar! (VT 27/7 1977.)
Av alla dem som svarade på upprop i tidningar blev dock endast en del
trogna och flitiga sockenmeddelare. Under årens lopp byggde Gilstring
upp ett nätverk av ca 700 fasta meddelare. De var spridda över hela
Sverige, Svensk-Amerika, Åland och Finland men hade det gemensamt
att de var gamla och djupt förankrade i sin barndoms hembygd. Gilstring
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upptäckte ganska snart vilka som hade förmågan att skriva, och ju äldre
sagesmännen var, desto genuinare folkminnen förväntades de kunna
berätta. Han uttalade därför som ett krav att hans sagesmän måste vara
födda före 1920 (Bp 28/7 1984). Som ett exempel, om än av det ovanliga
slaget, på hur den muntliga traditionen kunde överbrygga generationsklyftor, berättade han i flera tidningsintervjuer om en sagesman som
genom en enastående traditionsräcka kunde citera vad 1600-talsmänniskor sagt (t. ex. NA 31/11978). Vilka uppgifter som traderats från dessa
förfäder framgår tyvärr inte.
Gilstring besvarade alltid alla brev omgående och till lovande skribenter skickade han med nya frågor. Efter prästtiden kallade han lite skämtsamt meddelarstaben för »sin lilla församling», och kontakterna var
stundom mycket intensiva (muntlig uppgift av Märtha Murray-Gilstring
19/2 1993). Med tanke på att han sände iväg upp till tio brev om dagen,
alltid med frankerat svarskuvert bilagt, inser man lätt att han lade ut
ansenliga summor på sin forskning. Därtill kommer utgifter för övrig
skrivmateriel samt för resor till sagesmännen om somrarna. Enligt egna
beräkningar hade han under årens lopp lagt ut så mycket som 175 000
kronor på sin forskning, och då är det ändå inte omräknat i dagens
penningvärde (muntlig uppgift av Märtha Murray-Gilstring 19/2 1993).
Sedan Gilstring tillträtt lektorstjänten i Mjölby ägnade han alltid en del
av sommarlovet åt att besöka sina sagesmän i deras respektive hembygder. Hustrun Märtha var med som chaufför, eftersom han själv ej ville ta
körkort, och de brukade bo enkelt på vandrarhem. Hon har berättat att
Gilstrings intervjuer kunde vara upp till åtta timmar (muntlig uppgift av
Märtha Murray-Gilstring 19/2 1993).
Vid besöken fick Gilstring en värdefull kontextuell kunskap om sagesmännen och en uppfattning om det kulturlandskap deras folklivsskildringar utspelade sig i. Han såg också alltid till att lokalpressen fanns på
plats och reportagen från hans sammanträffanden med meddelarna är
oräkneliga. Publiciteten fyllde flera syften. Dels fick lokalpolitiker, hembygdsintresserade och andra veta om hans forskning, dels fick han
möjlighet att offentligt tacka och berömma sina sagesmän. Det senare
var ett nog så viktigt sätt att uppmuntra medarbetarna på.

»Trogna väktare mot glömskans rike»
Etnologisk forskning är reflexiv till sin natur. Genom att studera andra
kan forskaren alltid lära sig något om sig själv eller sin egen bakgrund
(Ehn/Klein 1985 s. 90 f.), så även Gilstring. Första världskriget utgjorde
enligt honom en vattendelare mellan den gamla och den nya världen, och
hans eget intresse var helt inriktat på bondesamhällets kulturformer,
dvs, på hans egen kulturella hemvist. Som tidigare nämnts ville han
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förstå komplexiteten och de olika livsformer som rymdes där; han ville
ge en motbild till det idyllens skimmer som vilade kring många beskrivningar av det förindustriella samhället och i stället ge ord åt kampen mot
hunger, fattigdom och vardagsslit (NT-ÖD 21 jan. 1967).
Trots det förmedlar Gilstring en bild av allmogesamhället som vi idag
knappast kan undgå att uppfatta som romantisk eller kanske snarare
nostalgisk. Den skapas av hans ständigt återkommande polarisering
mellan nu och då, mellan modernt och gammalt (jfr Christensen 1992).
För honom innebar den gamla och kända samhällsordningen, trots sina
brister och orättvisor, kontinuitet och en viss trygghet; den moderna
stod däremot för föränderlighet, institutionalisering och generationsklyftor. Handledaren och vännen, professor Carl-Martin Edsman, menar att
Gilstring levde i båda dessa världar: dels i det förgångna genom sina
sagesmän och samlingar, dels i nuet genom sitt arbete som lektor (muntlig uppgift av Carl-Martin Edsman 18/2 1993). Pendlingen mellan nutid
och förfluten tid karaktäriserar enligt antropologen Johannes Fabian
också forskarens förhållande till sina sagesmän (Fabian 1983). I fältsituationen, som väl i Gilstrings fall får utsträckas till korrespondensen med
meddelarna, befinner sig forskaren i samma tid som de. Men så fort han
tar plats vid skrivbordet för att bearbeta materialet blir informanterna
»de andra» och förflyttas till en annan tid. När Gilstring hade möjlighet
att välja sökte han sig dock till det förgångna och kanske är det en
förklaring till att insamlingen vida överstiger hans vetenskapliga bearbetning; han ville helt enkelt finnas i samma tid som sagesmännen.
Den romantiska tonen färgar också beskrivningen av det egna forskningsarbetet (räddningsaktionen) och av traditionsbärarna. Gilstring såg
sig likt en upptäcktsresande göra ett pionjärarbete i många socknar som
tidigare varit en »vit fläck på folkminneskartan» (t. ex. NT-ÖD 15/9
1971). Meddelarna beskrev han som människor med ett långt livsperspektiv trots att de hade en trång livsram, och de delade uppenbarligen
många av hans gammalkyrkliga värderingar. Tidens unga människor
hade däremot, menade han, en oändligt mycket vidare livsram, »men
tyvärr ett snävt och ytligt livsperspektiv» (NT-ÖD 21/1 1967). Sagesmännen var Gilstrings trogna »väktare mot glömskans rike» (VN 15/12
1960) och han underströk genom denna och liknande metaforer det
heroiska i deras insatser som folkminnesmeddelare.
I tidningsklippen framstår Gilstring under flera årtionden som en
talesman både för folklivsforskningen och för den äldre generationen.
Han menade att i det moderna samhället där generationerna levde åtskilda, var det ingen som rätt värderade och tog vara på de äldres livserfarenhet och visdom. Själv kände han en djup respekt för dem och deras
kunnande; de var »forskare bland folket», vilkas begåvning han bara
behövde förlösa och leda (MT 26/7 1967). Påståenden som dessa avslöjar
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en djupt konservativ inställning till sagesmännen. Den inkräktar visserligen inte på respekten och ödmjukheten inför dem — det framgår på alla
tänkbara vis att Gilstring kände sådan — men den gällde sagesmännen
som ett slags minnesbanker, inte som agerande subjekt. De var bärare,
inte skapare, av folktraditionen. Gilstrings egen roll var däremot i högsta
grad aktiv. Han ansåg sig böra föra deras talan och bli den förlorade
länken mellan generationerna. Därmed kunde han vidarebefordra de
äldres samlade kunnande till de yngre (t. ex. VN 18/8 1973).

»Detta gudomliga paradis»
Gilstring uppskattade en duktig skribent efter förtjänst. En god uppteckning innehöll inte enbart ett rikt folkminnesmaterial utan hade också
litterära kvaliteter. Han berömde vissa meddelare för deras poetiska
beskrivningar av barndomens trakter och deras förmåga att besjäla
kulturlandskapet (t. ex. Bp 28/7 1984). Därigenom närmade han sig medvetet, om än inte politiskt, miljövårds- och kulturminnesvårdsfrågor
långt innan de diskussionerna blev allmänna (NT-ÖD 15/9 1971).
Gilstring hade liksom så många av sina meddelare förmågan att se det
vackra i det lilla, t. ex. i det ofta citerade ordspråket »häggen blommar
bara en lördag» (t. ex. SSD 29/6 1977), som enligt honom rymde både
stor livsvisdom och skönhet. Nostalgin blommade också i många hembygdsskildringar, inte minst i de brev som kom från andra sidan Atlanten, från svenskar som i sin barndom eller tidiga ungdom emigrerat till
USA. Han säger något motsägelsefullt i en tidningsartikel: »I dessa
skildringar av emigranter berättar de i ofta sköna och poetiska ordalag
om sin hembygd och de förhållanden som tvingade dem att lämna det
gamla landet» (Ög 5/1 1962). En kvinnlig meddelare som utvandrat från
Halland kallar t. ex. sin hembygd för »detta gudomliga paradis, vars
skönhet jag aldrig kunnat utplåna ur mitt minne» (HN 14/2 1972).
För många emigranter utgjorde kontakten med Gilstring ett kärt band
med det gamla hemlandet och en bygd som de lämnat i unga år. Också
många av de svenska skribenterna var ortsmeddelare för sin barndoms
hemtrakter, även om de tidigt flyttat därifrån. För Gilstring var det en
poäng att minnena så att säga var isolerade från de erfarenheter sagesmännen gjort senare i livet. De förväntades vara oförvanskade och
konserverade på samma sätt som många trodde att emigranternas svenska dialekter var. Han sade att det var »så tacksamt med svenskamerikaner, eftersom deras minnesbilder är opåverkade. Det är annorlunda med
personer som ständigt bott i samma land och i samma miljö. Deras
minnen är oftast påverkade och ibland utsuddade» (NS 12/7 1977).
Diskussioner om sagesmännens »redigering» av sina egna minnen har
visserligen förts främst i samband med levnadsödesberättelser (t. ex.
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Augustinsson 1989), men de har sin aktualitet även här. Gilstring bortsåg
helt enkelt från det faktum att vi ständigt bearbetar våra minnen, för att
vi skall kunna hantera dem och få dem att passa in i bilden av oss själva —
en bild som på inget vis är statisk. Nya erfarenheter påverkar hela tiden
tolkningen och minnesbilden av de tidigare. Dessutom — motsvarande
undersökningar av svenska dialekter bland emigranter visar att inte
heller de bevarats ofördärvade och rena utan att de blandats med nya
språkliga impulser (Hedblom 1962 och 1965).

Bygd för bygd
Gilstrings teoretiska utgångspunkt var diffusionistisk och inriktad på
kulturella likheter och olikheter. En förutsättning för sådana jämförelser
är att det finns ett rikt, geografiskt fördelat källmaterial; hans mål var
därför att dokumentera allmogekulturens alla delar på så många orter
som möjligt, att skildra olika bygders samlade struktur. De tretusen
frågorna gjorde samlingarna jämförbara och Gilstring upptäckte vid sina
undersökningar att folkminnena var tämligen likartade över hela det
svenska kulturområdet. Dock fanns där särskiljande detaljer, som avslöjade kulturkretsarnas utbredning, och han menade att en av folkminnesforskarens största uppgifter var att sätta fingret på just dem (ÖN 23/8
1973). Han gjorde själv en utredning av julstockens geografiska utbredning för sin licentiatavhandling.
Gilstring hade stundom täta kontakter med ULMA, och han kunde
knappast ha undgått att påverkas och inspireras av arkivets frågelistor
och arbetssätt (muntlig uppgift av Åsa Nyman 20/2 1993). Trots det (eller
kanske just därför?) kritiserade han arkivet på flera punkter. Han menade bl. a. att arkivet och den samlade forskningen bedrivit alltför lite
fältarbete, och att det i den mån det gjorts inte funnits någon övergripande plan. De samlingar som fanns ansåg han mestadels utgjordes av
ordsamlingar och inte av sammanhängande sockenbeskrivningar. De
hade dessutom tillkommit mer genom slumpen än genom systematiskt
insamlingsarbete — eller strukturinsamling, som han kallade sitt eget
arbetssätt (VT 21/8 1984). Han har också kritiserat arkivets insamlingsexpeditioner till USA för att ha varit alltför ensidigt inriktade på dialekter (Kv 31/10 1981).
Kritiken äger sin riktighet. Ännu fram på 60-talet ägnades dialekterna
den största uppmärksamheten vid arkivets fältarbeten (Lilja 1991), och
med frågelistor, som varit en viktig del av folkminnesavdelningens arbetssätt, är det svårare att genomföra en systematisk kartering. Ambitiösa försök har dock gjorts, t. ex. genom arkivets kartfrågelistor inför
atlasutgåvorna över svensk folkkultur. Men även om de bidragit med ett
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geografiskt brett material, har de knappast lett till några heltäckande
sockenskildringar. Därtill var frågorna alltför inriktade på detaljer (Lilja
1990 s. 8). Mer kompletta beskrivningar har dock åstadkommits där det
funnits flitiga och lokalt förankrade sagesmän, som t. ex. Almar Nilsson i
Fredrika socken i Lappland och Karl L:son Bergkvist i Dalby socken i
Värmland.

Tillbaka till folket
På 1950- och 1960-talen umgicks Gilstring med planer på att publicera
flera folklivsskildringar. Bland annat låg manus till fem band från Östergötland och Småland klara för tryckning (Östgöten 5/1 1962). Utgivningen kom dock av olika skäl aldrig till stånd; Gilstring har förutom sin
avhandling om julstocken endast publicerat mindre artiklar i tidskrifter
och dagspress.
På 1970-talet ökade det lokalhistoriska intresset runt om i landet och
delar av folkkulturen revitaliserades, dvs. återupplivades. Arne Lie
Christensen skriver i en artikel om modernitet—nostalgi att nostalgin
kommit sköljande i två vågor. Den första under industrialismens barndom och den andra under 1960- och 1970-talen som en reaktion på den
allt snabbare tekniska utvecklingen. Till skillnad från den första vågen,
som bars upp av borgerskapet och den vetenskapliga världen, är vår tids
nostalgi allmänt utbredd och genomsyrar hela den västerländska kulturen (Christensen 1992 s. 39f.). Om Gilstring kan sägas ha startat sin
insamling i efterdyningarna av den första vågen, så kunde han rida högt
på den andra. Han påpekar också vid ett flertal tillfällen i pressen att han
märker ett nytt och mer utbrett intresse för den gamla folkkulturen,
glädjande nog även bland sina skolelever (t. ex. MT 26/7 1979). Det var
ett intresse som också kunde förmärkas vid Dialekt- och folkminnesarkivet, på så sätt att nya besöksgrupper vände sig dit och det gamla
materialet fick en ny aktualitet (Lilja 1991 s. 98).
Publiceringsplanerna lades därför på hyllan och Gilstring upptäckte
plötsligt nya sätt att sprida folklivsmaterialet. Efter kommunreformen
1971 tog han kontakt med de nybildade kulturnämnderna och fick på
flera orter hjälp med att renskriva och duplicera sockensamlingar. Meningen var att kopior skulle finnas på respektive bibliotek, tillgängliga för
allmänhet och studiecirklar, och i skolor som stöd för hembygdsundervisningen (t. ex. BT 3/10 1982). Han samlade också in barnrim och
-ramsor med avsikt att skicka ut dem till personalen vid bygdens barndaghem. Barnen skulle annars gå miste om ett viktigt kulturarv, eftersom
de enligt honom var berövade de naturliga kontakter med den äldre
generationen som barnen i det gamla bondesamhället hade haft (t. ex.
NA 3/1 1978). Målet med dessa projekt var att skapa ett bygdemedvetan-
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de hos traktens folk och att överbrygga de generationsklyftor som uppstått (t. ex. OT 5/7 1975).
Han skickade också ut register över sina samlingar till de traditionssamlande arkiven och till de etnologiska institutionerna i landet, för att
på så vis erbjuda materialet till forskningen. I vilken mån det har
utnyttjats är svårt att uttala sig om, men troligtvis har det skett i ganska
ringa omfattning.

Arkiv i arkivet
Materialet har alltså inte sina avnämare bara bland allmänheten utan
utgör också ett mycket värdefullt tillskott till det traditionellt etnologiska
forskningsområdet. Eftersom materialet nu införlivats med ULMA:s
samlingar, ankommer det på arkivet att göra det tillgängligt även för
sådan forskning, och en registrering av samlingen pågår för närvarande.
Eftersom materialet var så väl ordnat redan då det överlämnades, är
registreringen inte särskilt problematisk, men med tanke på dess stora
omfattning är arbetet mycket tidskrävande.
Ett av de villkor som ställdes, då samlingen överlämnades till ULMA,
var att den skulle behållas intakt och inte splittras (se depositionshandringarna). Det är också riktlinjen för registreringen, som i övrigt följer
enklast möjliga principer. Den utgår från de excerpter som Gilstring gjort
och sockenvis samlat i pärmar. De 117 sockensamlingarna utgör fortfarande var sin enhet, men inom samlingarna har varje meddelare fått sitt
eget subnummer och kommer att vara sökbar i registret. Originalbreven,
som är placerade för sig, kommer att registreras efter sockensamlingens
namn och avsändare, vilket gör det lättare att sammanföra brev och
excerpter för den som vill göra jämförelser. Detsamma gäller för bandinspelningarna. Det finns planer på att i framtiden också innehållsregistrera samlingen, men frågan om hur ett så omfattande arbete lämpligast
kan genomföras, är ännu öppen.

Källor och litteratur
Otryckta källor (förvarade i ULMA)
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K.-G. Gilstrings frågelistor: Frågor om Din skoltid, In till staden, Frågelista utan
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»Väktare mot glömskans rike»

77

Tryckt litteratur
Acta 1975 = Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. B. Inbjudningar. Uppsala.
Arnstberg, K.-0., 1989: Utforskaren. Studier i Sigurd Erixons etnologi. Helsingborg.
Augustinsson, S., 1989: Individen i centrum. En metodisk studie av levnadsberättelser. Etnologiska institutionens småskriftsserie nr 39. Uppsala.
Christensen, A. L., 1992: Modernitet 2: Vi som elsker gamle ting. Dugnad 2/3
1992.
Dundes, A., 1974: Den devolutionistiska premissen i folkloristisk teori. Stockholm.
Ehn, B. & Klein, B., 1985: Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig
reflexivitet. Institutet för folklivsforskning, Stockholm. [Stencil.]
Fabian, J., 1983: Time and the other. How anthroplogy makes its object. New
York.
Frykman, J., 1988: Folklivsarkivet, frågelistorna och forskningen. I: Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. Lund.
Hedblom, F., 1962: Om svenska folkmål i Amerika. Från Landsmåls- och
folkminnesarkivets bandinspelningsexpedition 1962. I: Svenska landsmål
1962.
1965: Bandinspelningsexpeditionen till Svensk-Amerika 1964. En reserapport. I: Svenska landsmål 1965.
Lilja, A., 1990: Dialekt- och folkminnesarkivets frågelistor 1914-1989. Uppsala
1991: »I den nationella odlingens tjänst». Dialekt- och folkminnesarkivet i
pressen under sju årtionden. I: Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och
Rune Västerlund 1991. Uppsala.
Nilsson, B. G., 1989: Bokbinderiarbetare inför offentligheten. Om redigering av
arbetarminnen. I: Etnologiska beskrivningar, red. B. Ehn & B. Klein. Helsingborg.

Tidningsartiklar
Bp = Bergslagsposten 28/7 1984.
BT = Borås Tidning 3/10 1982.
GA = Gotlands Allehanda 24/111973.
GT = Gotlands Tidning 26/3 1981.
HN = Hallands Nyheter 14/2 1972.
Kv = Kvällsstunden 31/10 1981.
MT = Mariestads-Tidningen 26/7 1967, 26/7 1979.
NA = Nerikes Allehanda 3/1 1978.
NS = Norra Skåne 12/7 1977.
NT-ÖD = Norrköpings Tidning—Östergötlands Dagblad 15/9 1971, 21/11967.
OT = Oskarshamns-Tidningen 5/7 1975.
SAT = Svenska Amerikanaren Tribunen 18/12 1968.
SSD = Sydöstra Sveriges Dagblad 29/6 1977.
VN = Värnamo Nyheter 15/12 1960.
VN = Västra Nyland 18/8 1973.
VT = Vimmerby Tidning 27/7 1977.
VT = Västerviks-Tidningen 21/8 1984.
ÖC = Östgöta-Correspondenten 1/4 1982.
Og = Östgöten 5/1 1962.
ÖN = Östra Nyland 23/8 1973.

78

Eva-Lott Lindqvist

Muntliga källor
Aina Resare, telefonintervju 17/2 1993.
Carl-Martin Edsman, personlig intervju 18/2 1993.
Märtha Murray-Gilstring, telefonintervju 19/2 1993.
Åsa Nyman, telefonintervju 20/2 1993.

Summary
Eva-Lott Lindqvist, `Guardians against oblivion'. A presentation of Karl-Gösta
Gilstring's folklore collection
In November 1986 the private folklore collection of Karl-Gösta Gästring
(1915-86), clergyman and later schoolteacher, was entrusted to the Institute of
Dialect and Folklore Research, Uppsala. Gilstring's collection consists of some
8,000 original letters, from which he derived just over 70,000 individual excerpts.
These he grouped by parish, arranging each of the resulting 117 parish collections by subject-matter. In addition to his extensive manuscript collection, there
are numerous tape recordings, newspaper cuttings etc.
Gilstring collected his material with the aid of questionnaires and appeals in
newspapers. His desire to `salvage what was left' of genuine peasant culture
gave added momentum to his collecting activities. He maintained regular contact
with some 700 informants, living in various parts of Sweden, Finland, the Åland
Islands and Swedish-speaking America. Gilstring's collection has something of a
bias towards Östergötland and Småland, where he himself lived. However, he
attached particular importance to emigrants' recollections of Sweden, considering them especially free from distortion.
The excerpts making up the collection mainly describe the peasant culture of
Sweden, as it was on working days and holidays, in thought and in action. They
thus have much in common with the Institute's older folklore material, and
Gilstring did indeed collaborate with the Institute to a certain extent. He constantly contrasted the old, familiar and secure social order with the change,
institutionalization and generation gaps of the present day. Because of this
polarization, Gilstring unintentionally conveyed a nostalgic picture of the peasant way of life. The same nostalgia coloured his attitude both to his research
(which he saw as a rescue operation) and his informants ('faithful guardians
against the realm of oblivion').
Gilstring excerpted and to some extent edited all the replies to his questionnaires, with a view to being able to sort this information by subject-matter. He
thus created a secondary corpus. His theoretical approach was diffusionist, and
consequently he wanted a body of source material that was uniform and easy to
compare. However, it was not primarily the details that he wanted to map out
and compare, but the overall structure of different rural communities.
To Gilstring, his informants were memory banks, rather than individuals
active in their own right. He himself, on the other hand, was highly active,
wishing to be the `missing link' between the generations and pass on the old
traditions. His idea, therefore, was that the various parish collections should be
copied and disseminated in the parishes from which they came, to promote a
greater awareness of local traditions. At the same time, they were to be made
available to academic research.
In 1975 Gilstring was awarded an honorary doctorate by Uppsala University
for his contribution to the preservation of Swedish folk culture.

Folktron i Finlands svenska
folkdiktning som forskningsobjekt idag
Av Ulrika Wolf-Knuts

Samlingsverket Finlands svenska folkdiktning (nedan förkortat FSF) är
en tryckt utgåva av det folkloristiska uppteckningsmaterial som hade
insamlats på tillskyndan av Svenska litteratursällskapet i Finland både i
fält och genom excerpering av redan utgivet material och av uppteckningar gjorda utanför Litteratursällskapets kretsar. Det första bandet
utkom 1917 och verket består av åtta serier i ett drygt tjugotal band. Det
har kommit till under vissa speciella historiska och vetenskapshistoriska
omständigheter som gör att man, innan man använder det idag, måste
underkasta det en noggrann källkritik. Jag citerar Ernst Lagus, en av
aktivisterna när det gällde att publicera det insamlade materialet; han
uttryckte sig på följande sätt, när han ville att ett verk innehållande
folktradition skulle tryckas: »Det kan icke vara meningen, att det arbete
som utförts på området för den svenska folkloren i Finland, skall vara
nedgräft och såsom hittills så godt som otillgängligt i arkivernas gömmor.
Det kan icke vara meningen, att det material, som insamlats med stor
möda och stora kostnader, skall utnyttjas af en och annan forskare, som
däri endast finner en biprodukt i och för belysandet af andra folkstammars folkdikt, seder och bruk. Från intet annat område få både forskaren
och menige man en sådan klar och sann inblick i hela den svenska
folksjälen, som från våra äldre och yngre folksagor, sägner, visor, ordspråk, gåtor, vidskepliga bruk, lekar, danser m.m., som hör till folklorens vidsträckta värld. Tiden är inne för oss att öppna de gömda skatterna, och jag djärves i sådant syftemål föreslå ... att Bestyrelsen ville
besluta att så snart ske kan skrida till utgifvandet från trycket af Finlands
svenska folkdiktning, som det stora arbetet lämpligen kunde kallas » (här
citerat efter Andersson 1967 s. 219).
Diffusionistiska och evolutionistiska, för att inte säga devolutionistiska premisser styrde förslagsställare och beslutsfattare vid sidan av
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samtidens nationalistiska strävanden. Kan detta verk över huvud taget
användas för seriös folkloristisk forskning ett knappt sekel efter att man
påbörjade proceduren att föra uppteckningarna till trycket?

Begränsningar
Inte bara detta tryckta verk har tillkommit i ett visst syfte utan redan det
uppteckningsmaterial, som ligger till grund för utgåvan, har samlats in
med speciella mål i sikte, vilket gör att verket egentligen måste underkastas en dubbel källkritik, innan det används. Redan i insamlingsskedet
skedde ett urval av material, uppteckningsorter och sagesmän enligt
givna regler (Förhandlingar 1888 s. 103 if.; jfr Bergman 1981). Också
under det kompletterande skede, som inföll under 1900-talets början,
styrdes insamlingen; härtill kom att redaktören för själva den tryckta
utgåvan spelade en roll för hur materialet slutligen skulle komma att
presenteras. Valet av framställningssätt var ingalunda smärtfritt)
För de båda delar som innehåller folktro (FSF II: 3 och VII: 1-5) gäller
att sådana kontextupplysningar som krävs idag, om t. ex. sagesmän,
aktualiseringssituation och intervjusituation, inte ges, vilket leder till att
uppteckningarna är lösryckta ur sitt sammanhang. Inte heller går det att
säga särskilt mycket om insamlarnas reella förhållande till sina sagesmän
eller om den roll dessa eller insamlarna själva spelade i samhället. Detta
kan ha varit betydelsefullt just i fråga om känsligt material, dit folktrouppteckningarna väl måste räknas, med tanke på vilket inflytande kyrkan hade på den finländska landsbygden kring senaste sekelskiftet. En
stark väckelsefromhet var här rådande. På grund av att insamlarna inte
hade tillgång till inspelningsapparatur som motsvarar dagens krav, går
det naturligtvis inte heller att uttala sig om berättarteknik och performans. Man kan konstatera att de två banden av FSF inte duger för
frekvensundersökningar eller funktionsanalyser. Materialet har insamlats och redigerats under en tid då folktraditionens motiv och deras
utbredning — dock inte deras täthet — var centrala folkloristiska forskningsobjekt, dels i syfte att hävda folkkulturens nationella värde, dels i
samklang med gängse forskningsmetodik inom de historiska vetenskaperna, till vilka folkloristiken under slutet av förra och början av detta
sekel ännu hörde. Materialet skulle kunna användas för att bevisa teorier
om traditionselements ursprung och spridning. Litteratursällskapets
uppgift var ju att bevaka de svenskspråkigas i Finland kulturella intressen (Steinby 1985 s. 18 f.). Det är kanske därför inte för mycket sagt att
avsikten att framhäva den specifikt finlandssvenska traditionen i — kan-

1 För

processen kring utformningen av FSF se Wikman 1946a—b, 1969, 1971.
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ske outtalad — kontrast mot den finska men i mer eller mindre samklang
med den germansk-nordiska gör verket mindre lämpat för komparativa
studier. Det går nämligen inte att avgöra om tradition, som funnits i både
finsk och svensk kultur i Finland, möjligen kan ha utelämnats, inte heller
om man särskilt frågat efter tradition som haft sin motsvarighet i det
övriga Norden.

De centrala motiven
Mot bakgrund av det ovan sagda kom motiven, eller bilderna av folkets
föreställningssätt (Rancken 1874 s. 67), att stå i centrum för dem som
uppmanade till insamling, dem som bedrev insamlingsverksamhet och
dem som publicerade materialet i FSF. Motiven var sannolikt också
centrala för dem som bedömde det insamlade materialet, ty varianter
och upprepningar undveks oftast, eftersom de ansågs vara ointressanta
(Förhandlingar 1908 s. LXXXV). Insamlarnas och redaktörernas ideal
och bedömningar av forskarnas behov har naturligtvis spelat en stor roll
för utformningen av det tryckta verket.

Angreppsmöjligheter för dagens folklorist
Följaktligen är det möjligt att undersöka FSF som ett monument över sin
tid. Man kan undersöka de två band som innehåller folktro (FSF II:3 och
VII) ur flera olika synvinklar. Bl. a. kan alla de problem som berörts
ovan behandlas i en källkritisk studie av trosmaterialet. En noggrann
läsning av de tryckta banden i jämförelse med de handskrivna uppteckningarna och med de eventuella noteringar upptecknarna gjort, innan de
lämnat in sina renskrivna handlingar till Litteratursällskapets sakkunniga, i kombination med undersökningar av protokoll och korrespondens,
skulle kunna vara ett fruktbart projekt. Det har bl. a. visat sig att
kraftuttryck i det handskrivna materialet »civiliserats» i den tryckta
utgåvan2 eller att redaktören i uppteckningarna fört in rubriker som
saknar motsvarighet i originalet (FSF 1931 s. 146 f.). Det går vidare att
betrakta banden i ett kulturhistoriskt perspektiv. Man kan undersöka hur
redaktören arrangerat materialet för att se hur han tänkt sig trossystemet
bland sagesmännen. Grundsystematiken är nu geografisk, men hur är
egentligen materialet ordnat inom varje geografisk grupp? Materialet har
ställts upp enligt vederbörande övernaturligt väsen och inom varje geografisk grupp finns en viss ordning. Vilken är den logik som ligger bakom
detta val av ordning? Redaktörens föreställning om den rurala befolk-

2

Jämför FSF 1931 s. 74, där originalets »s-t-n» bytts ut mot »djäveln».
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ningens trosvärld kan framgå av hans sätt att systematisera materialet
och detta sätt kan spegla det samtida vetenskapssamfundets förväntningar. Olika förväntningssystem har de facto kolliderat i FSF just beträffande trosmaterialet (Wikman 1946b s. 8 if.).
Vidare borde man också göra sig frågor om vilket material som saknas. Man kan konstatera att materialet inte i någon större utsträckning
berättar om sagesmännens föreställningar om lutherdomens centrala
»övernaturliga väsen», nämligen Gud och Jesus, vilket i sin tur säger
någonting om föreställningarna om vad som skulle anses höra till den
s.k. folktron. Anmärkningsvärt i detta sammanhang är dock att djävulen
ändå har ett försvarligt kapitel! I själva verket borde för en trosforskare
alla övernaturliga väsen behandlas som likvärdiga, ty för den troende
människan spelar värdet hos det ena väsendet i relation till värdet hos
det andra förmodligen en underordnad roll; huvudsaken för henne är att
väsendets makt är effektiv. Böner, såsom bordsböner och aftonböner,
finns ytterst sparsamt representerade; trollformlernas antal är däremot
stort, förmodligen för att de är så iögonenfallande. Inte heller finns den
tro beskriven som ingår som en del av seden, t. ex. i samband med
bröllop eller begravningar, vilka har en stark religiös anknytning.
Sättet att ordna material säger också någonting om uppfattningen om
folktraditionen på ett djupare plan. När de två delarna kom ut, ville man
presentera ett material som skulle möjliggöra undersökningar av ett visst
övernaturligt väsen. Idag uppfattar man dessa väsen inte enbart som
figurer i människornas värld utan man ser dem som representanter för
vissa värden som är centrala för människan. FSF skulle kunna lämpa sig
för en studie av dessa värden. Så kan man exempelvis undersöka hur
våra förfäder uppfattade lyckan och avunden, det onda och det goda,
etik och moral eller den moralkodex som inverkade på livet efter döden.
Men detta fordrar att man så att säga läser verket »på tvären» och
lämnar det väsensanknutna systemet, något som skulle ställa stora krav
på den som använder verket. Insamlings- och redigeringstidens ideal
— att rädda försvinnande material, att presentera det som survivals för en
komparativ forskning, som i sista hand skulle tjäna syftet att rekonstruera ett ursprung — har inte förmått förstöra möjligheterna för en modern
utforskning av de gamla finlandssvenskarnas syn på livet och dess
centrala värden.

Exempel
Som inledning till en skiss för hur en analys av trosmaterial kan gå till,
vill jag presentera tre uppteckningar där formeln »Är det folk eller fan»
är mer eller mindre tydlig.
Den första texten handlar om en präst som träffar på Micks som är
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berusad och ligger i en kanal. Prästen är inte säker på vem mannen är.
»Så frågade prästen, om det var folk eller fan, men Micks svarade inte.
Då skulle prästen läsa ner honom, ty han trodde att det var fan, men då
måste Micks säga att det var folk. Prästen måste då hjälpa upp honom ur
kanalen» (FSF 1931 nr 74).
Den andra texten handlar om hur en präst fördriver djävulen från en
dansplats genom följande formel: »Är det folk, så får han dansa, är det
fan, så ska han ut.» Fan reagerar genom att försvinna genom ett hål som
prästen gjort med en knappnål i fönsterblyet (FSF 1931 nr 81:6).
I den tredje texten berättas om den pratglade Heik som varit ute långt
inpå natten och på hemvägen mötte allehanda underliga djur, bl. a. en
häst på två ben. »'Kanske är det själva fan', tänkte Heik, men gick
ändå», fastän han var rädd. Senare såg han en uppochnedvänd gris
gående på vägen men tog mod till sig. »Så tänkte han: 'Vare vem det vill.
Jag tar kniven, och så går jag'. » Han klarade sig lyckligt hem (FSF 1931
nr 201: 18).
Dessa tre texter kan analyseras på åtminstone tre olika plan: ett
tekniskt, ett strukturellt och ett där den underliggande meningen avslöjas.

Den tekniska analysen
Den första och den tredje texten har upptecknats med landsmålsalfabet
enligt J.A. Lundens modell från 1870-talet, medan den andra texten i
medlet av 1800-talet nedskrivits av J.E. Wefvar i Vörå med gängse
alfabet utökat med vissa för honom säregna specialtecken som täcker
den lokala dialektens ljud. I FSF har däremot samtliga tre texter omformats till något slags vardaglig, eventuellt något rural normalsvenska.
Här kunde man undersöka de två alfabetens samstämmighet och jämföra
texterna med Freudenthals beskrivning av vöråmålet från 1889. Också
en jämförelse med senare dialekt kunde vara möjlig liksom »översättningen» till normalsvenska skulle kunna användas för en stilstudie och
då framför allt för att undersöka hur redaktionen föreställt sig att en
»civiliserad» allmogeberättare kunde ha talat (Freudenthal 1889, Loman
1987). Vilken bild av allmogens berättare presenterar redaktionen genom
valet av idiom? Motsvarande språkliga undersökningar kan företas också
av uppteckningar från andra orter, där medlemmarna av Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors arbetade med dialektbeskrivningar.
I den första texten är formeln dels fullständig, dels invävd i det
omgivande sammanhanget. I den andra är den upplöst och försedd med
kompletteringar, medan den i den tredje texten endast åsyftas. Vi har att
göra med ett talesätt. Säreget för dem är att de har mer eller mindre
utpräglade tydlighetsnivåer. Genom att närmare betrakta denna formel i
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Sagan om gossen, som före sin födelsedag blev lovad åt djävulen. Upptecknad av Jakob
Edvard Wefvar i Vörå på 1870-talet. (Folkloristiska institutionens arkiv, Åbo Akademi,
Åbo R 11 150. Foto: Kim Montin.)
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dess olika sammanhang kommer man lätt in på forskning kring talesätt
och deras användning i kontexten, deras reella resp. symboliska betydelse. Man kommer också in på frågor om hur de aktualiseras i en reell
kontext, som till det yttre inte explicit uppmuntrar till användningen av
just detta talesätt; utåt sett verkar det nämligen inte finnas några associationsmöjligheter mellan situationen i verkligheten och den som beskrivs i
talesättet (Seitel 1976 s. 129 ff.). FSF III, dvs. det band som innehåller
talesätt, lämpar sig däremot inte för detta slags undersökningar, eftersom där saknas kontextuppgifter om användnings- och aktualiseringssituationer.

Den strukturella analysen
Formeln är också allittererad, vilket leder över till en analys på ett
strukturellt plan. Naturligtvis skulle man kunna försöka hitta en generell
struktur i folktroberättelser. Men här vill jag fästa uppmärksamheten på
allitterationen som analysredskap. Den är säkert inte en ren tillfällighet.
Här har den dock knappast samma funktion som i många talesätt,
nämligen att uttrycka en helhet, såsom »barn och blomma» för hela
familjen, »gård och grund» för hela egendomen eller »hull och hår» för
allting. Konjunktionen är ju också en annan. Inte heller är den bara ett
mnemotekniskt hjälpmedel. I kontrasten mellan allitterationen, som står
för likhet, och innehållet i formelns två element , »folk» och »fan»,
skönjs ett motsatsförhållande mellan dessa, dvs, mellan människa och
icke-människa eller ännu klarare: mellan oss, nämligen hederligt folk,
och dem, som inte är som vi utan som kan ses som icke-människor, dvs.
farliga varelser, kanske rentav djävlar. Man kan här associera till tankar
om det kända versus det okända, trygghet versus otrygghet eller — ytterst
— kultur versus natur. När personerna i texterna ställer sin fråga, ger de
uttryck för sin osäkerhet om vem det är som de har att göra med.
Intressant är att de personer, som tvekar om främlingens identitet, i två
fall är präster, som ju egentligen borde vara experter på vem som hör till
den mänskliga resp. till den övernaturliga sfären. Genom sina rituella
handlingar visar de att de också är experter, men avgörandet om hur
situationen skall behandlas fattas först efter tvekan och försök att få
grepp om läget. Denna osäkerhet speglar en rädsla för att ett element
från en främmande värld skall ha slunkit in i människans värld. Den
rådande ordningen har rubbats. I andra fall kan det vara människan som
själv beger sig över gränsen från den mänskliga trygga världen till den
icke-mänskliga och otrygga världen för att uppnå vissa mål. Man kan då
studera frågan hur traditionsbärarna tänkt sig att ordningen skall kunna
återskapas. Den är förhållandevis lätt att besvara i dessa tre texter,
nämligen genom läsning eller genom användningen av en kniv av stål
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eller åtminstone av metall. Men inte i alla folktrotexter är det lika enkelt
att se hur ordningen skall kunna återställas efter ett möte mellan en
människa och en övernaturlig varelse. Varje möte är ju en farlig situation, där människan utsätter sig för eller blir utsatt för risken att de två
världarna inte skall hållas i sär. Folktromaterialet lämpar sig för en
undersökning av hur mötet mellan människa och övernaturligt väsen
gestaltas och vad denna beskrivning betyder.

Analys av uppteckningarnas mening
Slutligen kan man undersöka den underliggande meningen i texterna.
Varför införs djävulen i dem just på detta sätt? Både personerna i
berättelserna och berättarna själva, för vilka berättelserna varit meningsfulla — annars hade de ju inte hållits kvar i repertoaren — förväntar sig att
just detta övernaturliga väsen skall finnas i dem. Denna förväntan är
kulturellt betingad. Hurdan är den kultur som skapat förutsättningarna
för dessa texter? Att dans ansågs vara synd på många håll i det agrara
Norden är välkänt; detsamma gäller superi. Djävulen kommer till dem
som syndar. Prästens roll torde också kunna förklaras på så sätt att han
representerar den instans som motarbetar synden, dvs. kyrkan. Det är
emellertid inte alltid lätt att se det underliggande kulturella mönster som
givit traditionen dess utformning. I den tredje texten kombineras t. ex.
två normöverträdelser, nämligen sysslolöshet uttryckt i pratsamhet, kanske skvaller, och utevistelse om natten. Förklaringen till sysslolösheten
som en normöverträdelse återfinns i traditionen men ofta i andra genrer
än i trosmaterialet. Så talar t. ex. ordspråken om riskerna med lättja:
»Lat hand gör arm man», »Den late drar sig helst med utvilade armar på
tomma tarmar» eller »Fåfäng gå lärer mycket ont». Ännu tydligare
förhärligas arbetet, t. ex. »Ett gott arbete pryder mästaren» eller »Ju
mera arbete desto bättre skall man få» (FSF 1923 s. 3, 41 o. 93 if.).
Samhällsidealet framgår också explicit av andaktslitteratur och av folkfostrande populärlitteratur från sekelskiftet (Nohrborg 1899 s. 704, Svedberg 1884). Natten är till för vila och om natten rör sig allehanda
övernaturliga varelser ute, den är en laddad tid ( Stattin 1984 s. 53). Men
i denna text behövs ingen hjälpare; syndaren själv är stark nog att ta sig
ur den prekära situationen. Två olika system för problemlösning möts
alltså i dessa texter: ett kristet-kyrkligt och ett profant. Den tredje texten
är dessutom intressant, för att den låter förstå att huvudpersonen på
något sätt förväntade sig att möta djävulen; han var alltså medveten om
att han burit sig åt på ett sådant sätt att djävulen kunde komma. Denna
förväntan kan förklaras med hjälp av religionspsykologiska analysmetoder som attribution eller rolltagning.
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Så kan folktrouppteckningar ses som till synes osystematiserade och
ologiska enskilda texter som upptecknats mer eller mindre ad hoc, men
bakom dem skymtar ett system av normer och beteendemönster, ett
trossystem eller en världsbild, som det är forskarens uppgift att klarlägga. Denna världsbild har utgjort grunden för förfädernas uppfattning om
hur världen skulle byggas, nämligen den värld vi lever i. Den har inte,
som i de filosofiska systemen eller i högreligionerna, kodifierats i välfungerande utkristalliserade dogmer utarbetade av enskilda individer till
en integrerad helhet, utan den ligger inne i kulturen som en oartikulerad
del av denna. Den framträder främst när den bryter mot de normer, som
den implicit hyllar. Folktroforskaren kan blotta detta till synes diffusa
skikt av kulturen och så öka förståelsen för det förhärskande sättet att
tänka och att se på livet.
***

Finlands svenska folkdiktning är alltså vad folktromaterialet beträffar
inspirerande på många olika sätt. Man kan spekulera över hur tron sett
ut i verkligheten, om det alls varit fråga om tro eller bara om olika slag av
fantastiska föreställningar, och då kommer man in på frågan om vad tro
är och om vad det vill säga att vara en troende människa. Likaså kan
man spekulera över hur och varför upptecknarna tillrättalagt de muntliga
berättelserna. Genom en jämförelse mellan samlingarna i Svenska litteratursällskapet och utgåvan i FSF får man veta hur redaktören ingrep i
texterna. Varför så skedde, kan eventuellt härledas via tilläggsmaterial.
Material utifrån kan över huvud taget belysa trosmaterialet på ett intressant sätt. Domstolsprotokoll kan säga något om vad som hände om
folktron ledde till ett beteende som stod i strid med gängse sed, t. ex. till
försök att byta tillbaka en bortbyting (Lövkrona 1990 s. 7). Visitationsprotokoll säger något om förhållandena i församlingarna, dagböcker och
brev kan ge nya synvinklar; och rent rationella beskrivningar av vardagslivet under den aktuella tiden kan blotta helt nya sidor i befolkningens
sätt att tänka, något som pekar på att upptecknarna genom sin närvaro
och sina strävanden låst sagesmännen vid vissa sätt just vid det tillfället
(t. ex. SLS 86 och Wenelius 1990). Samtida andaktslitteratur och religiös
populärlitteratur kompletterar bilden av folkets trosföreställningar. Sist
men inte minst är andra folkloristiska källor än trosmaterialet ytterst
värdefulla, när det gäller att belysa trosuppfattningar.
Via folktromaterialet kan man vaska fram attityder och värderingar i
1800-talssamhället och följa dem genom mera än ett sekel och på så sätt
påvisa sega strukturer som har stått sig genom industrialisering och
urbanisering, lika väl som man kan se hur attityder och värderingar
förändrats med strukturomvandlingen i Finland.
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Källor och litteratur
Otryckta källor

Svenska litteratursällskapet i Finland. Folkkultursarkivet. Helsingfors:
SLS 86: Folktron vid tjugonde seklets början. Sammanstäld i frågor och svar af
H.R.A. Sjöberg.
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SUMMary
Ulrika Wolf-Knuts, Folk belief in 'Finlands svenska folkdiktning' as a subject for
research today
In this article it is suggested how the multi-volume work Finlands svenska
folkdiktning (`The Swedish folk literature of Finland'), which includes records of
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folk belief collected from a diffusionist and evolutionist standpoint, could be
made use of in folklore studies today. Source criticism is itself a valid concern of
research. The edited texts published could be compared with the original field
transcriptions, to shed light on the editor's perception of the beliefs and language
of the rural population. What is more, it is possible to study the rural valne
system, in terms of views of good and evil, happiness and envy etc., by reading
this work kransversely'. With such an approach, its descriptions of various
supernatural beings can be regarded as documents about values, rather than
portrayals of the figures of popular belief. With reference to a recurring proverbial phrase, the article outlines three different ways of analysing texts dealing
with folk beliefs. Such an analysis can proceed at a technical level, a structural
level and a level that reveals the underlying meaning.
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Toivo Tikka, Vepsän suffiksoituneet postpositiot. Kieliopillisiin sijoihin
liittyvä suffiksoituminen. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Uralica Upsaliensia 22.) Uppsala 1992. 208 s. ISBN 91-554-2977-7.
Titeln på det verk som här presenteras lyder i svensk översättning: Suffigerade
postpositioner i vepsiskan. Suffigering till grammatiska kasus. Det är en postumt
publicerad doktorsavhandling, vars författare tragiskt avled under arbetets
tryckningsskede. Toivo Tikkas handledare i avhandlingsarbetet, professor LarsGunnar Larsson, har ombesörjt att tryckningen fullföljts.
Avhandlingen behandlar en mycket central fråga inom den diakroniska fennougristiken, nämligen postpositioners utveckling till kasussuffix. Just suffigering
av postpositioner är ett väsentligt skäl till att det i de flesta moderna finsk-ugnska språk finns klart fler kasus än vad man kan förutsätta att det har funnits i det
finsk-ugriska urspråket.
Tikka undersöker det östersjöfinska vepsiska språket och hans forskningsobjekt är suffigeringen av de postpositioner, vilkas huvudord har stått i något
grammatiskt kasus. Sådana postpositioner är de som uttrycker en relation som
anger 'hos', 'under', 'på', 'med/tillsammans med' och 'längs/längs med'. De
ursprungligen postpositionsliknande elementen -så fl. saakka 'ända till' eller -på
fl. päin 'i riktning mot', behandlas däremot endast, om de är suffix till en
ursprunglig postposition, t. ex. /tamp!' 'från' (<*löna + päin).
Den vepsiska suffigeringen av postpositioner är en redan tidigare känd företeelse. Täcka strävar dock efter att belysa fenomenet ur en ny synvinkel, att
speciellt beskriva själva suffigeringsprocessen. I detta syfte har han ur det
vepsiska materialet, bestående av uppteckningar från olika tider och olika dialekter, sammanställt de olika graderna av suffigering för att jämföra dem sinsemellan.
De tidigaste uppteckningarna av vepsiska dialekter är från första hälften av
1800-talet. Det yngsta material som finns att tillgå är från tiden strax efter andra
världskriget. Eftersom man — framför allt förr i tiden — strävade efter att uppteckna språkprov efter de allra äldsta talarna av en dialekt, kan man konstatera att
det ligger en tid av ca 150 år mellan de äldsta och de yngsta informanternas
födelseår.
Med hjälp av sitt material förmår Tikka mycket övertygande visa, att suffigeringen under den tidsepok som hans forskning omfattar, har ökat betydligt.
Förvandlingen till kasusändelser framgår bl. a. av förändringar vid morfemgränserna. Då t. ex. postpositionen ked 'med/tillsammans med' på 1800-talet i några
byar föregicks av en genitivform, t. ex. naisen ked, fl. vaimon kanssa *'hustruns
med' = 'med hustrun', fanns det på 1900-talet inte längre något genitivsuffix
framför det -ke-element som uppstått ur denna postposition, t. ex. adrak'e, fl.
auran kanssa, *'plogens med' = 'med plogen' (s. 105-106). Vidare har några av
de ur postpositioner suffigerade formerna förkortats under den tidrymd undersökningen omfattar, något som också framgår av det redan presenterade exemplet.
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Ett intressant fenomen är den tendens till kongruens med adjektivattributet
som också går att iakttaga i samband med suffigeringen, t. ex. verhid'eke mamod'eke *'främmandes med mödrars med', fl. vieraiden äitien kanssa *'främmande
mödrars med', på båda språken = 'med främmande mödrar' (s. 159). Det
föreligger dock stora skillnader mellan de olika suffigeringarna beträffande kongruensen och likaså är de regionala skillnaderna betydande.
Kvantitetsförhållandena mellan de funna exemplen presenterar Tikka i överskådliga tabeller. Särskilt tydligt framgår de olika förekomsternas utbredning
dock av de många kartorna över vepsiskans tre huvuddialekter.
För jämförelsens skull presenterar Tikka i sin undersökning även några andra
finsk-ugriska språks kasusändelser, bildade ur postpositioner. Särskilt i behandlingen av dessa, för honom mer främmande element, finns en viss inexakthet,
t. o. m. rena fel. Enligt Tikka sammanställer Suomen kielen etymologinen sanakirja ('Finska språkets etymologiska ordbok') komitativändelserna i tjeremissiskan -ke, -ye och syrjänskan -ked, -kqd med det finska ordet kera 'med/tillsammans med' och samtidigt även med vepsiskans komitativsuffix -ke- (s. 57).
Strängt taget konstateras det dock i ordboken bara att det föreligger en möjlig
parallell i vepsiskans avlägsna släktspråk (a.a. s. 182). I den nyare ordboken
Suomen sanojen alkuperä ('De finska ordens ursprung') har man också efter
sammanställningen uttryckligen lagt till: »... vilka [suffixen i de avlägsna
släktspråken] dock etymologiskt inte torde höra hit» (a.a. s. 344).
Tikkas doktorsavhandling är skriven på finska. Detta är alldeles naturligt.
Bara en läsare, som väl behärskar något av de östersjöfinska språken, klarar av
att helt förstå det rika exempelmaterialet. En annan sak är det sedan, att arbetets
språkdräkt inte är helt klanderfri. En del termer är felstavade, t. ex. aproksimatiivi (bör vara approksimatiivi), aditiivi (bör vara additiivi), båda på s. 43, osv.
Ordvalet är inte alltid exakt. Så avses t. ex. med orden sök 'kasus' och sijamuoto
'kasusform' ibland helt klart kasusändelse (t. ex. på s. 67). Satsbyggnaden haltar
ibland, t. o. m. på ett störande vis. Dessa ytliga skavanker kan kanske vara ett
tecken på trötthet hos forskaren före bortgången.
Toivo Tikkas postumt utgivna avhandling fördjupar dock våra insikter om de
vepsiska postpositionernas suffigering och ger samtidigt också en överskådlig
och generell bild av hur en postposition förvandlas till ett suffix.
Alho Alhoniemi

(Översättning: Tuuli Forsgren)

SUMMARY

The development of postpositions into case endings is one of the central problems of Finno-Ugric linguistics. Toivo Tikka's posthumously published dissertation Vepsän suffiksoituneet postpositiot: kieliopillisiin sUoihin liittyvä suffiksoituminen (`Suffixed postpositions in Veps. Suffixation to grammatical case') deals
with the agglutination process in Veps, a small Baltic-Finnic language, in which
many postpositions are now gradually developing into case endings. This process is studied on the basis of material collected throughout the Veps area
between the 1840s and the 1960s. The process of suffixation is clearly described
with the help of several tables and maps. The quality of the study is somewhat
impaired by inaccurate references to languages related to Veps and by occasional inexact use of expressions.
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011e Wingborg, Litteratur om Dalarna. Del 5. Litteraturen 1981-1990.
Utgiven av Dalarnas Biblioteksförbund. Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter. 32. Uppsala 1993. XII+201 s. ISSN 0418-3002.
ISBN 91-87466-20-1.
År 1969 utkom första delen av bibliografin Litteratur om Dalarna. Författare är
011e Wingborg, landsbibliotekarie i Växjö, under tiden 1968 till 1974
länsbibliotekarie i Falun. Denna första del blev föremål för en utförlig anmälan
av Stig Björklund i Svenska landsmål 1970. För en mer detaljerad presentation
av verket hänvisas till denna. I del 1 förtecknas artiklar och uppsatser ingående i
periodiska publikationer. Materialinsamlingen till bibliografins huvuddel avslutades i juni 1967, till supplementet ett år senare. En andra del upptagande separata
skrifter eller avsnitt härur och nytillkomna artiklar ur periodiska publikationer
kom 1975 och omspänner tiden t.o.m. 1970. Tredje delen, som innehåller ett
register, utgavs 1978. Fjärde delen utgavs 1983 och upptar litteraturen
1971-1980, och nu har ytterligare en del kommit som innehåller uppgifter om vad
som publicerats 1981-1990.
Redan bokens band och typografi gör användaren glad och fylld av förväntan
inför innehållet. Båda har, liksom när det gäller föregående delar, utformats av
Jerk-Olof Werkmäster. En bibliografi är ju i första hand ett uppslagsverk och inte
avsett för sträckläsning. Däremot lockar den till bläddring, varvid man gör
upptäckter. Och vad upptäcker man? Jo, att det under tio år har skrivits oerhört
mycket om Dalarna och att det som skrivits har en mycket stor spännvidd. Del 5
upptar 3 516 titlar, drygt 22% av dalabibliografins sammanlagda 15 788 titlar. En
del avdrag får göras för redovisad komplettering m.m., men sedan sådana gjorts
återstår enligt förf. ändå så många titlar att han bedömer att en femtedel av fram
till 1990 publicerade trycksaker om Dalarna utgivits under det senaste decenniet.
»Aldrig tidigare har det skrivits så mycket om Dalarna som nu», konstaterar 011e
Wingborg i bibliografins inledning. Naturligtvis är materialet ordnat enligt SABsystemet. Av dess avdelningar saknas endast D Filosofi och psykologi, T Matematik, Y Musikinspelningar och Ä Tidningar. Det är med andra ord 21 av
klassifikationssystemets ämnesområden som har behandlats.
Datatekniken har gjort det möjligt att leta rätt på litteratur i större utsträckning
än tidigare. Uppsatser och rapporter som utgivits som duplikat har kunnat
redovisas. Bl.a. uppsatser författade av universitets- och högskolestuderande
blir därigenom åtkomliga för forskningen, vilket man är tacksam för. De har
tidigare i regel legat gömda och inte kunnat utnyttjas.
De ämnesavdelningar som torde intressera SvLm:s läsare mest är F Språkvetenskap och M Etnografi och folklivsforskning, båda med många intressanta
arbeten. Språkvetenskap har underavdelningarna Namnforskning, Folkmål och
Runologi. Etnografi och folklivsforskning har ett stort antal underavdelningar:
Finnar, Samer, Fäbodar och fäbodväsen, Bebyggelse och byggnader, Föremål,
Arbetsvandringar, Samhälls- och familjeliv, Folktro och folkseder. Men även
avdelningen N Geografi med lokal- och kulturhistoria innehåller för språkvetare
och etnologer värdefullt material, i synnerhet i form av socken- och bybeskrivningar. Detsamma kan sägas om avdelningarna I Konst, musik, teater och film
(bl.a. om hemslöjd, hårarbeten, folkdräkter, folkmusik och spelmän), J Arkeologi, L Biografi med genealogi, 0 Samhälls- och rättsvetenskap (bl.a. om storskifte, emigration, barnavård och fattigvård, nykterhetsrörelse samt befolkningsoch bebyggelseutveckling), Q Ekonomi och näringsväsen (bl.a. om hem och
hushåll, lantbruk, skogsbruk, flottning, jakt och fiske), P Teknik, industri och
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kommunikationer (bl.a. om äldre tiders gruvdrift och metallbearbetning, liesmide, urmakeri, slipstens- och kvarnstenstillverkning samt vägar och transporter),
S Krigsväsen (bl.a. om Dalregementets historia, Rommehed och indelningsverket i Dalarna), U Naturvetenskap (bl.a. uppgifter om växt- och djurliv) samt X
Musikalier (bl.a. samlingsverk som upptar folkmusik, visor och folkliga koraler).
Den som skriver om Dalarna, vare sig det gäller dialekter, ortnamn eller etnologi
i vid mening, har mycket att hämta ur den litteratur som förtecknas under dessa
olika rubriker.
Bibliografins användbarhet ökas avsevärt av att materialet överallt där behov
förelegat har uppdelats geografiskt. Det är därigenom mycket lätt att finna
hänvisningar till litteratur som gäller en särskild socken. Indelning görs först i
kommuner — 15 till antalet — och därefter i socknar ingående i dessa. Det finns 47
socknar i Dalarna. Den som letar efter uppgifter om målet i byn Norrhyttan i
Hedemora socken finner dessa under rubriken Hedemora kommun: Hedemora,
och den som vill veta något om folktro och folkseder i Sollerö socken finner
litteratur härom under rubriken Mora kommun: Sollerön. För den som behöver
vägledning i landskapet Dalarnas geografiska indelning finns redovisning av
kommunerna med underavdelningar på sidan XII, sist i ett avsnitt med titeln
Landskapet Dalarna.
Recensenten hoppas att det av ovanstående rader framgår att Litteratur om
Dalarna av 011e Wingborg är ett verk som väcker intresse och lockar till studier
och — framför allt — att det är en nyttig, för att inte säga oumbärlig bok för
dalaforskaren.
Erik Olof Bergfors

SUMMARY
The book reviewed is the fifth part of Litteratur om Dalarna, a bibliography of
literature dealing with the province of Dalarna in Sweden. It has been compiled
by 011e Wingborg, chief librarian at the provincial library in Växjö and formerly
head of the county library in Falun. The first part appeared in 1969. Part 5 covers
material published between 1981 and 1990, a period in which, according to the
compiler, a fifth of all literature on Dalarna was produced. The five volumes of
the bibliography list a total of 15,788 titles. With the help of computer technology, a more exhaustive search for literature could be carried out for the fifth
part than was possible for the earlier volumes. Essays and reports produced in
duplicated form have also been included. The reviewer lists a number of subject
areas and subheadings which should be of interest to readers of Swedish Dialects
and Folk Traditions. Students of the dialects, place-names or ethnology of
Dalarna will find a great deal of interest under the headings relating to these
fields. Where necessary, the material has also been subdivided geographically,
first by municipal district-15 in all—and then by parish. In the reviewer's
estimation, this bibliography will be very useful, and possibly indispensable, to
anyone doing research in a field relating to Dalarna.
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Vanliga almanackan för året efter Frälsarens Kristi födelse 1993. 64 s.
Esselte almanacksförlag. Stockholm 1992.
Namnsdagskalendern — med alfabetisk förteckning och namnförklaringar. Red. Per Henningsson. Opag. Inb. Ill. Esselte almanacksförlag.
Stockholm 1992.
En av de märkligaste svenska folkböckerna är den till det yttre anspråkslösa
vanliga almanackan, »häftad och skuren» och på omslaget prydd med en
lingonkrans. Den lilla boken har en 400-årig historia — första upplagan kom ut
1585 — och utgör i sig en unik kombination av vetenskapligt alster vad tillkomsten
beträffar och folkbok vad användningen anbelangar. Babylonisk tideräkning,
astronomiska iakttagelser och romersk och kristen namntradition är hörnstenarna i detta häfte. Därtill kommer att skriften, osynligt, laddats med folklig magi
och folkliga tolkningar, som i muntlig tradition spritts från mun till mun, från
generation till generation.
Det gamla bondeåret var intimt förknippat med solens och månens växlingar,
söndagens vila och gudstjänstbesök och vardagens möda. Kyrkligt och världsligt
gick hand i hand, officiella kungörelser sattes på pränt och arbetsårets anhalter
fixerades vid de personnamn som löpte året runt. Den kalendariska lärdomen
kom från Asien och Europa, men tillämpningen och den praktiska användningen
förankrades i svenska traditioner och väderleksiakttagelser av hög ålder.
I stort sett har almanackan varit en högst traditionell produkt, frånsett den
drastiska nedskärningen av elva dagar i februari 1753 i akt och mening att
eliminera diskrepansen mellan naturåret och kalenderåret. Det året följdes den
17 februari av den 1 mars!
I vårt sekel har almanackan drabbats av förändringar, när det gäller namnlängden. Den äldsta redigeringen år 1901 var radikal; 150 gamla helgonnamn i den
ursprungliga listan ströks och 177 nya namn tillkom. Med smärre justeringar
hölls den intakt till 1986, då tre namn per dag infördes under mottot »1000 namn
att fira». I år har namnlängden minskat med ungefär en tredjedel och utgörs av
719 namn, det vill säga i stort sett två namn per dag och ungefär lika många
mans- som kvinnonamn. Namnlösa dagar är endast Juldagen och Nyårsdagen
och 95% av namnsdagarna från 1901 års namnlängd finns kvar.
Per Henningssons välkomna redigering av namnurvalet ger en meningsfull
stadga åt dateringen av våra namn. Den kulturhistoriska och framför allt språkhistoriska redovisningen och urvalsprincipen ger fakta om det stundom intrikata
arbete som döljer sig bakom valet av våra namn i dagräckan.
Principen om högst två namn per dag borde dock ha frångåtts såtillvida att alla
de tre heliga konungarnas namn satts ut på Trettondagen. Tretalet är ett såväl
magiskt som kristet tal och ingår för övrigt i det svenska riksvapnet, Tre Kronor.
Att en av de tre konungarna dessutom var en svart eller morisk man, kunde i
dagens migrationsvärld ses som en ekumenisk och symbolisk poäng på samma
sätt som Jesusbarnet och hans föräldrar symboliserar en historisk och dagsaktuell flyktingsituation.
På tal om invandrarnamn konstaterar Per Henningsson att moderna sådana
saknas — ännu. Men det är kanske inte otänkbart att namnet Mohammed framåt
sekelskiftet dyker upp i en retuscherad namnlängd.
De flesta namnen i kalendern är fortfarande kyrkligt förankrade; de nordiska
namnen är starkt företrädda, men inslag av anglosachsiska och finska namn finns
också. 1901 års namn står som regel först av de båda namnen, som vidare parats
ihop med hänsyn till om de är besläktade (August — Augusta, Mattias — Mats)

Litteratur

95

eller om de t. ex. ljudmässigt påminner om varandra. Ibland väcker hans
namnpar undran, t. ex. Amanda — My.
Det viktigaste skälet till att ändra namnlängden och till att dubblera namnsdagarna har varit att tillgodose de namn som förekommer nuförtiden och att ge så
många som möjligt en chans att fira sin namnsdag, ett önskemål som även har
kommersiell bakgrund.
En oproblematisk och naturlig förändring har införts i och med att skottdagen
från 1996 förläggs till den 29 februari och inte till den 24 februari som hittills.
Jämsides med den vanliga almanackan har Esselte almanacksförlag också givit
ut en namnsdagskalender, som ej är årsbunden och som heller inte rymmer det
lilla häftets alla statistiska data och årsberättelser. Däremot beledsagas namnlängden av Per Henningssons historiska kommentarer till namnurvalet och till
redigeringar genom tiderna. Boken, som tyvärr saknar sidnumrering, är inbunden och illustrerad, men konstnärens namn presenteras inte. Namnsdagskalendern vittnar om det intresse med vilket svenskarna omhuldar namn och namnsdagsfirande. Det är inte likgiltigt vilket namn en ny världsmedborgare får.
Kopplingen mellan namn och person var meningsbärande i äldre tider och är
betydelsefull också i vår tid, men den har sina kulturella och personliga komplikationer i vår mångkulturella vardagsvärld.
Inför nästa sekelskifte lär vi nog få en ny namnlista som ersättare för de äldre.
Vem vet — kanske en älskad litterär gestalt som Ronja (Rövardotter) den 8 april
kan få sällskap av en film- eller TV-hjälte?
Tordis Dahllöf

SUMMARY
Alongside the Bible, the hymn-book and the catechism, one book that has long
been found in most Swedish homes is the `ordinary almanac' (Vanliga almanackan). First published in 1585, this little book is a remarkable mixture of
astronomical and ecclesiastical information. For modern readers, its listing of
name-days is perhaps of most interest. Recently, the need to include modern
names—coupled with commercial pressures—has resulted in each day being
assigned more than one name. As from 1993, each day has two names associated
with it. The list of names has been edited by Per Henningsson, who also gives an
outline of the cultural history of the new name calendar.
Henningsson is also behind Namnsdagskalendern, which, like the almanac, is
published by Esselte almanacksförlag. Unlike the `ordinary almanac', this diary
is not tied to a particular year, but is intended as a reference book, giving the
origins of the names etc. The Swedish calendar of name-days has been influenced by Finnish and Anglo-American names, and in the future it will probably
also reflect non-European naming traditions.
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H. Rydving, The End of Drum-Time: Religious Change among the Lule
Saami, 1670s-1740s. (Acta Universitatis Upsaliensis. Historia Religionum 12.) Diss. Uppsala 1993. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, Sweden. XV + 211 pp. ISBN 91-554-3065-1.
Föreliggande arbete har framlagts såsom doktorsavhandling i ämnet religionshistoria vid den teologiska fakulteten i Uppsala. Men förf. har också en gedigen
språklig skolning från studier och tjänstgöring vid den finsk-ugriska institutionen,
markerad bl. a. av bokens sammanfattning på lulesamiska. Härtill kommer bokstavlig markkontakt med undersökningsområdet i samband med inventering av
gamla kultplatser i norr.
R. diskuterar i inledningskapitlet de terminologiska frågorna. Han använder
begreppet 'religiös ackulturation' för de förändringar, som inträffar, när två
religioner möts. Han inför bestämningarna 'avkulturation' (religious deculturation) och 'inkulturation' (inculturation) för att karaktärisera två motsatta utvecklingslinjer i detta skeende — om man nu skall söka att till hälften försvenska dessa
ord. Inom dessa allmänna ramar utvecklar R. de teoretiska detaljerna i religionsmötet och uppställer hypotetiskt olika förklaringar till omvandlingen (RCI) eller
framför allt till religionsskiftet (RC2). Han vill utgå från de faktiska religionsförhållandena inom begränsade tids- och rumsavsnitt, dvs, det utgående 1600- och
det begynnande 1700-talet i Lule lappmark med dess förlängning över riksgränsen till norra Nordlands amt, Saltenområdet.
Med denna avgränsning anlägger R. ett strängt mikroperspektiv. Källor för
södra delen av Lule Lappmark och tiden efter 1670 blir därmed Rheen och
Lundius, för norra delen efter 1740 Högström och för Salten efter 1720 von
Westen jämte J. och S. Kildal. Men eftersom förf. vill studera religionsskiftet ur
samisk synpunkt måste prästernas och missionärernas skrivna redogörelser uppfattas som sekundära. Detsamma gäller rättegångsprotokollen. Några litterära
primärkällor från samisk hand finns inte, en med hänsyn till avhandlingens
uppläggning besvärande omständighet. Däremot utgör trummorna, offerplatserna och gravarna ett icke-litterärt förstahandsmaterial, som trots åtskilliga tolkningssvårigheter är av stort värde.
Kap. 1 behandlar konfrontationen mellan kristendomen och den inhemska
religionen, vars anhängare anklagades för avgudadyrkan, vidskepelse och trolldom. De straff, som utmättes, var dock mildare än de som i motsvarande fall
drabbade den svenska befolkningen, och endast en dödsdom verkställdes. En
annan anklagelsepunkt avsåg försummad kyrkogång. Utom straff och hotelser
härom beslagtog myndigheterna trummorna och vanhelgade offerplatserna. Den
viktigaste motsättningen var inte den som förelåg mellan samerna och prästerna
utan den som skilde olika samegrupper från varandra: den ena bekämpade det
kristna missionsverket, medan den andra befrämjade det. Huvudparten av samerna förhöll sig dock ganska passiv.
I kap. 2, där förf. går in på de attityder och argument, som användes på ömse
håll i religionskonflikten, påpekas att inte bara samerna kunde intaga en skiftande hållning. Det fanns också präster, som hade sinne för en del av samekulturen,
och som ville värja samerna mot de gängse fördomarna. Men känslan av kristen
överlägsenhet dominerade inför den religion man stämplade som maktlös. Gentemot detta argument hävdade samerna att det förhöll sig alldeles tvärtom: det var
de inhemska gudarna och icke kristendomen, som gav jakt- och fiskelycka
liksom framgång med renskötseln. De kristnas Gud hade ingenting med vardagslivet att skaffa. Ändå övergav man den fäderneärvda religionen, mindre p.g.a.
teoretiskt resonemang än p. g. a. yttre tvångsåtgärder.
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I kap. 3 undersöker förf, det rituella handlandet, när det ännu råder jämvikt
mellan de båda religionerna. Medan den inhemska ruohttafesten och den kristna
julen sammanfaller i tiden har detta icke varit fallet med övriga högtider. De har
alltså inte behövt kollidera med varandra. Men den stora höstfesten i samband
med renslakten har successivt kommit att avlösas av vintermarknaden, då samer
och skandinaver har mötts på kyrkplatserna, som samtidigt har varit handelscentra. Tidpunkten har emellertid inte heller haft med kyrkoårets helger att
skaffa. Övergångsriter såsom namngivning och vigsel har redan på 1600-talet
övertagits av kyrkan, senare också jordfästningen. Samernas omdop, då den lille
har fått ett samiskt namn, har inte syftat till att utplåna det skandinaviska
namnet, utan det har markerat tillhörigheten till den samiska religionen. Man har
samtidigt rört sig i två olika världar, alldeles som en tvåspråkig person kan växla
tungomål alltefter situationen. När kristendomen har segrat, knyts den samiska
identiteten till språk, klädedräkt och livsform. Nattvarden har däremot haft en så
utpräglat kristen prägel, att man har ansett sig vara tvingad att efteråt i ett
särskilt ritual be de inhemska gudarna om tillgivelse.
Kap. 4 ägnar förf, åt religionsskiftets konsekvenser för familje- och samhällsliv. Den radikalaste förändringen, som kristendomen medförde, var att förfäderna bröts ut ur den tidigare självklara familjegemenskapen. De bortgångna hade
inte längre med de levande att skaffa. Däremot ändrades föga i männens och
kvinnornas roller i vardagslivet. Då det gällde de rituella funktionerna hade de
varit uppdelade på båda könen i den gamla religionen, medan gränslinjen i den
nya drogs mellan de samiska lekmännen å ena sidan och det nästan uteslutande
skandinaviska prästerskapet å den andra. Därmed reducerades samiska män och
kvinnor från religiösa subjekt till objekt.
I ett sammanfattande slutkapitel sätter förf, sitt material i relation till de olika
teorier om religionsskiften, vilka han har behandlat i inledningen. I Lule lappmark har förändringen gynnats av samernas tolerans och deras brist på en fast
organisation, egna ledare och någon form av maktmedel. Däremot har levnadsförhållandena varit tämligen konstanta under den ifrågavarande perioden. Kontakterna med skandinaverna har visserligen varierat i de fyra huvudområdena:
intensivast har de varit i Salten, svagast i Kaitum. Kyrkan har inte utgjort den
enda tillflykten i kristider, den har tvärtom uppfattats som en stressfaktor. Man
har i allmänhet behandlat samerna illa, vare sig de varit kristna eller ej. »Den
religiösa erfarenhetens dynamiska kraft» har gjort sig gällande i båda riktningarna och stärkt tillhörigheten till såväl kristendomen som den inhemska religionen.
Den högste gudens roll inom den sistnämnda är svår att skönja och därmed
benägenheten att övergå till en strängt monoteistisk religion. Det är olika rådare
och lägre gudomligheter, som dominerar hos samerna. Man kan alltså inte
hävda, att den inhemska religionen i större utsträckning är »indragen i makrokosmos». Samerna har däremot inte haft svårt att utöka sin gudavärld med de
kristnas Gud. Vad missionärernas nationalitet har betytt för antalet omvändelser, kan inte fastställas, eftersom så få av dem varit samer. Men de flesta
övergångarna har skett under tvång.
Förf, tillfogar två egna hypoteser. Olika utfall i religionsskiftet kan åtminstone
delvis bero på hur man religiöst har tolkat förändringar i ekonomien, vädret,
hälsoförhållandena. Dessa har på ömse håll kunnat uppfattas antingen som ett
styrke- eller svaghetsbevis. Ju större olikheterna i de religiöst motiverade åldersklasserna och könsrollerna har varit de två religionerna emellan, desto lättare har
den inhemska kunnat motstå det främmande inflytandet.
Utom sedvanliga förkortningslistor, käll- och litteraturförteckning innehåller
avhandlingen ett kortfattat terminologiskt glossarium, en förteckning över sami7-935341
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ska ord, en annan över utnyttjade källställen, ett författarregister och ett viktigt,
senare tillagt ortnamnsindex. Där ingår både svenska och lapska namn, så att
den icke lapskkunnige får en översättning av eljest obegripliga termer.
Det är mycket få anmärkningar, som man kan rikta mot Rydvings väl genomarbetade avhandling. Det rör sig i så fall om accentförskjutningar, kompletteringar och reflexioner.
Framställningen av ett material, som är fyllt av värderingar, är strängt värderingsfri, även om läsarens sympatier lätt dras över till den besegrade parten i
religionskonflikten. Man får dock komma ihåg, att 1600-talet är den evangelisktlutherska enhetskulturens århundrade. Förf. citerar med rätta (s. 54) en not i
kyrkohistorikern Bill WidMs avhandling från 1964 som inledning till sitt eget
avsnitt om hotelser och bestraffningar. I den löpande texten anför Widén Luthers åsikt, att det är överhetens plikt att omvända hedniska undersåtar inom sitt
rike, och att man delat denna uppfattning i ortodoxiens Sverige. Både Widén och
Rydving kunde här ha hänvisat också till 1686 års kyrkolag, alltså från samma år
som då rättegångarna systematiskt sattes in mot samerna. Där slås det i den
första paragrafen fast, att alla i konungariket skall bekänna sig endast och
allenast till den kristliga lära och tro, som är grundad uti Guds heliga ord, såsom
det finns i Gamla och Nya testamentet, formulerats i de tre fornkyrkliga symbola, i den oförändrade Augsburgska bekännelsen 1530, antagits vid Uppsala möte
1593 och förklarats i Konkordieboken. Beträffande den mildare behandlingen av
samerna (s. 55) finns det ett brev 11 dec. 1685 från Carl XI till landshövdingen i
Västerbotten och domkapitlet i Härnösand, att man skall gå fram med »fog och
goda lämpa» (Edsman 1985, s. 131).
Förf:s hänvisning till en katekes samt predikningar av J. Kildal och P. Högström (s. 88f.) kunde ha preciserats så att anklagelsen mot samerna, att de
bedriver avgudadyrkan, är en tillämpning av första budet i Luthers Lilla katekes.
Alldeles som när biskop Isak Rothovius år 1640 predikar vid invigningen av Åbo
akademi och exemplifierar brott mot första budet med finnarnas björnceremonier. De tre kristna värderingarna av icke-kristna religioner såsom avgudadyrkan, djävulsåkallan och tillbedjan av själlösa stenar och träd är alla bibliskt
betingade och traditionella liksom den här inte aktuella dyrkan av en okänd gud
(Apg. 17). En kort antydan om detta sammanhang och konstanterna i missionshistorien skulle ha löst behandlingen av samerna ur den isolering, i vilken de
annars lätt kan hamna.
Därmed är vi inne på avgränsningarna i tid och rum. Ur upsaliensisk vetenskapshistorisk synpunkt skulle man kunna uppfatta R:s avhandling som en
kontrast till de vittsvävande religionshistoriska undersökningar, som har sett
dagen i hägnet av den s.k. Uppsalaskolans fenomenologiska huvudbegrepp
höggudstro, kungaideologi och kultmytologi. De har föranlett åtskillig kritik, inte
minst från kulturantropologiskt håll. Det gamla, vällovliga kravet på språkbehärskning har snarast skärpts i det nu framlagda arbetet. Men den självvalda
kronologiska och geografiska begränsningen hos Rydving inbjuder i sin tur till
kompletteringar.
Religionsskiftet i senantiken liksom delvis i Indien erbjuder inte något lämpligt
jämförelsematerial, eftersom det där är fråga om kristendomens möte med
litterära högkulturen Terminologiskt ger dock klassikern Chr. Gnilka exempel på
en mycket finslipad vokabulär i diskussionen av den förstnämnda uppgörelsen
(Auseinandersetzung). Kristendomen har alltså övertagit det antika arvet genom
vad man har kallat ackommodation, adaption, transformation, sammansmältning, infiltrering, påverkan, reception eller med tyskspråkiga ord, som knappast
låter sig översättas: Einfärbung, Anbildung, Dependenz och Imprägnation. Mot
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dessa vaga och enligt honom missvisande begrepp uppställer Gnilka den formulering, som kyrkofäderna själva har använt, nämligen »det rätta bruket» (rec. i
Religion och Bibel 45/47: 1986/1988, s. 37).
Om vi går till de indianer, som svenskarna stötte på vid koloniseringen av
Delaware på 1600-talet, kommer vi samemissionen närmare. Tobias Björk säger
förresten i en latinskspråkig dissertation från 1731, att indianernas »särart beträffande seder och liv sammanfaller i det mesta med lapparnas liv» (rec., »En
religionsdialog år 1700 från mötet mellan svenskar och indianer», Festskrift Åke
Hultkrantz, 1991, s. 187). I sin indiankatekes, som trycktes först 1696, fastän
prästen Johan Campanius lämnade Delaware redan 1648, har denne sökt anpassa
ordalagen till indianernas levnadssätt. Tredje budets »sex dagar skall du arbeta»
har omskrivits till: »sex dagar skall du plantera och hugga, jaga, fiska och annat
mer sådant arbeta». I bönen Fader Vår blir det dagliga brödet bl. a. »planteringsplatser, hjort och älg» (N. Jacobsson, Svenska öden vid Delaware 1638-1831,
1938, s. 81). Därmed får kristendomen i motsats till vad samerna menat också
med vardagslivet att skaffa.
Det styrkebevis, som kan avgöra övergången från en religion till en annan
enligt Rydvings 13:e hypotes (s. 166), kan illustreras med många exempel från
religionsskiftet i Norden men också från andra håll. Motsättningarna samerna
emellan kan på andra håll skärpas till stridshandlingar. Peter H. Buck eller med
sitt maorinamn Te Rangi Hiroa, en gång chef för Bishop Museum på Hawaii, har
skildrat religionsskiftet på det polynesiska Tahiti. Den lokale hövdingen Pomare
hade besegrats i en drabbning och tagit sin tillflykt till en angränsande ö. Han
började misstro sina egna gudar men lämnade dem inte, fastän han ställde sig in
hos missionärerna i hopp om militär framgång genom deras Gud. År 1815 inbjöds
Pomare av sina fiender till Tahiti, det kom till strid, och motsidans till rangen
mycket högre hövding fälldes av en muskötkula. Då övergick hela befolkningen
till kristendomen, så att ett lyckat skott åstadkom mera än 17 års predikan.
Historien upprepades åtta år senare på liknande sätt, nu på ön Mangaia i
Cooksarkipelagen. Bucks utförliga analys av de förändringar, som då inträffade
på en rad skilda områden, är mycket instruktiv (Anthropology and Religion,
1939). Afrikansk religion skymtar dock bakom Rydvings hypotes nr 9 (s. 164).
Denna och andra teser bygger naturligtvis på ett konkret material men framstår
utan detta som tämligen abstrakta. Därav exemplen ovan.
Håkan Rydving har all heder av sitt arbete. Han behärskar utmärkt väl källor
och litteratur, han granskar dem ifrån en tidigare inte genomförd synpunkt och
ställer in den strikt avgränsade undersökningen i ett vidare metodologiskt sammanhang.
Carl-Martin Edsman

SUMMARY

The dissertation reviewed here examines, in the words of its author, 'some
aspects of the process of religions change among the Lule Saami (Lapps), when
the indigenous religion was confronted with Christianity. Using proposed elements of a theory of religious change as a point of departure, the study is divided
into four chapters which elucidate the process from the perspective of the
indigenous Saami religion. Attention is focused on the problems of source
criticism, since the most important sources (the accounts of missionaries) are
secondary.'
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The reviewer praises Rydving's sound command of the Saami language and
also his source-critical and methodological acuity, as he delimits his study in
time and space and sets his subject-matter in the context of the broader discussion about the meaning of religious change. It is difficult to find serious fault with
this well-written and well-considered thesis. Setting out as he does to write
history from the vantage point of the losing side, the author is faced with the
difficulty that the losers—the Saami—have little opportunity to have their say,
other than through intermediaries. The conflict that arose was inevitable in the
17th century, since the Christian authorities of diat time saw it as their duty to
ensure that all their subjects embraced the Evangelical-Lutheran faith. The
Public Worship Regulation Act (kyrkolagen) of 1686 and the first commandment
in the catechism reflected this attitude. The author is of course aware of these
circumstances, but could perhaps have laid greater emphasis on them. His
theoretical discussion sometimes becomes a little abstract, and parts of it could
possibly have been replaced with references to other tangible instances of
religious change, both similar and dissimilar to the process studied in the
dissertation.

Folklivet i Åkers och Rekarne härader av Gust: Ericsson, metallarbetare. 3. Tro, vantro, övertro. Utg. av Magdalena Hellquist. Uppsala 1992.
312 s. 111., inb. (Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala. Ser. B:18, del 3.) ISSN 0348-4483. ISBN 91-85540-57-9.
Med detta band om Folklivet i Åkers och Rekarne härader, med undertiteln Tro,
vantro, övertro, har Magdalena Hellquist framlagt en trilogi baserad på Gustaf
Ericssons omfattande handskrivna anteckningar, som under samlingsnamnet Ur
Södermanlands folklif tillställdes Kungl. Vitterhetsakademien åren 1877 och
1878. De två tidigare volymerna, även de utgivna av Hellquist, har följande titlar:
1. Arbete och redskap. Anteckningar för 1830-40-talen (1989), resp. 2. Livet i
helg och söcken (1990).
Metallarbetaren Gustaf Ericsson var en av dessa enastående kulturhistoriskt
intresserade autodidakter — det har funnits flera i vårt land, särskilt under förra
seklet — vilka ägnade i princip hela sitt liv åt insamling av folklig kultur och åt ett
intensivt uppteckningsarbete.

Persondata kring folkminnessamlaren
Gustaf Ericsson (GE) föddes på ett sörmländskt soldattorp 1820. Han gick i
guldsmedslära i Strängnäs och rörde sig hela livet inom mälarlandskapet med
besök i städerna Eskilstuna, Uppsala och Stockholm. Han gifte sig, fick åtta barn
och var bosatt på torpet Eriksberg. Han dog år 1894 och begrovs i sin hemsocken
Härad i det s. k. allmänna varvet, den vanliga begravningsplatsen för fattiga. GE
ägde intet men metallarbetaren — den måhända inte helt adekvata yrkesbenämning som han blivit känd under — var intellektuellt rik. I band 1 ger Hellquist en
fyllig levnadsteckning grundad på omfattande kyrkobokföringsmaterial. Här redogörs för GE:s genetiska rötter och för kontakter som kan belysa hans verksamhet. Levnadsteckningen har kompletterats med ett läsvärt kapitel, betitlat
»Folkminnessamlaren», författat av Sven-Bertil Jansson.
Det har sitt särskilda intresse att läsa Janssons beskrivning nu, när tre band
med GE:s material föreligger i tryck. GE var, visar Jansson, högeligen inspirerad
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av Gabriel Djurklou. Att tränga ned i folkets särskilda »skaplynne» — »ned i de
djupa dalarna, der skymning och mörker länge herrskat för att såvidt möjligt är
tillse, hvad som rörer sig nere i folkgrunden» — det var tankar som Djurklou
förfäktade (Bd 1 s. LIV). Genom att studera detta kunde man, menade han, »få
värdefulla upplysningar om Svenska folkets inre utveckling» (ibid.). Denna
målsättning synes GE ha följt under flera decenniers uppteckningsverksamhet.
Jansson påpekar också att GE var medveten om att han trots sin olärda bakgrund
hade ett försteg framför de lärda herrarna, t. ex. Säve, Rääf och Afzelius, som
också tecknade upp folkminnen. Med stor självkänsla skriver GE: »Det är äfven
ådagalaggdt att allmogen inför främlingar och isynnerhet herremän omsorgsfullt
döljer sin egen nationalitet ... Just af denna orsak är en individ som dagligen
lefver bland och umgås med allmogen bäst i stånd för iakttagelserna ...» (Bd
1: LXI). Redan 1860 skriver GE till Södermanlands fornminnesförening (SFF) att
inflytandet från herrgårdar och städer hotar »ordspråk och folkmelodier» (Bd
1: LXII). Han inser att han kan göra en insats; allmogesamhällets kultur håller på
att utplånas men ännu kan något räddas — så sammanfattar Jansson GE:s tankar
(Bd 1: LIV).
Nu började en formidabel upptecknarverksamhet för GE, som sökte och fick
kontakt med tidens lärde, t. ex. med Hazelius, Vitterhetsakademien och Rietz.
GE var alls inte devot i detta samspel; tvärtom var han ganska kritisk mot deras
behandling av hans texter, påpekar Hellquist flera gånger i inledningstexterna till
de olika banden. Jansson skriver: »Sammanfattningsvis kan man om Gustaf
Ericssons insamling av språkligt, folkloristiskt och etnologiskt material fastslå
följande: Till att börja med, från 1860, inriktade han sig främst på dokumenterandet av dialekten. Från mitten av 1860-talet har de litterära genrerna och anteckningarna om folktro fått större plats ... På 1870-talet har samlandet fortsatt på
alla fronter, även av uppgifter om den materiella kulturen, likaså under 1880-talets början. Under denna period har han sannolikt producerat större delen av de
renskrifter som hamnade på olika institutioner» (Bd 1: LXXIV), bland dem SFF,
Vitterhetsakademien, Nordiska museet och ULMA.
Gustaf Ericsson och uppteckningsmetodiken
Till grund för sitt magnum opus hade GE i första hand de uppteckningar om
folktro som han år 1860 lämnat till SFF samt »enkla anteckningsböcker med
folkmedicin, magiska handlingar och besvärjelseformler, som han på olika sätt
skaffat sig från folk i bygderna, papper som han funnit i sterbhus, ja t. o. m. i
västfickan hos en död — kort sagt de samlingar som nu finns i ULMA under
signum 347:27-34», skriver Hellquist (Bd 3: XIII). GE:s material hade redan
utgivits i tryck 1877-97 i Bidrag till Södermanlands kulturhistoria. Emellertid
fyller Hellquists tryckta utgåva ett särskilt syfte i så måtto att hon lagt ned stor
möda på att s. a. s. vaska fram GE:s originalversion, vilken långt ifrån synes ha
legat till grund för utgåvan i Bidrag. Dess text är »putsad» och ger enligt
Hellquist ett mer litterärt intryck. GE:s manuskript hade före tryckningen med
stor sannolikhet redigerats av en Strängnäs-lektor vid namn Henrik Aminson,
vilket fick till följd att texterna i Bidrag »har varken färg, doft eller liv på det sätt
som gör originalet, ms 347:25, till en fascinerande om än svårtillgänglig läsning»,
menar Hellquist (Bd 3: XV). För att nå fram till ursprungstexten går hon via
Emanuel Linderholms stora samling Signelser och besvärjelser från medeltid till
nytid (SvLm B.41, 1917-40). Linderholm hade nämligen till sin hjälp dels ovan
redovisade manus, dels också »de utskrifter som Ericsson hade givit Artur
Hazelius, men som sedermera olyckligtvis förkommit» (Bd 3: XV). Dessa manu-
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skript finns alltså inte längre i Nordiska museet. Hellquist har med andra ord
stött på påtagliga svårigheter när det gällt att få fram ursprungstexten. Hon är
skeptisk även till Linderholms GE-texter, eftersom »de verkar litterära». Därför
gör hon en mycket grundlig textgranskning och redovisar den i inledningskapitlet
till Bd 3 (s. XIII—XXXIII); den torde vara av särskilt intresse för nordister men
är också tryfferad med etnologiska kommentarer. Efter denna inledning vidtar
GE:s stora material, inalles 295 sidor, följt av ordlista med kommentarer, ortnamnsregister samt litteratur- och förkortningslista.
Tyst kunskap och kvinnomakt
När man tar del av GE:s stora materialsamling kring det sörmländska folklivet —
som i det aktuella bandet berör vidskepelse, skrock, signerier, sägner och seder —
slås man av vilken enorm kunskapsmassa gemene man förr måste besitta för att
kunna bete sig rätt i olika livssituationer. Denna stora, oftast tysta kunskap ägdes
dessutom primärt av kvinnorna; det skiner igenom många gånger i GE:s material. Kvinnorna delade med sig av sin kunskap till män, däremot ej till en
medsyster. De höll sannolikt på sina revir och kanske bevakade de dem svartsjukt? GE visste förvisso inte vad begreppet feminist innebar och själv förhåller
jag mig fundersamt avvaktande till feministiska läror och teorier; detta innebär
dock inte att vi ej märker den tysta makt som särskilt äldre kvinnor tycks ha haft
med sig i det forna allmogesamhället. Männen hade visserligen den juridiska
makten, men kvinnorna kunde tydligen styra och bedöma och ge direktiv inom
livsmönstret, inom vardagens skeende och i fråga om relationen till natur och
djur och övernaturliga väsen. Detta understryks också av Hellquist: »Ericsson
visste, att från levande män kunde han som själv var man inte förvänta sig
kunskap om magiska tecken och handlingar. ... Det var från kvinnor som
kunskapen måste komma» (Bd 3: XXVII).
Normmönster kring tro, vantro, övertro
Band 3 är en enda stor uppslagsbok, ett regelverk över hur man beter sig vid
sjukdomar, helger, död och begravning, klåda, bärplockning, jakt, ormhugg,
nysning, myggangrepp m. m. Att förhållningsreglerna för oss moderna människor oftast är helt osannolika är ointressant. Det viktiga är kunskapen om att
man förr gjorde bruk av dylika stränga regler — inte bara i Södermanland; också
andra delar av vårt land hade en normativ grundplatta att stå på i alla livets
skiften. Tack vare GE:s uppteckningsarbete har hela denna föreställningsvärld i
ovanligt detaljerad form bevarats till vår tid.
Det fanns exempelvis för havande kvinnor inte mindre än 50 regler för att
skydda det ofödda barnet. Alla dessa iakttogs, alla tolkades, om än helt befängt.
»Hafvande qvinna må icke bära spinnråcken baklänges, ty då födes barnet
baklänges» (s. 105). Skräcken att föda med sätesbjudning låg förvisso bakom
denna regel och lika-för-lika-principen togs till vara i varningsorden. Sätesbjudning kan idag i svåra fall åtgärdas med kejsarsnitt. Förr gällde det liv och död.
Om domning finns en praktisk och enkel regel: »Om fot eller hela gånglemmen är
domnad så behöfver man blott spotta trenne gånger på tummen och gnida
därmed i knävecket» (s. 60). När en kroppsdel domnar, dvs, när blodtillförseln
mer eller mindre avsnörts till det aktuella stället, då påverkas även nervbanorna
och det vi kallar domning uppstår. Det är då en naturlig reaktion att gnida en
stund på det »avsomnade» stället; det lättar. Här gneds i knävecket, mitt emellan
fot och lår — måhända en praktisk medelväg.
Många tecken gav förebud om döden. Inom kvinnornas sfär visste man att
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»om då bullar eller annat bröd gräddas det blir sprickor därofvanpå, så är tecken
att det blir snart lik i huset, grannskapet eller slägten. Dessa sprickor kallas
grafölssprickor» (s. 158). Bakning torde mot den bakgrunden ha varit ett mycket
grannlaga arbete!
Begreppet moderpassion (även modra), ett slags speciellt kvinnlig hysteri som
ansågs utgå från livmodern (grek. hystera), beskrivs av GE på följande sätt: »ofta
inbillad sjukdom hos qvinnor och alltid då någon opasslighet förnimmes»
(s. 302). Kvinnorna »klaga öfver att de äro stinna och upphäfna och rapa mycket.
Man har frågat flera qvinnor härom men icke fått tillfredsställande upplysningar»
(s. 178). Den samtida franske forskaren Charcot och hans lärjungar, som under
1800-talet studerade hysteri, menade att psykiska rubbningar låg till grund för de
skiftande symptom som hysteri kunde ta sig uttryck i — kramper, vredesutbrott,
stumhet — och att hysteri inte var någon enhetlig sjukdom; man var helt enkelt
osäker på sjukdomsbilden. GE:s försiktiga fundering, fjärran från och okunnig
om de franska forskarna, torde vara förståelig: »Kanske är åkomman naturlig?»
(underförstått: hos kvinnor). Än idag ges svävande svar på frågan vad moderpassion egentligen är.
I männens sfär är skogsarbetet centralt. »Om man är på arbete i skog och
någon ropar en så får man icke svara ja! utan hoj!, ty eljest kan skogsrå få makt
med enom» (s. 210). Följande förordning är jordnära och giltig än idag: »Då träd
fällas så blifva händelsevis uppspirande stickor sittande i stubben. Dessa böra
afhuggas ty om de blifva qvarsittande och kreaturen under utbete komma nära
därvid så vållar det skada för både kreatur och ladugård» (s. 211).
Efter dessa axplock ur GE:s material och mina egna funderingar kring det forna
bondesamhällets normativa tankevärld vill jag slutligen ta upp en synpunkt som
Sven-Bertil Jansson pekat på, nämligen hur GE:s speciella förutsättningar påverkat hans uppteckningsform. »Har han nått resultat som bäst förklaras med hans
unika förtrogenhet med insamlingsområdet och dess människor?» (Bd
1: LXXXVIII). För läsaren synes Janssons frågor ha fått svar av Hellquists
inledningsanalys och av själva utgivningsarbetet. Det skulle emellertid ha underlättat läsningen om inledningskapitlet varit hårdare strukturerat och försett med
förklarande underrubriker. GE:s folklighet kunde exempelvis motivera en särskild rubrik, likaså hans eventuella frisering av texten för att liksom anpassa sig
till de lärde. Hellquist noterar bl. a. GE:s motvilja mot att vara alltför rakt på sak
ifråga om nakenhet och intimitet; han griper då i stället till latinet. »Tendenserna
är dock klara, och det är intressant att följa Ericssons strid med sina ord, med
deras valörer och sina egna värderingar, inte minst i de fall då han inte velat
delge Vitterhetsakademien sin ursprungstext», skriver Hellquist (Bd 3: XXX).
Just denna punkt väcker nyfikenhet; man vill få mer information.
Magdalena Hellquist har genom sitt grundliga och omsorgsfulla utgivningsarbete presenterat en Gustaf Ericsson-version som torde vara så lik originalversionen som över huvud taget är möjligt. Läsaren känner att det är ett rekorderligt
arbete som ligger bakom de tre banden och att ingen möda sparats för att ge
Gustaf Ericsson ett äreminne. Tilläggas bör att typografin är tilltalande med väl
balanserade stilsorter; till detta kommer klassisk hållbar inbindning, något som
verkligen uppskattas i dagens evinnerliga pocketmarknad och ständigt sönderfallande bokutgåvor.
Phebe Fjellström
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SUMMARY
Gustaf Ericsson, metal worker and self-taught folklorist, was bom on a soldier's
smallholding in Södermanland in 1820 and died penniless in 1894. He devoted the
whole of his life to recording traditional culture, bringing him into contact with
the learned men of his day, such as Hazelius, Rääf, Säve and members of the
Royal Academy of Letters, History and Antiquities, to whom he sent his field
notes.
The third volume of Ericsson's notes has now been published, like the two
before it (1989 and 1990) edited and annotated by Magdalena Hellquist. It has the
subtitle Tro, vantro, övertro ('l:kliet', misbelief and superstition'). The material
had previously been printed, in a heavily edited form, in Bidrag till Södermanlands kulturhistoria 1877-97 ('Contributions to the cultural history of Södermanland, 1877-97'); as far as possible, Hellquist has attempted to reproduce Ericsson's notes as he himself wrote them, in a typographically appealing manner.
This book is a sort of manual, offering advice on how to cope with all the
vicissitudes of life--birth, illness and death, itching, snake bites, and all the rest.
In the past, knowledge of such things was widespread, especially among women.
The reviewer suggests that although legal power in society was in the hands of
men, women, precisely because they knew the rules about these matters, had a
covert power which they were anxious to retain.
Gustaf Ericsson was able to talk to country folk in a way they understood, and
felt that this gave him an advantage over the gentlemen of learning. However,
when it came to more intimate turns of phrase or sexual allusions, he sometimes
switched to Latin. He thus `blue-pencilled' his own material—so as not to shock
the academicians.
Thanks to the sterling job of work which Magdalena Hellquist has put into
publishing these volumes, Gustaf Ericsson has received a well-deserved—if
belated—tribute.

Beihefte zur Zeitschrift fur Deutsche Philologie. Hg. von W. Besch und
H. Steinecke in Verbindung mit Chr. Cormeau, N. Oellers, H. Tervooren. 6. Niederdeutsch in Skandinavien III. Akten des 3. nordischen
Symposions 'Niederdeutsch in Skandinavien' in Sigtuna 17.-20. August
1989. Hg. von L. Elmevik und K. E. Schöndorf. Berlin 1992. 234 s. ISSN
0940-659X, ISBN 3 503 03030 1.
Akterna från de två tidigare symposierna 'Niederdeutsch in Skandinavien' anmäldes i denna tidskrifts årgång 1990, sid. 213-220.
Materialet från Sigtuna-symposiet presenteras uppdelat på fem sektioner. I
den första handlar det om förbindelsen lågtyska : danska. Den inleds med en
uppsats av Karl Hyldgaard-Jensen (Köpenhamn) med rättsordsgeografiskt tema,
ett område på vilket författaren är väl bevandrad: »Zur niederdeutsch-nordischen Rechtswortgeographie des (Friih-)Mittelalters». Titeln motsvarar inte riktigt innehållet, som huvudsakligen består av en med kortfattade kommentarer
försedd redovisning, utan strikt begränsning till rättstermer, av excerpter ur
enbart danska juridiska texter, dels Jyske Lov i två handskrifter med 150 års
intervall, dels stadsrätterna i Flensburg (från ca 1300) och Ribe (ca 1450).
Materialet sägs komplettera Marius Kristensens avhandling från 1906 »Fremmedordene i det wldste danske skriftsprog (fra omtr. 1300)».

Litteratur

105

Vibeke Winge (Köpenhamn) dryftar i uppsatsen »Zur Obersetzungstätigkeit
Niederdeutsch-Dänisch und Dänisch-Niederdeutsch von 1300 bis Ende des 16.
Jahrhunderts» frågan i vad mån medellågtysk litteratur i Danmark recipierades
på danska eller på lågtyska. Något svar på den frågan ges inte, men det konstateras att det översattes flitigt i Danmark under 1300- och 1400-talen, mest från
lågtyskan till danskan, varvid lågtyskan inte sällan var mellanstation, men även i
andra riktningen; bekantaste exemplen på det senare är »Broder Nigels rimkrönika» och Saxos »Gesta Danorum».
Birgit Christensen (Köpenhamn) redovisar frekvensen av »Niederdeutsche
Lehnwörter in einigen dänischen Privatbriefen aus den Jahren 1497 und 1502»,
närmare bestämt i fem brev, utväxlade mellan medlemmar av en dansk adelsfamilj: far, mor, dotter och svärson, med ett innehåll tillhörigt den trängre familjesfåren: vardagliga och livsnära ting. Frekvensen av lågtyska lånord befinnes
variera mellan talen 13,09% och 5,45%. Det högre procenttalet förklaras med att
i ifrågavarande brev vissa lånord »wegen des Themas hochfrequent sind».
Formuleringen antyder att Christensen har räknat löpande ord och alltså en
ordform flera gånger, vilket är, försiktigt uttryckt, metodiskt betänkligt. Resultaten sätts i relation till frekvenstalet för engelska lånord (i begreppets vidaste
bemärkelse) i modern danska, vilket enligt en undersökning av Lars Brink (1988)
belöper sig till 1-2%.
Uppsatserna i den andra avdelningen har som övergripande tema lågtyskans
inflytande på svenskan. Kurt Erich Schöndorf (Oslo) har granskat »Die
altschwedische Version von 'Sju vise mästare' und ihre mittelniederdeutsche
Vorlage», närmare bestämt i avseende på den svenska översättningens
(C-handskriften, tillkommen i Askeby 1492) beroendeförhållande till en lågtysk
förlaga. Som sådan kan enligt Schöndorf endast den av Lucas Brandis i Löbeck
o. 1478 tryckta Hir heuet sik an een boek vnde heth in deme dudeschen de
historia von den souen wysen mesteren komma i fråga. Alldeles övertygad
känner man sig inte om detta. Vad som väcker misstankar om ett mer komplicerat källförhållande är dels de i ett Anhang meddelade textproven, dels vissa av
Schöndorf anförda egendomligheter, som att Läbeck-trycket har namnformen
Leuculus, den svenska handskriften däremot Lentulus, vilken form är den rätta
och den som gäller i en i Magdeburg tryckt version (som dock av kronologiska
skäl inte kan ha varit förlaga till den svenska texten). Schöndorf svävar själv på
målet: »Im Vergleich zum Läbecker Druck hat der schwed. Text einige Änderungen, teilweise korrigierender Art, die zeigen, dass der ebersetzer/
Abschreiber mit dem Stoff bekannt gewesen sein muss, evtl. sogar eine zweite
Version zur Verffigung hatte». Den sålunda antydda möjligheten, eller någon
annan med motsvarande innebörd och konsekvens, relativerar naturligtvis värdet av Schöndorfs undersökning, eftersom denna i väsentlig mån syftar till att
fastställa graden av ett direkt beroendeförhållande mellan den svenska texten
och den antagna lågtyska förlagan. Granskningen omfattar i det avseendet översättarens självständiga tillägg till originaltexten och graden och omfånget av fria
översättningar; därutöver görs också en jämförelse mellan Askeby-handskriftens
språk och språkformen i Vadstena-texter, så som denna framträder i av Arne
Bengtsson och Lars Wollin i tidigare undersökningar redovisat material.
Margarete Andersson-Schmitts (Uppsala) bidrag »Sixlinna ThrOst' und seine
Varianten» består i sin första del av en stilistisk jämförelse mellan den lågtyska
»Grosser Seelentrost» (GST) och dess svenska avläggare »Sjxlinna ThrOst»
(ST). GST är ett kompilatoriskt kateketiskt verk, tillkommet o. 1350; dess
huvudkälla är Jacobus de Voragines »Legenda aurea»; som andra källor anges
en nederländsk historiebibel och »Speculum historiale» av Vincentius Bellova-
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censis. Den svenska ST föreligger i en handskrift från o. 1420 och är en avskrift
av en äldre förlaga, som sannolikt i sin tur tillkommit i Vadstena och också ligger
till grund för en dansk översättning. ST är ingen ordagrann översättning, snarare
en bearbetning, innehållsligt och stilistiskt, av den lågtyska texten; den svenska
bearbetaren har också anlitat andra bibelparafraser som källor. I tidigare undersökningar (1942: Ivar Thorén, 1954-56: Sam. Henning) framhävs översättningens
stora förtjänster i stilistiskt hänseende och kritiseras GST:s »i regel torra,
färglösa och magra, ställvis rent skelettartade framställning» (Thorén). Andersson-Schmitt delar inte den uppfattningen; hon finner stilen i ST »iibertrieben
iippig» och ger i stället författaren till GST en eloge för hans förmåga att ge
enhetlig språkform åt material från stilistiskt disparata källor. — I uppsatsens
andra del reder författarinnan med säker hand ut filologiska problem kring ST: s
tillkomsthistoria. I GST finns i rimmade böner en rad skildringar av gestalter och
scener ur Gamla Testamentet, vilka skall tolkas som förebud till Jesus och
Maria. Dessa »prefigurationer» förekommer också, lösta ur sitt sammanhang och
utan förklarande text, i flera lågtyska bönböcker och även i svenska versioner,
närmare bestämt i den stockholmska handskriften A 49 och Uppsalahandskrifterna C 68 (ej utgiven) och C 480. Inräknat ST existerar de ifrågavarande rimbönerna alltså i fyra svenska fattningar. Andersson-Schmitt konstaterar att bönerna i
ST i regel står GST närmare än vad de övriga svenska versionerna gör, för vilka
senare hon antar en gemensam förlaga, »Gebetbuch-Version B». Å andra sidan
har denna bönboksversion ofta — tio markanta belägg — en ordalydelse som mer
än ST:s stämmer överens med GST. ST-handskriften kan följaktligen inte vara
förlaga för den antagna versionen B, vilken måste grunda sig på en GST närmare
stående handskrift. I Margarete Andersson-Schmitts förslag till stemma förgrenar sig en ursprunglig översättning *ST på ST och *B; eftersom C 480 och A
49 tycks bilda en grupp för sig, antas vidare en delning av *B i C 68 och B I, ur
vilket senare led C 480 och A 49 uppstått.
Lars Wollin (Uppsala) bidrar med uppsatsen »Hat Jöns Budde im 'Catholicon'
geblättert? Niederdeutsches Lehngut in einem mittelalterlichen schwedischen
Wörterbuch». Den åsyftade ordboken är ett latinskt-svenskt glossarium från
1400-talets slut, en med svensk översättning av de flesta latinska stickorden
försedd avskrift av den latinska ordboken »Catholicon» från 1286. Titelfrågan,
som relaterar sig till ett försök av Erik Noreen att, med viss tvekan, förbinda
glossariets tillkomst med den produktive latinöversättaren Jöns Budde (verksam
under 1400-talets andra hälft), besvaras av Wollin nekande, med den med
omfattande material underbyggda motiveringen att det i glossariet finns en
påtaglig, hos Budde däremot ej alls iakttagbar tendens till motvilja mot lågtyskt
språkgods. Wollin är benägen att tro att glossariet genom det nämnda förhållandet uttrycker en motreaktion mot det starka lågtyska kulturinflytandet på Sverige under unionstiden. I sammanhanget hänvisas till det av nationellt sinnelag
och starka aversioner mot danskan och tyskan präglade verket »Chronica regni
Gothorum» av Ericus Olai, sedermera svensk ärkebiskop; det är en intressant
iakttagelse av Wollin att Ericus Olai var studiekamrat i Rostock med Mathias
Johannis, på vars uppdrag avskriften av »Catholicon» sannolikt skall ha tillkommit.
Mot den genom anläggande av ett uteslutande synkront betraktelsesätt suggererade föreställningen att det vid nominaliseringar med strukturen verb + preposition + substantiv (typ gå till anfall) i de nordiska språken skulle röra sig om en
nutidsföreteelse, en språklig produkt av den »rationaliserade världen», — mot
den föreställningen vänder sig Hans-Peter Naumann (Zilrich) i bidraget »Das
niederdeutsche Modell schwedischer und dänischer Funktionsverbgefilge».
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Uppsatsen fullföljer en undersökning, i vars tidigare del påvisades att den
nämnda nominaliseringstypen i många fall övertagits direkt från medellågtyskan
som fasta förbindelser. I föreliggande studie klarläggs att de lågtyska funktionsverben i stor utsträckning också tjänat som prototyp, som produktivt bildningsmönster, i svenskan och danskan, i första steget inom texter av samma
innehållsliga genre, senare utan denna inskränkning.
Om några lågtyska, eventuellt nederländska, inslag i fackterminologin inom
modern svensk kvarnindustri informerar Birgit Falck-Kjällquist, verksam vid
Svenska Akademiens ordboksredaktion, i uppsatsen »Ober den niederdeutschen
Einfluss auf die schwedische Mählenterminologie».
Den lågtysk-svenska avdelningen sluts med en utredning av Lennart Elmevik
(Uppsala) av ett ordhistoriskt problem: »Das Verbum fräga 'fragen' im älteren
Schwedisch und in schwedischen Dialekten — ein niederdeutsches Lehnwort
oder eine einheimische Bildung?». Formen fräga har, som författaren redovisar,
av den tidigare forskningen förklarats på olika sätt: 1) ä-vokalismen härrör från
presensformer frägst, frägt i medellågtyskan, 2) formen har uppkommit ur fsv.
fraeghna 'erfara' genom n-bortfall, 3) den är ett inlån av lågtyska vregen.
Elmevik finner på goda grunder alternativet 3) mest sannolikt och anför ordboksmaterial som synes indikera en koncentration av vregen-förekomst i södra och
västra delen av det medellågtyska området, med andra ord den region, som
alltsedan Birger Sundqvists undersökning (1957) anses ha stått för huvudparten
av den tyska invandringen till Sverige under medeltiden.
Transporten av språkligt långods mellan Hansa-Tyskland och Skandinavien
var som bekant enkelriktad; inflytandet från de nordiska språken på medellågtyskan är försvinnande litet. Lika givet (och för Sveriges del in i enskildheter utrett
genom Lena Mobergs undersökning 1989 av »Lågtyskt och svenskt i Stockholms
medeltida tänkeböcker») är att det efter hand uppstår talrika interferenser på
skilda plan i de tyska invandrarnas språk. Ett bidrag av Frode Lundemo (Oslo)
belägger detta i språkbruket hos en hanseatisk köpman, som i fyrtio år hade
vistats i Norge: »Norwegisches Lehngut in den Briefen des Osloer Kaufmanns
Bene an die Rostocker Kaufleute Kron im 16. Jahrhundert». Beläggen hänför
sig, som var att vänta, så gott som uteslutande till lexikon — lånord, översättningslån, semantisk-funktionell interferens; i ett fall föreligger klart inflytande
från norsk substantivflektion; syntaktisk påverkan misstänker Lundemo vid en
med myt inledd prepositionsfras: eyn fat myt wyldewar, där han i stället skulle ha
väntat sig en artsgenitiv.
Utvecklingen i Norge av den från lågtyskan, delvis via danskan, övertagna
ordbildningstypen be- + verb, med avläggare inom andra ordklasser, redovisas i
några huvuddrag av Erik Simensen (Oslo): »Einige Bemerkungen zur Geschichte
der mit be- präfigierten Wörter in Norwegen». Typen dyker enligt författaren
upp under 1300-talet, blir vanlig under 1400-talet och när genom danskt inflytande sin högsta frekvens under 1500- och 1600-talen. I stor utsträckning har,
påpekas det, de ifrågavarande orden litteraturspråklig prägel. Simensen har ur
ordböcker och arkiv excerperat och »ordfamiljsvis» samlat ett stort material av
be-ord, representativt för språkbruket under 1700-talet och det tidiga 1800-talet.
En jämförelse med dagens språkbruk ger vid handen att drygt en fjärdedel av
ordfamiljerna med be- endera försvunnit eller kraftigt reducerats, vartill Simensen ser tre tänkbara förklaringar: intern dansk utveckling, vars frukter norskan
»kostenlos geerntet durch die ebernahme der dänischen Schriftsprache»; en
allmän tendens i Norge till motstånd mot »das ererbte dänische Gepräge des
Bokmål»; nynorsk språkpurism.
Med stort intresse läser man nordisten Arne Torps (Oslo) välskrivna och
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grundliga utredning av de skilda möjligheterna att uttrycka ett possessivt förhållande i norskan och av de möjliga orsakerna till »garpegenitivens» expansion på
senare tid: »Der sogenannte 'Garpegenitiv' — Ursprung, Alter und Verbreitung
im heutigen Norwegisch». Vid egennamn finns fyra alternativ när det gäller att
uttrycka ett possessivt förhållande: typ 1) Olas hatt, typ 2) Ola sin hatt (=
garpegenitiv), typ 3) hatten till Ola, typ 4) hatten hans Ola. Typ 1 är den
standardspråldiga i bokmål och den vanliga i folkspråket i sydöstra Norge. Typ
3, prepositionsomskrivning, förekommer i alla varianter av modern tyska. Typ 4
är genuint norsk, den har bruket att sätta personligt pronomen framför ett
egennamn (han Ola, hu Kan) som förutsättning. För den sistnämnda konstruktionen gäller att den för närvarande är stadd på tillbakagång i de östnorska
stadsdialekterna, främst Oslo-språket, och att den därvid ersätts med endera
prepositionsomskrivningen (varvid dock tvetydighet kan uppstå, eftersom til Ola
ibland också kan uppfattas som indirekt objekt), eller med garpegenitiven, vars
traditionella utbredningsområde är dialekterna i Väst- och Nordnorge. Torp
diskuterar två möjliga förklaringar till garpegenitivens ökade utbredning. Den
ena är att det kan ha skett en ökad inflyttning i Oslo väster- och norrifrån under
de senaste årtiondena. Den andra hypotesen är rent lingvistisk. Torp vill betrakta
genitivändelsen -s som »etwas grundsätzlich anderes als den alten Kasus Genitiv», nämligen som ett »klitiskt ord». Han jämför därvid med de klitiska pronomina n och a, till vilka det också finns »Vollformen» han och hu. Garpegenitiven
skulle, menar Torp, förse det klitiska -s med en motsvarande, syntaktiskt och
fonologiskt självständig, parallellform: Ola-s hatt : Ola sin hatt. Inspirerad av
djärvheten i den hypotesen dristar sig anmälaren att komma med ett inte mindre
spekulativt motförslag. Possessivkonstruktionerna hatten hans Ola och Ola sin
hatt har visserligen olika historiskt ursprung men står varandra till sitt bildningssätt nära; med en enkel transformation blir den ena till den andra. Kunde man
inte då tänka sig att när förutsättningarna för typ 4 — framförställningen av
personligt pronomen vid egennamn — upphör, en tendens kan uppstå att låta den
likaså utpräglat folkspråldiga garpegenitiven träda i dess ställe?
Det lågtyska tidsadverbet do har enligt Laurits Saltveit (Oslo) en något annan
betydelse nu än i det äldre språket. Den slutsatsen drar han ur »Beobachtungen
zur niederdeutschen Parataxe in gewissen sprichwortartigen Wendungen, sog.
'Wellerismen' ». Med »wellerism» menas fraseologiskt fixerade uttryck av typen
»Allt skall ske med mått», sa skräddaren, piskade käringen med alnen. Benämningen hänför sig till den frekventa förekomsten av sådan vändningar hos Sam
Weller i »Pickwick Papers». En wellerism består innehållsligt av tre delar:
»zunächst aus einem Sprichwort oder sprichwortähnlichen Ausdruck, dann einem Mittelteil, in dem der Sprecher genannt wird, und letztlich dem Schlussteil,
der die Umstände oder die Situation beschreibt, in die die Äusserung fällt». Av
vikt är att eftersatsen, som står för den drastisk-humoristiska effekten, skall
fogas till det föregående på ett sätt som indikerar samtidighet. I nederländskan
sker detta, som Saltveit visar, med konjunktionen enlun, i norskan och svenskan
asyndetiskt, i lågtyskan däremot övervägande med tidsadverbet do. För detta
adverb gäller emellertid enligt Saltveit numera, att det har »eine auf das Folgende hinweisende Bedeutung», så att det alltså närmar sig det högtyska darauf,
dann. Det lågtyska do i wellerismerna tycks därför spegla »einen alten Stand der
Dinge, bei dem das do nicht nur in der Hypotaxe wie das heutige as, sondern —
sogar bei perfektivem Verb — auch in der Parataxe eine Gleichzeitigkeit bezeichnen konnte».
Mellan de två bidrag som bildar den tärde sektionen finns ingen urskiljbar
innehållslig samhörighet; kriteriet för deras sammanförande förefaller vara det
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negativa, att inget av dem tematiskt låter sig inordnas i de föregående avdelningarna. — Om »Mittelalterliche deutsche Hagiographie in Skandinavien» orienterar
Werner Williams-Krapp (Augsburg), en auktoritet inom området legendlitteratur. I centrum för redogörelsen står den starkt spridda legendsamlingen »Der
Heiligen Leben» (»Helige mäns leverne»), vars lågtyska traderings-, text- och
receptionshistoria översiktligt redovisas; vidare det »Fornsvenska legendariet»
från 1300-talets början, vars existens tycks ha gjort andra legendöversättningar
överflödiga under svensk medeltid; slutligen »Linköpingslegendariet», tillkommet o. 1500 och med spår av nederländskt inflytande. Sammanfattande konstaterar Williams-Krapp att inflytandet från den lågtyska hagiografin på Skandinaviens litteratur är obetydligt, vilket till en del kan förklaras med förekomsten av
folkspråkliga legendverk, till en annan med att även i Skandinavien veritas latina
gällde som självklar prioriteringsprincip.
Thomas Miintzer, Luthers arge vedersakare och ledare för det tyska bondeupproret 1517-1525, fortsatte att verka på sinnena även efter sin död (han
avrättades efter tortyr 1525), nämligen genom sina liturgiska skrifter. Som en av
Luthers anhängare, Justus Menius, konstaterade 1544: »Denn obwohl der
Mäntzer dahin ist, der lebt wahrlich noch.» »Begrefliche Verstimmung», läser
man i artikeln om Mäntzer i Metzlers Autoren Lexikon, »kam bei Luther auf, als
er wahrnahm, dass in seinen persönlichen Umkreis Mäntzerlieder eingeschmuggelt wurden, ausgerechnet in den Druck der Wittenberger Gesangbächer». Som
Gisela Brandt (Rostock) i den med omfattande tabellarisk dokumentation försedda uppsatsen »Rostock als Vermittler von Miintzer-Texten nach Skandinavien»
kan visa, är det troligt att texter ur Mäntzers »Deutsch kirchen ampt» (1523)
genom förmedling av lågtyska psalmböcker också funnit vägen till i första hand
Danmark, i andra hand Sverige; en som det förefaller väl grundad hypotes är att
en prosafattning av ett miintzerskt Te deum förelegat i Petrus J. Rudbecks
»Enchiridion» i en utgåva från 1627.
Eduard Schmelzkopfs (1814-1896) verk och dess betydelse för den lågtyska
diktningens renässans vid 1800-talets mitt har under de senaste decennierna i
stigande grad uppmärksammats av forskningen. Den avslutande och en egen
avdelning konstituerande uppsatsen av Herbert Blume (Braunschweig),
»Schmelzkopf, Tegnér, Strindberg und andere. Oder: Skandinavische Nationalromantik als Filter poetischer Wahrnehmung», ger dels en initierad skildring av
Schmelzkopfs växlingsrika liv och leverne, dels en karakteristik och analys av
hans litterära produktion. Av denna serveras också tre smakprov, två lågtyska
och ett högtyskt, alla med anknytning till norden: »Baldur und Hoder», »Islant in
olen Titen», »An Stockholm». Mot Blumes kritiska granskning (med underton
av sympati) och värdering av Schmelzkopfs diktning vill skrivaren av detta (vars
förtrogenhet med Schmelzkopf är långt ytligare än Blumes och mest gäller hans
ostfaliska dialekt) bara göra den invändningen att det inte känns riktigt rättvist
att använda Tegnér och Strindberg som mått, i synnerhet inte när en ej publicerad och ej för publikation avsedd dikt får tjäna som jämförelsematerial. — Detta
hindrar inte att man med intresse och behållning läser de tänkvärda och generellt
giltiga betraktelser om tidsanda och diktarperspektiv som Blume anställer utifrån
den jämförelsen.
John Evert Härd
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SUMMARY

This volume comprises the fifteen papers presented at the fourth symposium on
Niederdeutsch in Skandinavien', held in Sigtuna in 1989. Most of the contributions examine various forms of Low German influence on Danish, Swedish and
Norwegian, generally in the context of the written language and literature.
Outside that framework, there are papers on the growing use of the periphrastic garpe genitive' (e.g. Ola sin hatt) in Norway, on the changing meaning of the
Low German adverb do, on the dissemination of Thomas Mäntzer's hymn texts
to Scandinavia, and on the Eastphalian poet Eduard Schmelzkopf.

Statistik der uralischen Lautentsprechungen. Zusammengestellt von
Såndor Csåcs, Låszlö Honti, Zsuzsa Salånki & Judit Varga. (Linguistica. Series B: Documenta. 1.)Budapest: A magyar tudomånyos akacMmia nyelvtudomånyi inthete. Institutum Linguisticum Academiae Scientiarum Hungaricae. 1991.
Under 1988 publicerades Uralisches etymologisches Wörterbuch (UEW), en
storslagen etymologisk ordbok i två band som sammanlagt omfattar mer än 900
sidor. Ordboken publicerades i rask takt — i stort sett samtliga häften levererades
under loppet av ett år.
Då ordboken nu kommit ut, ger den en viktig impuls till den etymologiska
forskningen; den kan t. ex. ha bidragit till ett ökande intresse för den nostratiska
släktskapshypotesen, vilket kom till uttryck vid den senaste internationella
fenno-ugristkongressen i Debrecen 1990. UEW ger nämligen rekonstruerade
ururaliska former att jämföra med t. ex. de urindoeuropeiska i Walde & Pokornys ordbok. De rekonstruerade formerna i UEW är dessutom uppslagsformer till
skillnad från äldre uraliska etymologiska ordböcker, t. ex. Björn Collinders
Fenno-Ugric Vocabulary, som har något av de nutida språken som utgångspunkt
för ordartiklarna. Genom att UEW utgår från de rekonstruerade formerna, får
det rekonstruerade ljudsystemet en osedvanligt viktig roll. Det råder emellertid
ingen enighet bland forskarna om t. ex. det ururaliska vokalsystemet och en
redovisning av den uppfattning om ljudsystemet UEW:s redaktion bekänner sig
till blir allt nödvändigare (jfr Larsson i Fenno-Ugrica Suecana 1988: 191), men
någon sådan redovisning har ännu inte publicerats.
Däremot har ordboksarbetet avkastat en annan högst intressant sidoprodukt,
nämligen Statistik der uralischen Lautentsprechungen. Med UEW, som utarbetades ungefår mellan 1965 och 1985, delar föreliggande arbete sin långa tillkomsthistoria. Härom vittnar t. ex. det faktum att Eva Korenchy, död 1980, sägs ha
medverkat »in den Bearbeitungen des Stoffsammelns und der Arrangierung»
(s. 6) för detta arbete som alltså kom ut 1991. Arbetet består av fyra huvudavsnitt: första stavelsens vokaler av Låsz16 Honti och efterstavelsernas, framför
allt andra stavelsens, vokaler av Judit Varga samt de initiala konsonanterna av
Såndor Csiics och inljudande och finala konsonanter av Zsuzsa Salånki. I varje
avsnitt görs en redovisning av motsvarigheterna till urspråkets rekonstruerade
ljud i de nutida språken. Redovisningen görs i form av siffror över i hur många
fall en viss ljudrepresentation finns belagd. För de språk som har »eine literatursprachliche Tradition» (s. 5) — som sådana räknas finska, ungerska och estniska —
anges så gott som undantagslöst endast skriftspråkets ljudrepresentation. För
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samiska och de östligare språken däremot, där skriftspråksnormen ännu inte
stabiliserats på samma sätt, redovisas ljudrepresentationen i olika dialekter.
Sifferuppgifterna baseras enbart på de etymologier som betecknas som säkra i
UEW.
Arbetet ger således upplysningar om ljudrepresentationen i olika uraliska
språk, så t. ex. att ett ururaliskt eller urfinsk-ugriskt *n förekommer i 18 rekonstruerade etyma. Av dessa 18 fmns nio företrädda i finskan, åtta i estniskan, sju i
mordvinskan — både eda och mokåa — och tre i tjeremissiskan. I samtliga fall har
urspråkets *n bevarats, sånär som på ett fall i vart och ett av de nämnda språken
där n ersatts av eller varierar med 1, en inte alldeles obekant växling (Larsson i
Fenno-Ugrica Suecana 1980). I många språk, bl.a. de permiska, uppträder en
ljudförändring, nämligen en palatalisering *n > ri, vilket är särskilt notabelt just i
de permiska språken, som vanligen anses skilja på ursprungligen palatala och
icke-palatala konsonanter.
Bakom de många sifferuppgifterna i Statistik der uralischen Lautentsprechungen döljer sig således ett nydanande hjälpmedel i den etymologiska forskningen. Välkända ljudhistoriska problem får en statistisk belysning. Som exempel
kan nämnas de fall av urfinsk-ugriskt *a i första stavelsen som i samiskan inte
motsvaras av uo som brukar ses som den ljudlagsenliga representationen, utan
av a, trots att orden uppenbarligen inte lånats från finskan, t. ex. saN. vaz'zet 'gå
till fots'/tjeremissiska waniem 'gå över, korsa'. I en klassisk handbok som Björn
Collinders Comparative Grammar of the Uralic Languages (s. 152) heter det om
denna utveckling: »Normally, *a has changed into [...] uo in Lappish.» I Mikko
Korhonens Johdatus lapin kielen historiaan (s. 90) räknas däremot även saN. a
som en möjlig ljudlagsenlig motsvarighet (»[...] sporaadisesti, jos toisessa tavussa on ollut vklp. [...] väljä vokaali»). Avvägningen mellan Collinders »normally» och Korhonens ljudlagsenliga men sporadiska utveckling får nu sin statistiska belysning i föreliggande arbete: det visar sig att representationen uo i nordsamiskan är ca sex gånger vanligare än representationen a. Etymologen har
därmed en möjlighet att inte enbart anföra ett eller annat parallellfall, där
ljudutvecklingen är sådan som han önskar för att en ny etymologi skall gå ihop;
statistiken anger hur pass vanlig eller ovanlig en antagen ljudutveckling är. I den
historiska uralistiken tas olika argument i bruk för att styrka teorier. För Mikko
Korhonen exempelvis tycks allmänlingvistiska förhållanden ha spelat en viktig
roll: ett språkligt förhållande som var väl känt i världens språk och kunde anföras
som parallell för ururaliskan ansågs säkrare än en rekonstruktion utan parallell i
kända språk. Det rekonstruerade språket skulle med andra ord bete sig som
vanliga kända mänskliga språk, ett metodiskt krav som avlägsnar allehanda
mystifikationer ur urspråken. Statistik der uralischen Lautentsprechungen förser
forskaren med ytterligare ett vapen.
Föreliggande arbete utgörs, som redan framgått, av sifferuppgifter och det är
då av stor vikt att dessa på ett korrekt sätt återger data i UEW. I de fall där jag
kontrollerat har jag inte heller funnit några större avvikelser. Vissa inadvertenser
förekommer naturligtvis, så t. ex. i fråga om initialt *e som anges förekomma i
fem säkra etymologier i UEW och som i alla fem resulterat i ett finskt s. I UEW
har jag emellertid funnit sju sådana finska ord, alla dock med representationen s i
finskan. Det finns med andra ord än större fog för att anse detta som den normala
— ljudlagsenliga — utvecklingen. Felräkningen förrycker inte förhållandena.
Den allvarligaste anmärkningen som måste göras mot Statistik der uralischen
Lautentsprechungen är av typografisk art: texten utgörs av över 200 sidor
språkförkortningar, ljudbeteckningar och siffror, satta i tre spalter per sida. Det
är obegripligt att de rekonstruerade ljud, för vilka data förtecknas, inte givits en
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mer framträdande utformning. Dessa utgör ju själva utgångspunkten för bokens
användare. Här tvingas man alltsomoftast att leta spalt upp och spalt ned bland
dialektförkortningar och siffror för att finna det ururaliska ljud man söker. Index
i slutet av boken ger inte tillräcklig hjälp.
Snarast som en lapsus, men en rejäl sådan, får man anse uppdelningen av
initialt *k i två grupper — *k före ursprungligen bakre resp. främre vokal. Dessa
borde naturligtvis ha hållits samman, även om ljudutvecklingen i några språk,
bl.a. ungerska och samojediska språk, skiljer sig åt i de båda fallen. Hade en
sådan uppdelning genomförts konsekvent, så hade med samma rätt även många
andra ljud kunnat indelas i grupper, så t. ex. inljudande *l av hänsyn till samojediska språk.
En av de första biprodukterna av UEW är Statistik der uralischen Lautentsprechungen. Boken utgör ett mycket viktigt instrument för den etymologiska
forskningen och kan betraktas som ett nödvändigt supplement till ordboken. Nu
kan vi med någon säkerhet säga vilka ljudutvecklingar som är vanliga.

Lars-Gunnar Larsson

SUMMARY

Statistik der uralischen Lautentsprechungen, a by-product of the great Uralisches etymologisches Wörterbuch (UEW), was published in 1991. On the basis
of the etymologies regarded in the UEW as certain, this 200-page book gives
statistical data on the frequency of different developments of the sounds of the
proto-language in the different Uralic languages, providing the etymologist with
an instrument for estimating the probability of any given etymology.

Alf Henrikson, Alla årets dagar. En evighetskalender. 615 s. 111., inb.
Norstedts. Stockholm 1993. ISBN 91-1-922332-3.
På annan plats i detta häfte anmäls Vanliga almanackan 1993 och Namnsdagskalendern av Tordis Dahllöf, som bl. a. tar upp den nyligen genomförda revideringen av namnlängden. Den nya namnlängden, utarbetad av Per Henningsson, har
också bidragit till att en gammal bästsäljare nu föreligger i grundligt omarbetad
form, Alf Henriksons Alla årets dagar, ursprungligen publicerad i Dagens Nyheter år 1952 som kalendariska notiser dag för dag. År 1965 förelåg första versionen
av den digra evighetskalendern i bokform.
Boken inleds med tre kapitel betitlade »Tideräkningen», »Kyrkoåret» och
»Helgon och namn», vart och ett högeligen intressant och allmänbildande. I det
första, som jag här främst kommer att beröra, redogörs exempelvis för astronomiska resp. av människor skapade tidmått — dvs, dygn, månader, år resp.
veckor, timmar, minuter, sekunder — och för namnen i olika språk på månader
och veckodagar (förf. aktualiserar bl. a. en alternativ etymologi på lördag).
Inom islam har man räknat med månår. Där har det varit viktigare att få nyåret
att stämma med nymånen än att få året i samklang med årstiden; månåret var ju
fyra dagar kortare än solåret. De rättrogna judarna har en invecklad tideräkning,
som bygger på både solens och månens gång; där byter t. ex. dygnet datum vid
solnedgången. Det forna Egypten räknade med ett rent solår. Greker och romare
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följde deras exempel. Med hjälp av en astronom från Alexandria justerade och
genomförde Julius Caesar den kalender som sedan med mycket små förändringar
kommit att bli bestående i en stor del av världen. Den korrigerades av påven
Gregorius XIII år 1582 (s. 34 står felaktigt 1882). Inte förrän 1753 gick man i vårt
land över till den »nya stilen»; februari det året innehöll som bekant bara sjutton
dagar. Det förekom åtskilligt trassel i politiska och kommersiella relationer,
innan den s. k. gregorianska kalendern blev allmänt antagen. Grekland nådde
inte därhän förrän 1923.
Årsnumreringen, som kan förefalla oss näranog självklar, har under olika tider
och i olika kulturer varit ganska disparat. Vi numrerar åren från Kristi födelse,
något som strängt taget borde ha lett till att juldagen vore nyårsdag. Ett annat
vanligt sätt har varit att numrera åren i en viss persons regeringstid. Antika
historieskrivare räknade i olympiader, Caesar införde Roms grundläggning år 753
f. Kr. som utgångspunkt, i islam var det Mohammeds flykt från Mekka till
Medina 622 e. Kr. och bland judarna »världens skapelse» (beräknad till år 3761
f. Kr.) som fick markera all tideräknings början. Ett modernare försök att införa
ny tideräkning var den franska revolutionskalendern; dess månadsnamn blir
smått komiska i Alf Henriksons svenska översättning. Då infördes på prov också
tiodagarsveckor och decimalsystem beträffande dygnet och dess delar. Det
fungerade inte alls och revolutionskalendern blev ju heller inte långlivad. Också
de sovjetiska makthavarna sökte förgäves slippa ifrån den kyrkligt belastade
sjudagarsveckan. Alltsedan andra världskriget, då det kunde vara farligt att
räkna annorlunda än fienden, gäller också i det forna Sovjet den gregorianska
kalendern.
I en exposé kallad »Fritidens historia» berättar förf, om olika försök att
möblera om bland helgdagarna. Bl. a. skildras hur själve biskopen Esaias Tegnér
genom ett unikt högstämt utskottsbetänkande lyckades förhindra att 1828-29 års
riksdag berövade svenska folket ett antal helgdagar. År 1953 fick de alltmer
fritidsmedvetna svenskarna ytterligare möjligheter till långledigt, när midsommardagen förankrades på en lördag och Alla Helgons dag åter blev helgdag på
bekostnad av Marie Bebådelsedag. Redan kring 1960 fick dock de flesta arbetstagare lediga lördagar, så då blev alla veckoslut lika mycket »helg», något som väl
också kan skönjas i språkbruket; lördagen räknas ju numera endast med nöd till
vardagarna.
I avsnittet »Svenska dopnamn» ges intressanta kommentarer till den svenska
namnlängden, både den övergivna och den nu aktuella. Här påpekas bl. a. Astrid
Lindgrens betydelse. »Ingen människa genom tiderna torde ... ha haft större
inflytande på svenskarnas namnskick än denna geniala författarinna», menar
Henrikson.
Huvudparten av verket, 440 sidor, upptas av själva kalendern, som består av
korta essäer över alla årets dagar, med tonvikt på de namn som resp. dag är
ägnad åt. Vårt namnsdagsfirande är en tysk import. Det blev allmänt — utom i
Sydsverige — först på 1800-talet. Förf, begränsar sig inte till den svenska kalendern; han noterar också dagens namn i andra länder, i första hand i våra
grannländer. Särskilt Finland har ju en rik namnsdagstradition och Norge har
helt nyligen infört namnsdagar enligt samma modell.
Boken avslutas med ett omfattande register som inte bara upptar de namn som
anförs i boken. Det innehåller också redogörelser för gyllental, söndagsbokstäver och epakter (viktiga för bestämningen av datum för påskens infallande),
tabeller för kalendariska beräkningar samt smärre utredningar exempelvis om
kinesisk tideräkning, om olika slags tidmätare, som solur, sandur och vattenur,
etc.
8-935341
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Alla årets dagar är bräddfylld med fakta, vittnande om författarens djupa
lärdom. Boken må från början vara avsedd att läsas i dagliga portioner; den
erbjuder emellertid så mycken nöjsam information, kryddad med underfundig
humor och goda formuleringar, att många nog gärna läser den från pärm till
pärm.

Maj Reinhammar

SUMMARY
Alf Henrikson's daily calendar notes from the 1952 issues of the Swedish
national daily Dagens Nyheter were first published in book form in 1965. The
new calendar of name-days introduced in Sweden in 1993 has prompted the
author to undertake a major revision of his `perpetual calendar'. The opening
chapters of the new edition provide interesting and informative background
reading, under the headings `Reckoning time', 'The ecclesiastical year' and
Saints and names'. A comprehensive index at the back, as well as listing all the
names referred to in the book, includes brief accounts of such matters as the
Chinese calendar, the French revolutionary calendar, the word lördag (Saturday), and various kinds of time-measuring instruments, together with tables for
certain calendar calculations. The main bulk (440 pages) of this substantial
volume consists of short essays—with international sidelights--covering each
day of the year, with the emphasis on the names to which the days are dedicated.

Kurt Zilliacus, iiboländska. Helsingfors 1992. 125 + 10 (opag.) s.
(Föreningen Konstsamfundets Publikationsserie XII.) ISBN 95195948-6-8.
Det är en ganska liten men innehållsrik och nyttig bok som här skall presenteras.
Kurt Zilliacus känner grundligt de åboländska dialekterna, som han undersökte
på 1950- och 1960-talen i avsikt att göra en heltäckande dialektbeskrivning.
Undersökningen avbröts emellertid år 1966. Långt senare har han tagit upp
ämnet igen med avsikten att plocka fram de viktigaste iakttagelserna i det
tidigare insamlade materialet (kompletterat år 1991) och sammanställa dem »till
en allmän överblick av dialekterna i olika delar av Åboland och av de vittnesbörd
som de kan ge om hur skärgården har koloniserats». Även om förf: s målsättning
nu är betydligt blygsammare, är hans bok om de åboländska dialekterna mycket
välkommen.
Utom beskrivande och diskuterande text innehåller boken inte mindre än 41
språkkartor över Åboland och fyra över hela Svenskfinland (varav en hämtats
från annat håll) samt tio utskrifter av fonogram; därtill finns ett antal fotografier
av sagesmän och några med etnologiska motiv. Boken avslutas med en litteraturlista och ett register över behandlade ord och former samt med en karta över
undersökningsområdet.
Ett inslag som jag mycket uppskattar, är de ovan nämnda utskrifterna: tre från
Korpo, två från Nagu, en från vardera Hitis, Kimito, Pargas, Houtskär och Iniö.
Intervjuerna gjordes 1958-1960. De är i allmänhet etnologiskt inriktade och
avhandlar ämnen som sälfångst med nät, julfirande, ljusstöpning, linberedning
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och lövtäkt. Av de sagespersoner vars ålder uppges, är tre födda 1883-1889, fyra
1896-1900 och en 1911. Avsikten med texterna är naturligtvis att belysa förhållanden i de olika dialekterna. I anslutning till texterna pekar förf, kortfattat på
dialektala särdrag i dem. Trots att relativt unga informanter valts, ger texterna
inblickar i ett allmogeliv som avsevärt skiljer sig från det nutida och de har därför
intresse även utanför det rent språkliga området.
Fenomen kring ljudläran och kvantitetsförhållandena upptar en stor del av
boken. Vokaler och diftonger ägnas här största intresset. I fråga om konsonantljuden tar förf. upp bl. a. en del assimilationer, förmjukning av g och k,
preaspiration hos k, p, t, tonlöst I, m, n, ng och r, palataliserade dentaler och
utbredningen av kakuminalt 1.
Dialekterna i större delen av Åboland har ganska allmänt bevarat ursprunglig
kortstavighet i tvåstaviga ord men i stor utsträckning även i enstaviga ord. Förf.
går inte in på om några regler kan uppställas för bevarad korthet i enstavingar
men meddelar, att kortstaviga former har varit vanliga av ord som fat, gap, vad,
gräs, nät, städ, dörr, kött, medan bl. a. al, dag, sal, bär, näs, väg, smed, ved,
gös regelbundet har förlängts. Han visar på en karta att Iniö, Houtskär och
Korpo i västra Åboland har former som bek (med lång vokal) — baje, skåt —
sk ate;
r öster därom möter former som bil< — biki, skat — skate e. d. med undantag
av de sydligaste delarna som har konsonantförlängning. På motsvarande sätt
gammalt biti 'fast bänk i båt': bgla i väster, bita i mellersta och östra Åboland
samt bätta eller beta (med halvlång stamvokal) i de sydligaste delarna. (Där i
söder förlängs i andra tvåstavingar vokalen eller konsonanten beroende på
konsonantkvaliteten.)
I Åboland har även en annan gammal kvantitetstyp bevarats, nämligen s. k.
överlång stavelse, dvs. stavelse som innehåller lång vokal eller diftong + lång
konsonant eller konsonantgrupp. En karta över uttalsformerna av rodde (ipf.)
visar bevarat överlångt rädd i östra Åboland, medan resten av landskapet har
kort vokal.
Utvecklingen av gammalt kort i och y hör enligt förf. till de intressantaste
kapitlen i den åboländska ljudhistorien. I stor utsträckning har ljuden bevarats
(som korta) men i västra och södra delen röjer sig starka tendenser till öppning
av vokalerna till e resp. ö. De nutida förhållandena illustreras av kartor över
fena, stege, kim(me) 'stav i laggkärl', dröppja 'idissla', töcken och dymmelveckan men kompletteras av de nyssnämnda kartorna rörande beck och stege.
De gamla diftongerna äi, öy, au har bevarats i växlande utsträckning; äi är
(med vissa undantag) regelbundet bevarat över hela området, medan öy »i en
stor del av fallen kontraherats till långt ö» eller i andra fall framför lång konsonant till kort ö. Gammalt au har antingen bevarats som ött i ord som böula 'böla',
räuta 'råma', söud 'får; ungnöt' eller sammanfallit med äldre öy, delvis möjligen
på grund av finsk påverkan. Det uppges i andra fall, som död, gröt, hög, höst, i
allmänhet liksom i riksspråket ha kontraherats till långt ö, särskilt framför r.
Frågan är väl om det i samtliga sådana fall rör sig om en »intern» kontraktion
eller om det föreligger substitution genom riksspråkspåverkan t. ex. i död, gröt
(f Lennart Moberg i Nysvenska studier 33, 1953, s. 107 if.). Distributionen av
olika former av gammalt au visas på kartor över möra 'myra', hök och lök.
Sekundär diftongering av långt å, o, u, elä och ö förekommer mer eller mindre
allmänt österut i Åboland; en karta visar utbredningen av diftongerat långt å, o
och ö.
Formläran behandlas knapphändigt. Rörande substantiven nämns att bestämda slutartikeln till starka maskuliner i singularis för det mesta är -in i Iniö och
Houtskär (ex. båtin, dalin, hästin) liksom i ord som slutar på g, k i resten av
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Åboland (t. ex. dajin, bättjin men artikelsynkope i båtn, daln, hästn). Förf. tar
också upp vissa avvikande pluralisformer.
Adjektiven har i attributiv ställning i allmänhet bevarad tregenusböjning i
singularis, t. ex. storer karl, stor kvinna, stort barn; i plur. stor. Stormo ger höst,
stormo resa, stormot väder; i plur. stormoga. Även hos pronomina förekommer
bevarad genusböjning, t. ex. nii(i)n karl, nåen kvinna, nå barn, plur. nagär barn.
I fråga om verben får vi bl. a. veta att presensformer som säl 'säljer', smör
'smöder', vän 'vänjer' är vanliga i västra Äboland och att starka presensformer
som frys 'fryser', sjin 'skiner' används i Houtskär. Inskotts-b eller -d förekommer allmänt i kåmbär, faldär etc.
Åt ordförrådet ägnas ett förhållandevis långt avsnitt. Ett urval kartor presenteras ur en av Olav Ahlbäck initierad ordgeografisk undersökning som förf. gjorde i
södra Finland i slutet på 1940-talet. Syftet med den undersökningen var särskilt
att studera hur olika nyheter (novationer) hade brett ut sig i dialekternas ordförråd. På nio kartor redovisas utbredningen i Åboland av ord för begreppen
'ljusveke' (tande, veke), 'torkstång för bröd' (brödten, brödspett), 'sädeskärve
på åkern' (band, bunda, bundon e.d.), 'skära att bryta löv med' (lövjärn,
lövhugg, lövbrott), 'rorkult' (hjälvare, rorskult, styrsval) och 'dra en not iland'
(luka, nöta). En karta rör benämningarna på fågeln 'skata' i de finlandssvenska
dialekterna. Skjora används i hela Åboland och i norra Österbotten, skjåra i
östra Nyland och södra Österbotten, sköra på Åland och i västra Nyland. Förf.
drar utifrån kartbilden slutsatsen att skjåra är den äldsta formen, ur vilken
utvecklats skjora, som i sin tur gett upphov till sköra.
I bokens avslutande kapitel, »Dialektgränser», vill förf. samla de viktigaste
iakttagelserna till något slags helhetsbild av de åboländska dialekterna och
redovisa sin uppfattning om bakgrunden till de dialektgränser som framträder.
Kapitlet utmynnar i en kort beskrivning av de tre dialektområden som förf.
urskiljer i Åboland.
Han redovisar i detta kapitel ett antal fornsvenska novationer och vill i det
sammanhanget ställa frågan om vid vilken ungefärlig tid de införts och brett ut
sig i Åboland. Monoftongeringen av de gamla diftongerna är en novation som i
Finland berört endast Åland. Två novationer som brukar dateras till närmast
mitten av 1300-talet, är övergången av kort a > ä före u i t. ex. lädu 'lada' och
vokalförlängningen före rd, rl, rn i ord som gård, bord, pärla, barn. Ungefär vid
samma tid skall förlängt i, y och u ha öppnats (till resp. e, ö, o) framför r eller
tjockt ii bl. a. stel (av äldre stirdher), börda, skjorta. När de nämnda novationerna nått Finland och åboländskan, vet man enl. förf. inte. Han finner det dock
påfallande, att de finns överallt i Svenskfinland och alltså »ser ut att ha funnits i
kolonisternas språk, antingen som realiserade förändringar eller som färdiga
anlag till sådana». Slutsatsen är väl inte helt övertygande. Kolonisterna har ju
enl. förf. kommit till Finland före den ansatta novationstiden (se nedan). Novationerna i fråga (utom typen lädu) har också (med vissa undantag) slagit igenom i
hela Sverige utan att man fördenskull har anledning att räkna med ett överallt
förekommande »anlag» till förändringarna.
Bland de novationer som huvudsakligen har hänförts till 1400-talet visar sig
enligt förf. de första spåren av dialektsplittring i Åboland och de bör därför
studeras särskilt noggrant. Först nämner förf. förlängningen av a och ä före id,
mb, nd, ng (i ord som halda 'hålla', lamb 'lamm', strand, stang 'stång'), som
ligger senare i tiden än den ovan nämnda vokalförlängningen före rd etc.
Förf. anser att förlängningen i fråga troligen skett över hela Svenskfinland men
att »en allmän tendens till vokalförkortning före konsonantförbindelser» senare
på många håll återställt de kortvokaliska formerna. Möjligen förhåller det sig så,
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men jag kan inte helt följa förf. då han åberopar sig på att vokalen på Åland och i
västra Nyland är (kort) å »och alltså bevisligen har varit förlängd». Kan man inte
lika väl se dessa å-former som resultat av svensk påverkan? Man undrar i vart
fall över att västra Nyland skall ha haft en övergång a > å, medan a bevarats i
bl. a. hela Åboland. Förf. söker här gardera sig: »övergången till å har kanske
varit försenad.» Man kunde ju också tänka sig, att kvaliteten och inte kvantiteten varit avgörande för övergången a > å. Den frågan ställer sig förf, dock
inte.
Nästa novation som förf, tar upp är stavelseförlängningen; den anses jämte
öppningen av kort i, y (jfr nedan) väsentligen vara ett 1400-talsfenomen.
Den snarast ideella kartan 42 visar de nutida kvantitetsförhållandena i Svenskfinland hos äldre bik, sköt: bevarad kortstavighet i norra Österbotten och (med
vissa undantag; se nedan) i Åboland fr. o. m. Korpo österut samt i Nyland (med
Pyttis); södra Österbotten samt Houtskär och Iniö i västra Åboland jämte en del
av den nordöstra åländska skärgården har ba— /Mike etc.; fasta Åland har ba —
bi'ke etc. och resten av Åland samt utskären längst i söder i Korpo, Nagu och
Hitis har beck — becke etc. (åtminstone delvis enl. texten s. 108).
Gränserna i Åboland för de olika nutida kvantitetstyperna
bék — bae, beck — becke) har enl. förf. »visat sig sammanfalla med allmänt
observerade kulturella huvudgränser i skärgården, vilka på olika grunder ansetts
vara kolonisationshistoriskt betingade».
Den första svenska kolonisationen i Finland skall ha börjat i östra Åboland och
västra Nyland och sedan ha brett ut sig mot Nagu i väster samt österut i Nyland.
Den har ägt rum redan före eller omkring år 1200 »medan kortstavigheten
fortfarande levde kvar i de trakter i Sverige, som kolonisterna kom ifrån» och,
fortsätter förf., »det är alltså intressant att det är just inom detta område som vi
har en så gott som genomgående bevarad kortstavighet». Fasta Åland koloniserades tidigare än Åboland och hörde ihop med Uppland. Den yttre skärgården
mellan Åland och huvudlanden i Egentliga Finland (Åboland) »har tydligen
bildat ett område för sig, som i likhet med södra Österbotten har befolkats lite
senare av en andra nordligare våg av kolonister. Här har vokalförlängningen i
första hand träffat de enstaviga orden. I den åländska skärgården och sydligaste
Åboland har stavelseförlängningen utsträckts till tvåstavingar och genomförts i
form av konsonantförlängning.»
De mest betydande dialektgränserna i Åboland samlar sig enl. förf. vid gränsen
mellan Nagu och Korpo. Det är också en gammal häradsgräns som på 1400-talet
skilde Non-finne och Söderfinne lagsagor. Här (rättare sagt mellan Houtskär och
Korpo) har Hultman tidigare dragit gränsen mellan nordfinländska och sydfinländska dialekter och här går även en kulturgräns, som framför allt utmärks av
att den skilt Iniö och Houtskär från det övriga Åboland och fört ihop socknarna
med Åland och Österbotten.
Förf. återkommer till frågan om den gamla kolonisationen (jfr ovan). En första
våg skall ha träffat Kimito, Pargas och västra Nyland och först ha brett ut sig i
dessa storsocknar och utåt Nagu och Korpo. Den ser ut att ha följts av en andra
kolonisationsvåg i slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet, som först nått
den yttre skärgården på östra Åland och i västra Åboland och sedan sträckt sig
vidare längs sydkusten.
Förf, är visserligen väl medveten om att svenskan i Finland under alla tider
påverkats från Sverige; största delen av de dialektala förändringarna i Finland
beror på sådant inflytande. Men han »kan inte tro att det ensamt kan förklara att
så många av de viktigaste och äldsta novationerna i Åboland har sträckt sig just
fram till gränsen för det gamla 'Söderfinne' ». Förf. tycks mig här göra sig skyldig
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till en viss överdrift. Det är väl egentligen inte mycket mer än stavelseförlängningen och öppningen av kort i, y som här kommer i fråga?
Den åberopade gränsen kunde enl. förf. bero på att två kolonisationsvågor från
olika tider mötts här, men han är böjd att avvisa en sådan tolkning av kronologiska skäl. En förmodligen riktigare förklaring skall vara »att den kvarstående
gränsen mellan två gamla nyttjo- och kolonisationsområden indirekt har kommit
att påverka den språkliga utvecklingen. De första kolonisterna i Söderfinne»
tänks »under ett halvt eller helt århundrade [ha] bildat en isolerad språkgemenskap inom vilken deras språkvariant hunnit stabilisera sig. Sedan har de nya
kolonisterna kommit med nya språkdrag till den yttre skärgården, men de har
kanske inte fått något större inflytande inom den första kolonisationens område.» De nya kolonisterna skall även ha fört med sig nya kontakter till andra
spridningsområden i Sverige, som de också i fortsättningen mottagit inflytelser
ifrån. Därigenom har nyare novationer kunnat sprida sig till den ursprungliga
gränsen mellan kolonisationsområdena.
Författarens tes övertygar inte. Den väcker i stället en rad frågor. Av naturliga
skäl kan endast några i korthet tas upp i detta sammanhang. Bl. a finner jag det
äventyrligt att förklara nutida dialektskillnader genom att laborera med olika
kolonisationsvågor i en avlägsen tid, alldeles särskilt som tidsskillnaden mellan
dessa skulle vara så liten som det antagits (jfr ovan). Att de första kolonisterna
på så kort tid stabiliserat en särskild språkform, som påtagligt avvek från den
fornsvenska, som de senare kolonisterna talade, är inte särskilt troligt. Om
språklig utveckling ginge så snabbt för sig, vad allt skulle då inte ha kunnat
inträffa under de följande 800 åren? Hann de första kolonisterna också under
denna korta tid inte bara med att uppfylla Pargas och Kimito utan även kolonisera Nagu och Korpo eller skall man (som rimligt är) anta, att detta skett först så
småningom? Vidare anför förf. flera novationer som är äldre än stavelseförlängningen (jfr ovan) och som har (eller antas ha) brett ut sig över hela det finlandssvenska området. Detta visar väl, att det inte funnits något slags spärr i västra
Åboland av den art förf. antagit? Att kortstavighet bevarats i större delen av
Åboland och Nyland, måste ha en annan förklaring.
Förf. åberopar att redan Hultman tänkt sig att dialektgränsen i västra Åboland
haft bebyggelsehistoriska orsaker men refererar inte vad Hultman egentligen
menar. Enligt denne (Efterlämnade skrifter. Andra delen, s. 61 f.) har Pargas
socken ursprungligen haft finsk befolkning; de påfallande många finska ortnamnen i socknarna väster om Pargas ända till Ålands härads gräns gör det också
troligt, att luckan i svenskarnas utbredning en gång sträckt sig lika långt. På
denna tid, då svenskarna i öster befolkade området utmed Bottenviken från och
med Österbotten till och med Åland och i söder området från och med östligaste
Egentliga Finland till och med västra delen av Viborgs län, måste motsättningen
mellan vad han kallar den nordfinländska och den sydfinländska dialektgruppen
ha utbildats. När svenskarna sedan trängde undan finnarna och från båda hållen
bredde ut sig över den del av Åboland som låg mellan deras områden, kom de att
mötas vid den nuvarande gränsen mellan Houtskär och Korpo, där fördenskull
en relativt skarp dialektgräns uppstod.
I Hultmans resonemang ingår att en avsevärd tid förflutit, innan svenskarna i
södra Finland österifrån nått fram till och med Korpo. Av det skälet syns mig
Hultmans syn på dialektgränsen i och för sig mera sannolik än Zilliacus'. Därmed
inte sagt att Hultmans förklaring träffar rätt. Den formulerades sannolikt cirka
1910 — alltså innan dialektgeografisk forskning etablerats. Om Hultman bedömt
frågan från dialektgeografisk utgångspunkt, hade han möjligen kommit till ett
annat resultat.
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Zilliacus är inte som Hultman obekant med dialektgeografisk metod. Han
använder kartor för att på ett överskådligt sätt visa utbredningen av olika
språkliga fenomen och kan därmed påvisa skillnader mellan olika dialektområden (främst) i Åboland. Han redogör för en rad novationer och är således väl
medveten om att förändringar skett och sker genom rörelser i det språkliga fältet.
Men han tillämpar inte alltid denna insikt. Detta framgår särskilt tydligt i hans
försök att förklara hur kolonisationen skett.
Han ser i karta 42 (jfr ovan) endast en bekräftelse på hypotesen om de
kolonisationshistoriskt betingade huvudgränserna i skärgården och glömmer att
fråga sig, om gränserna möjligen kan förklaras dialektgeografiskt, således som
ett resultat av århundradens samfärdsel mellan olika delar av Svenskfinland och
mellan Sverige och Finland. Sjölederna längs Finlands västra kust och från
Uppland via Åland och vidare österut är enligt min mening två huvudaxlar för
spridning av språkliga och kulturella nyheter. Den yttre skärgården (dvs, bl. a.
Iniö, Houtskär och norra Korpo) ligger i skärningspunkten mellan dessa axlar.
Det tror jag, kort uttryckt, kan förklara, varför området i fråga i vissa avseenden
skiljer sig från huvudlanden i Åboland.
Jag finner således inget som styrker förf: s tanke att södra Österbotten och den
yttre skärgården mellan Åland och huvudlanden i Åboland »har befolkats lite
senare av en andra nordligare våg av kolonister» och anser att det inte kan
utläsas något ur de nuvarande dialekterna om kolonisationens relativa kronologi.
Förf, har varit mindre lycklig i sitt försök att kasta ljus över kolonisationen,
men detta omdöme får inte undanskymma de uppenbara förtjänsterna hos hans
Åboländska — syftet att ge en allmän överblick över dialekterna i Åboland fyller
den utmärkt väl. När jag avslutningsvis gratulerar förf. till hans verk, vill jag
samtidigt uttrycka min förhoppning om att han ytterligare delar med sig av sina
stora kunskaper om Åbolands dialekter, t. ex. om houtskärsmålet, där jag har
anledning tro, att han har mycket mera att ge än det som fått komma med i
Åboländska.
Vidar Reinhammar

SUMMARY
The author of this book has two main aims: to provide a general survey of the
Swedish dialects of Åboland (the region around Åbo/Turku in south-west Finland), and to collate the evidence which these dialects may offer regarding the
colonization of the Åboland archipelago. In addition to verbal descriptions and
discussions of syllable length, phonology, vocabulary, innovations etc., the book
includes 41 linguistic maps of Åboland and four covering Swedish-speaking
Finland as a whole, together with ten transcriptions of recordings from various
parts of Åboland. Nine of the maps show the distributions of certain dialect
words in the region. Three dialect areas are distinguished within Åboland. The
author attempts to explain some of the linguistic differences that exist within the
region on the basis of a hypothesis about its various areas having been colonized
at somewhat different dates. The reviewer disagrees, arguing that the differences
can be explained with reference to dialect geographical factors.
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Per Arvid Säve och hans samtida. Rapport från Visbysymposiet 1987. I
redaktion av Sven-Olof Lindquist, Torsten Gislestam och Ulf Palmenfelt. (Sättning: Gotlands Grafiska AB, Visby. Tryckning: Baltic Print,
Riga.) Visby 1992. 135 s. Ill. ISBN 91-88036-06-5.
För alla gotlänningar är namnet Säve nästan lika heligt som Petrus de Dacia eller
Cristopher Polhem, och för nordiska etnologer och språkforskare torde det heller
inte vara obekant. Men för den som i likhet med undertecknad råkar vara född i
Roma socken mitt i Gotlands hjärta — där gutarnas ting sammanträdde i en
forngrå urtid och där det berömda cistercienserldostret invigdes år 1164 — och
som avlagt studentexamen vid Visby h. a. läroverk, ger namnet Säve extra
många associationer. Per Arvid Säve var ju lärare vid detta läroverk men också
framstående museiman, akvarellist och tecknare. I gotländsk kulturhistoria står
han som en portalgestalt: det var han som drev igång hela den gotländska
folklivsforskningen och nära nog gotlandsforskningen överhuvud. Hans yngre
bror Carl Säve blev Uppsala universitets förste professor i nordiska språk.
Men för oss Romabor är nog Per Arvids och Carls fader, docenten i latin vid
Uppsala universitet, hovpredikanten och prosten över Roma och Björke församlingar, teologie doktorn Pehr Säve, minst lika intressant. Med tiden blev han
lektor vid det nyinrättade gymnasiet i Visby och — från 1820 — dess förste rektor.
Pehr Säve var en mäkta lärd person, beläst i Kants filosofi och minst lika mycket
upplysningsman som gudsman. Liksom sönerna lågade han av folkbildningsiver.
Inte för intet blåste han liv i ett avsomnat läsesällskap i Visby. Och hemma i
Roma förmådde han sin mäktige granne på Roma kungsgård, landshövdingen
Salomon Mauritz von Rajalin, att avsätta donationsmedel till öns första folkskola, den s. k. Rajalinska skolan i Roma som år 1819 höll sitt första upprop. Ifall
min farfar och far, som slitit skolbänken i den Rajalinska skolan, fortfarande
funnits kvar i livet, hade de förmodligen applåderat Pehr Säves goda initiativ. Nu
passar jag på att göra det i stället. Men för språk- och folklivsforskningen i
Uppsala betydde det förmodligen mer, att prosten under ensliga vinterkvällar i
Roma prästgård undervisade sina söner i den nordiska fornhistorien, vilket på
den tiden framför allt betydde de isländska sagorna. Därmed grundlade han hos
sina ättlingar den kärlek till det nordiska arvet som med tiden hos dem skulle
bära så anmärkningsvärt god frukt.
Som bekant finns de av P. A. Säve insamlade sagorna och sägnerna, visorna
och lekarna numera utgivna av Gustav Adolfs Akademien i Uppsala. Och
handskrifternas mängd i de Säveska samlingarna i Uppsala Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning skall vi inte tala om. Desto större anledning finns det
att nämna ett symposium, som till hundraårsminnet av P. A. Säves död den 10
november 1887 avhölls vid Gotlands Fornsal i Visby på sommaren 1987. Föreläsningarna vid denna sammankomst finns nämligen nu samlade i föreliggande
volym. Visserligen och underligt att säga saknar boken en ordentlig förlagsuppgift — ur säker källa kan emellertid inhämtas, att det är Gotlands Fornsal som
stått för utgivningen — och dessutom vanpryds den av påfallande många tryckfel,
vilket torde sammanhänga med att tryckalstret sett dagen i Riga. Men bortser
man från sådana utanverk, är boken i övrigt både välredigerad och läsvärd. För
den personhistoriskt intresserade är t. ex. Torsten Gislestams initierade uppsats
om P. A. Säves ursprung och släktbakgrund mycket givande. Det är huvudsakligen ur den som ovanstående släktuppgifter hämtats.
Boken rymmer hela dussinet uppsatser. Pehr Säves efterträdare på rektorsstolen i Visby, historikern och hedersdoktorn i Uppsala Lennart Bohman skriver
fängslande om P. A. Säve som folkbildare och om det nära samband som i
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dennes livsgärning kan urskiljas mellan undervisning, etnologiskt fältarbete,
museiarbete och publicistik i lokalpress och Stockholmstidningar. Säve var ingen
kammarlärd utan snarare en glad amatör och mångsysslare, ungefär av brittisk
gentlemannatyp. I den fornminnesförening, som P. A. Säve tog initiativet till,
skapade han ett embryo till Gotlands Fornsal, och åtskilligt i Fornsalens samlingar går mycket riktigt tillbaka på Säves insamlingsarbete. Ja, i praktiken verkade
han som ett slags ambulerande landsantikvarie på Gotland, och eftersom det på
den tiden inte existerade länsbibliotek, landsarkiv eller länsmuseum i Visby,
betydde också hans nitälskan för de underbara boksamlingarna i Visby h.a.
läroverk — med anor ända tillbaka till danskt 1600-tal! — desto mer. Han drömde
om att kring denna bildningshärd skapa ett provinsuniversitet. Och frågan är, om
inte det gamla läroverket vid S:t Hansgatan på P. A. Säves tid fram till Richard
Steffens och Lennart Bohmans just fungerat som ett sådant?
Andra uppsatser av Åsa Nyman, Ulf Palmenfelt och Anders Salomonsson
belyser skilda sidor av etnologen och museimannen P. A. Säves verksamhet.
Den sak- och kunskapsrika genomgång som Åsa Nyman företar av hans insamlingsteknik och sagoskatt måste rimligen ha ett stort lärdomshistoriskt värde.
Och Ulf Palmenfelts metodmedvetna diskussion av de olika betydelseskikten i
Säves sägensamling ger en intressant fingervisning om att gammalt material kan
avvinnas nya resultat med modern hermeneutik. Anders Salomonsson placerar
in Säve i den nationalromantiska ideologi, som under 1800-talet fostrade så
många folklivsforskare och museibyggare. Inte oväntat får man i denna essay
liksom i många andra av volymens uppsatser klart för sig, att Erik Gustaf Geijers
föreläsningar i Uppsala måste ha betytt mycket som inspirationskälla för den
forntids- och folklivssvärmande unge studenten P. A. Säve.
Men Säve ägde också talrika meningsfränder och motsvarigheter bland sina
samtida på fastlandet, och i denna bok passerar många av dem revy. Phebe
Fjellström skriver om Doroteaprästen J. A. Nens6n, Kurt Genrup om Skåneprosten G. H. Mellin, Britt-Marie Insulander om lantjunkaren i Närke N. G.
Djurklou. Och fastän Kerstin Arkadius aldrig medverkade vid det ovannämnda
Visbysymposiet, har hon post festum bidragit med en uppsats om den halländske
författaren och folklivsskildraren August Bondeson.
Egentligen är det bara en gigant i 1800-talets fornstudium som lyser med sin
anmärkningsvärda frånvaro i denna lärda kavalkad över P. A. Säves andliga
gelikar, nämligen östgöten Leonard Fredrik Rääf, om vilken vi vet att han
brevväxlade med P. A. Säve. Nog borde Uppsaladocenten Tore Wretö, som
nyligen skrivit en så briljant bok om Ydredrotten — jag hänvisar till Gunnar
Erikssons recension i det senaste numret av Lychnos (1992) — ha inbjudits till
Visby för att skildra denna förbindelselänk tvärsöver Östersjön. — I gengäld
skriver Lundaprofessorn Nils-Arvid Bring6us om något så ovanligt som en
alldeles folklig folklivsforskare och dessutom en kvinnlig sådan, Eva Wigström.
Och Sven-Bertil Jansson berättar om en närmast proletär folklivsskildrare, metallarbetaren Gustaf Ericsson, som vandrade från gård till gård och reparerade
bruksföremål, samtidigt som han skötte uppteckningarna.
Volymen inleds med ett förord av Ulf Palmenfelt och avslutas av samme
författare med en värdefull bibliografi över P. A. Säves tryckta skrifter samt en
förteckning över aktuell litteratur i anknytning till bokens många hjältar och
märkesmän i folklivsforskningen. Det är, kunde man påstå, ett hav av kunskap
som svallar och sorlar i denna baltiska bok. Och innan jag signerar denna
recension och övergår till att dricka mitt kvällst6 med en silversked, där Carl
Säves och hans hustrus monogram finns inristade — min morfars syster Sofia
Blom, som var husföreståndarinna hos P. A. Säve, måste ha haft ett lyckligt
9-935341
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anlag för kleptomani! — kan jag bara beklaga, att ett dylikt kunskapens hav inte
låter sig ösas med silversked. Annorlunda uttryckt: landsmåls- och folklivsstudiets älskare, gynnare och vänner bör inte nöja sig med min anmälan. Läs boken!

Thure Stenström

SUMMARY
Per Arvid Säve (1811-87), father and founder of Gotland folklore and dialect
studies, taught at the grammar school in Visby. His father, Pehr Säve, was a
learned clergyman with a position in the parish of Roma, where he set up the
island's first elementary school. Carl Säve, Pehr's youngest son, became the first
professor of Scandinavian languages at Uppsala University.
On the centenary of P. A. Säve's death, a symposium was held in Visby. The
volume reviewed here brings together twelve essays, most of them originally
presented as papers at the symposium. Some of the contributions are devoted to
various aspects of P. A. Säve's work as an ethnologist, collector of old fairy tales
and ditties, prime mover behind the famous archaeological museum Gotlands
Fornsal, educator or newspaper journalist. The others present a number of his
contemporaries in mainland Sweden, among them J. A. NenAn, G. H. Mellin,
N. G. Djurklou, August Bondeson, Eva Wigström and Gustaf Ericsson. For
some reason, however, a giant among the leading ethnologists of the time,
Leonard Fredrik Rääf, is not included, which is a remarkable omission. This
volume also includes lists of P. A. Säve's publications and relevant literature
relating to the symposium.

Meän kielen sanakirja. I: Tornionlaakson suomi — Suomen suomi —
Ruotti. I: Tornedalsfinska — standardfinska — Svenska. II: Ruotti —
Tornionlaakson suomi. II: Svenska — Tornedalsfinska. Red. Matti Kenttä & Erling Wande. LuulajalLuleå 1992. XXX+241 s. ISBN
91-87410-095.
Forskningen i de svenska dialekterna tog som bekant fart på 1880- och 1890-talen. Det dröjde dock till 1912 innan den tornedalsfinska dialekten, ett språk som
av ålder talats i Sverige, fick en översiktlig beskrivning. Detta skedde i Martti
Airilas doktorsavhandling, Äännehistoriallinen tutkimus Tornion murteesta
('Ljudhistorisk undersökning av Tornemålet'). Eftersom den nuvarande riksgränsen och Torne älv inte varit dialektskiljande, beskriver Airila dialekterna på
båda sidor om gränsälven. Först för ett tjugutal år sedan tog emellertid publiceringen på och om den finska dialekten i svenska Tornedalen fart. Ett av de första
exemplen härpå är Erik Wahlbergs avhandling Finska ortnamn i norra Sverige av
år 1963. Men redan 1944 publicerade William Snell ett antal berättelser på dialekt
under rubriken Kamaripirtiltä. Av politiska skäl var intresset för den finska som
talas i norra Sverige lamt under 1800-talet och första hälften av 1900-talet. De
svenska myndigheterna har velat tona ned det förhållandet att den språkliga
gränsen mellan Sverige och Finland går vid Sangis älv, ett par tre mil väster om
Haparanda, och på olika vis undertryckt finskan på den svenska sidan av
gränsälven.
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Någon överblick av ordförrådet har dock inte funnits förrän helt nyligen, då
Meän kielen sanakirja (Ordboken för vårt språk) kom ut med Erling Wande och
Matti Kenttä i redaktionen. Det är en ordbok som vill registrera det grundläggande ordförrådet i den finska dialekt som talas i svenska Tornedalen. Medtagna är
alltså också de dialektens ord som sammanfaller med de standardfinska. Specifikt gällivarefinska ord och ordformer har dock inte tagits med. Boken består av
två delar, dels en tornedalsfinsk-standardfinsk-svensk del, dels en svensk-tornedalsfinsk del. Den förra delen omfattar 123 sidor, den senare av 109. Skillnaden i
omfattning betingas av att den svensktornedalsfinska delen helt naturligt saknar
översättningar till standardfinska. Boken rymmer ungefär 6 400 artiklar med
tornedalsfinska ord. Självklart innehåller den endast en mindre del av dialektens
alla ord.
Den som under 1950-talet vistades i Haparanda fick många gånger höra att den
finska som talades på den svenska sidan av gränsälven inte var någon riktig
finska utan ett slags rotvälska vars ordförråd i huvudsak bestod av förvrängda
svenska ord. En titt i ordboken visar att sådana föreställningar saknade och
saknar förankring i verkligheten. De flesta orden brukas i finskan i Finland,
särskilt om man tar hänsyn till förhållandet i de finska dialekterna i Finland, vilka
fram i vår tid uppvisar ett stort antal svenska lånord. Många har visserligen en
ljudform som betingas av utvecklingar inom dialekten och som delas av de
västfinska dialekterna i allmänhet. Exempel på sådan ljudform är att vissa
konsonantgrupper kan förekomma i början av ord (fl-, fr-, kl-, kn-, kr-, pi-, pr-,
tr-), t. ex. frahti 'frakt', layyni 'gryn', pruukata 'bruka', medan östfinskan föredrar att utelämna den första konsonanten, rahti, ryyni, ruukata. I några fall
märks ett västfinskt inslag i ordförrådet, t. ex. ehtoolinen 'kvällsmat', som är en
bildning till det västfinska ehtoo 'afton, kväll' och nisu 'vete(bröd)'. Standardfinskans normalord är östfinska, nämligen illa och vehnä. Det skall dock inte
förnekas att ordboken också uppvisar många sena lån från rikssvenskan, s.k.
citatord, som veterligen saknas i riksfinska dialekter. Exempel på sådana är
aktiepuulaaki, allmänninki, alpyyli 'albyl, huvudvärkstablett', eltari 'eldare'
(jämte lämmittäjä), farmuuri 'farmor', framila 'framme', framile 'fram', lääruvärkki, prupleema, väävi 'väv'. Svårare att bedöma är de ganska talrika från
samiskan inlånade orden, t. ex. kemi 'skare' (saL=lulesamiska kier'ne), kero
'berg' (saL tjärro), kumakka 'pjäxa' (saL skumakah), luspa 'älvutlopp' (saL
luspe) samt de ord som kan misstänkas har inlånats från lokalt svenskt talspråk,
t. ex. krintu 'grind'.
I en särskild förteckning redovisas källorna, som består av tryckta verk på och
om tornedalsfinska, manuskript och bandinspelningar. Av denna förteckning
framgår vanligtvis (men inte alltid) vilken orts eller regions språk källan representerar. Att för Haparandabladet ange Tornionlaaksoa (Tornedalen) är naturligtvis i detta sammanhang föga upplysande. Texterna i Haparandabladets
finskspråkiga hälft kan för övrigt karakteriseras som standardfinska med en och
annan sveticism. Inte heller kan den intresserade av vare sig källförteckning eller
ordbok avgöra från vilken ort ett visst belägg kommer. Redan ordbokens titel
Meän kielen sanakirja visar på svårigheterna härvidlag, eftersom det standardfinska meidän, som är genitiv av pronomenet me 'vi' på sina håll i Tornedalen
förutom det vanliga meän också heter mejjän. Nu betonar visserligen utgivarna i
förordet att avsikten med urvalet av ord inte är att föreskriva »hur något
egentligen heter eller skall heta på tomedalsfinska». Trots detta är det att
beklaga att det tydligen inte funnits plats eller möjlighet att lämna närmare
upplysningar om beläggorter.
Vilka principer som styrt urvalet av ord får läsaren inte veta i detalj. Han får
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närmast intrycket att alla de ord som funnits i materialet medtagits utan gallring.
Å andra sidan skulle en fullständig excerpering av Haparandabladet ha givit ett
avsevärt större ordförråd. Resultatet har blivit ett heterogent material, av vilka
somliga ord tillhör en gången tid och en svunnen kultur, andra åter har inkommit
i vår tid, medan en tredje grupp måste betecknas som tillfälliga sammansättningar. Till den första gruppen hör t. ex. fiinitä heinän 'göra /sko/hö finare', hylkheennahkarisla 'sälskinnsrissla', olkileipä 'halmbröd', till den andra hör t. ex.
folkhemmi 'folkhemmet', fra ksuunisota 'fraktionsstrid', geemi eller keemi
'gem', medan den tredje representeras av t. ex. flaattakivi 'slät sten', kivenäisaine 'mineralämne', kivikkotie 'stenig väg', pakopirtti 'fiykthärbärge'. Överraskande är också att i en sådan ordbok som denna finna kalsineeraja 'kalcinerare'
och kalsineerata 'kalcinera' eller Ketseemane 'Getsemane'. I åtskilliga fall refereras skilda böjningsformer av samma ord under olika uppslagsord. Utrymme
hade sparats om sådana ord förts upp under samma uppslagsord. Exempel härpå
är färi 'färg' — färiltänsä 'till färgen', huomata 'lägga märke till' — huomattava
'anmärkningsvärd', kumma 'underlig' — kummasti 'underligt', kamala 'underlig'
— kamalasti 'underligt', katto 'ser du' — kattoa 'se' — kattokaa 'ser ni', kiitos
'tack' — kiitoksia som är partitiv pluralis av kiitos. Muna 'ägg' och muna
'testikel' är naturligtvis samma ord och hade utan men kunnat redovisas tillsammans. Många fler exempel hade kunnat lämnas.
Utgivarna har tydligtvis känt ett behov av att uttrycka sig kort. Det har lett till
att antalet språkprov är begränsat och att översättningarna är kortfattade. Detta
bör inte nödvändigtvis ses som en brist. Men någon gång skulle läsaren gärna ha
sett att det givits närmare upplysningar. Under Haaparanta 'Haparanda' finns
språkprovet Haaparanta näkkyy 'kaffet är svagt'. Ordagrant betyder frasen
'Haparanda syns'. Hur har då Haparanda kommit att förknippas med svagt
kaffe? Och vad laksloova 'laxlåda', lapinkeitto 'lappkok' och lyyra 'lyra' egentligen avser är för en icke-tornedaling en smula dunkelt. Närmast förvirrad blir
läsaren inför ordet linnunmaito 'fågelmjölk'. Nykysuomen sanakirja förtäljer att
det för det första avser en sorts lök, stjärnlök, för det andra en fiktiv läckerhet
men också brännvin. Man kan med skäl misstänka att det är brännvin eller vodka
som liknats vid linnunmaito.
Ordbokens namn, Meän kielen sanakirja, antyder att den främst är avsedd för
tornedalingar som talar sin gamla finska dialekt. En av dess viktiga uppgifter är
att den bör kunna bidra till att hålla finskan vid liv i svenska Tornedalen, inte
bara därför att en del av målets ordförråd blivit kodifierad utan också därför att
den visar att tornedalsfinskan kan hämta styrka från standardfinskan som bär en
gren av den nordiska kulturen och som är ett väl fungerande modernt kulturspråk
med en litteratur som är jämförbar med den svenska. Detta hindrar dock inte att
ordboken är av stort intresse för andra språkintresserade. Att den kritiske
granskaren hittar sådant som han önskar vore annorlunda hör en ordbok till. Att
sammanställa en ordbok är ett komplicerat och krävande arbete. Obestridligt är
omdömet att den är ett imponerande pionjärarbete av framtida värde.
Sven Söderström

SUMMARY

Meän kielen sanakirja CA dictionary of our language') presents the vocabulary
of the Finnish dialect spoken in the Swedish part of the Tornedalen (Tornionjoki
valley) region, on the Swedish-Finnish border. In the first half of the book,
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Tornedalen Finnish words are translated into standard Finnish and Swedish. The
second half is a Swedish-Tornedalen Finnish dictionary. The lexicon of this
dialect is made up chiefly of words and expressions that are used in standard
Finnish and West Finnish dialects, and to a lesser extent of unassimilated
borrowings from Swedish and loans from Saami.
The reviewer comments on the selection of words included and some of the
translations given. His fmal verdict is that this is an important pioneering work
on a dialect about whose vocabulary only uncertain information has until now
been available.

Ord & Sag 12. Udg. af Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning
(Århus universitet). Århus 1992. 68 s. III. ISSN 0108-8025.
Inför sitt 60-årsjubileum i december 1992 beställde Institut for Jysk Sprog- og
Kulturforskning artiklar från kolleger både inom och utom Danmark. Temat
skulle vara jyllänningarnas och de jylländska dialekternas roll i vidare språkliga
och kulturella sammanhang. Resultatet blev tre uppsatser som, lagom till jubileet, publicerades i institutets populärvetenskapliga tidskrift Ord & Sag. Författarna är lektor Karen Margrethe Pedersen vid Institut for Dansk Dialektforskning i Köpenhamn, docent Vidar Reinhammar, f.d. chef för Ordbok över Sveriges dialekter i Uppsala, samt professor Nils Århammar vid Nordfriisk Instituut
i Bredstedt.
Karen Margrethe Pedersens artikel har rubriken Jyderne i Omålsordbogen.
Inledningsvis kommenterar hon en karta ur Jysk Ordbogs presentationshäfte, på
vilken de skiftande uttalsformerna av ordet dej 'deg' i jylländska dialekter
åskådliggörs med hjälp av olika skrafferingar (s. 7). Hon påpekar att Fyn och
småöarna söder därom finns med på alla kartor i Jysk Ordbog men har lämnats
blanka som om det vore fråga om okänt land. Som »et elskvxrdigt drilleri til de
selvbevidste jyder» har hon sedan framställt en ny karta (s. 9) där rollerna är
ombytta, så att dialektformerna av ordet dej har ritats in på Fyn, Langeland
m. fl. öar, medan hela Jylland lämnats blankt. Härigenom får författaren ett
ypperligt tillfälle att presentera Omålsordbogen och visa vad denna kan användas till.
Redigeringen av Omålsordbogen har kommit till ordet gud, men »til xre for de
jyske lxsere af Ord og Sag» har Pedersen hoppat en bit längre fram och redigerat
artiklarna jyde och jysk samt ett antal sammansättningar på jyde- (några av
artiklarna återges på s. 19-22). Dessa ord och deras användning avspeglar ofta
fördomar som av tradition präglade öbornas inställning till Jylland och jyllänningarna; man utgick ifrån att de enstaka jyllänningar man träffade var fattiga,
enfaldiga, gammalmodiga, orenliga, lusiga, lögnaktiga, skrytsamma och så vidare. Många av dessa föreställningar kom emellertid på skam när öarna i slutet av
1800-talet fick ta emot en mängd jylländska inflyttare som arbetskraft. Det visade
sig då att de förut så ringaktade jyllänningarna i själva verket var väl så dugliga
och försigkomna som öborna. På vissa områden, t. ex. inom lantbruket, var de
rentav föregångsmän som öborna kunde lära av. På Fyn introducerade jyllänningarna bl. a. en ny och bättre typ av lieskaft. Denna kom att kallas jydestage,
medan hela lien kallades jydet0j. I dessa fall är ju förleden jyde- ingalunda
nedsättande (s. 16).
Utgående från samlingen av jyde-ord tecknar Pedersen en livfull bild av gamla
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tiders danska bondesamhälle och en seglivad naboopposition; enligt henne »gOr
Oboerne stadig, hvad de kan, for at holde liv i tanken om 'det mOrke Jylland'»
(s. 18).
Vidar Reinhammars bidrag, som är översatt till danska, bär titeln Sprogkontakt i Sydvestskandinavien. Den inleds av en kortfattad men ändå klar och
lättillgänglig redogörelse för hur det gemensamma nordiska fornspråket splittrats
upp i dialekter, ur vilka nationella skriftspråk och senare rikstalspråk utvecklats
och i sin tur påverkat dialekterna så att dessa i dag är på väg mot en allt större
utjämning. Därefter berörs det stora inflytande som danskan särskilt under
unionstiden hade på svenskt skriftspråk.
I övergången till uppsatsens huvudtema introducerar författaren Natan
Lindqvists arbete Sydvästsverige i språkgeografisk belysning (1947), som ju
behandlar ett område i det nuvarande Sverige vars dialekter i ordförråd och
uttalsformer bär spår av påverkan från det danska språkområdet. Även Norges
sydkust antas tillhöra denna danska inflytelsesfär, eftersom vissa språkliga företeelser där enklast förklaras som »spredt direkte dertil fra det nuvxrende Danmark (Jylland)» (s. 26).
Författaren påpekar att den vetenskapliga litteratur som beskriver de nordiska
dialekternas struktur framför allt ger upplysning om ljudförhållandena, medan
ordförrådet och de olika ordens utbredning inte har utforskats lika grundligt. Han
nämner några av de stora ordboksprojekt som för närvarande pågår i Norden —
0målsordbogen, Jysk Ordbog, Ordbok över Sveriges dialekter och Ordbok över
Finlands svenska folkmål — och konstaterar att de alla befinner sig långt ifrån sin
fullbordan. En ordbok som inte nämns här men likväl otvivelaktigt hör hemma i
samma kategori är Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, vars redaktion finns
vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Den har utkommit sedan 1961 och
har hunnit ett gott stycke in på bokstaven s.
Reinhammar beklagar att Lindqvists kartläggning gör halt vid riksgränserna
mot Danmark och Norge; ordens förekomst utanför Sverige redovisar han i regel
endast summariskt efter de ordböcker som stått till buds. Detta tillvägagångssätt
omöjliggör en »egentlig sproggeografisk (eller bedre udtrykt: dialektgeografisk)
analyse», menar Reinhammar (s. 27). »Vi kan fx. ikke drage slutninger om,
hvorvidt et bestemt ord er blevet spredt fra Danmark til det (nuvwrende) Sverige
eller omvendt; heller ikke om forekomsten af ett ord, der er afhjemlet et enkelt
sted i Norge, og som også findes i dansk, skal forklares som såkaldt relikt (levn)
eller som indlån fra Danmark» (s. 27 f.). Vidare anser författaren att Lindqvist
inte gör tydlig skillnad mellan novationer och arkaismer (s. 28). I stället tycks
han betrakta alla de undersökta orden, även de allra äldsta, som ursprungligen
hemmahörande i ett mycket gammalt kultur- och språkområde omkring Kattegatt och Skagerrak. »Når han taler om gamle sydvestsvenske ord, tager han ikke
stilling til spOrgsmålet, om disse ord kan antages tidligere at have haft betydeligt
stOrre udbredelse, måske til og med have vret almindelige i de nordiske sprog
eller ligefrem fxllesgermanske» (s. 28).
I de tre följande avsnitten ger Reinhammar exempel på språkdrag som kan ses
som spår efter en gammal sydvästskandinavisk kulturprovins. Dessa företeelsers
utbredning i Norden åskådliggörs med hjälp av små kartor.
Först behandlas ett antal gemensamma arvord som bevarats i ett mer eller
mindre sammanhängande sydvästskandinaviskt område (i ett par fall även på
helt annat håll): da. agern 'ollon', da. ajle (m. fl. former) 'kreatursurin', da. hofs,
ofs 'takskägg', da. hOr 'lin', sv. oräte, uräte, yräta 'ratade rester av kreatursfoder som lämnats kvar i krubban'.
1 nästa avsnitt går Reinhammar igenom några språkdrag som anses ha spritts
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till Sverige (och Norge) söderifrån via Danmark. Först diskuterar han förenklingen av de gamla diftongerna ei (ä°, au och öy. Därvid refererar han några av de
antaganden som har gjorts beträffande hur snabbt dess spridning norrut bör ha
skett. Enligt Gösta Holm måste diftongerna så sent som på 1200-talet eller rentav
1300-talet ha varit fullt levande i de trakter varifrån kolonisationen av Norrbotten
och Finland utgick, alltså bl. a. i Uppland, eftersom de norrbottniska och finlandssvenska dialekterna ju har bevarade diftonger. Reinhammar ansluter sig till
Holms åsikt, dock »med et delvis andet udgangspunkt» (s. 34) som han inte går
närmare in på.
Övriga språkdrag som behandlas i detta avsnitt är tungrots-r och de båda
redskapsorden håmma 'ryssja (för ålfångst)' och pläjel (m. fl. former) 'slaga'.
Det tredje avsnittet handlar om danska språkdrag som spritts norrut. Som
exempel på novationer inom ljudläran nämns övergången p tk>b d g, vidareutvecklingen av b> v (w) och av gh > w (v), assimilationen tn > nn i ord som
vatn > vann samt formerna glemma, glimma, glämma 'glömma'. Därefter
behandlas också några ord som antas ha spritts från Danmark: stöv, stö 'damm
och mjäll (som ryktats av häst)', stäka, stäga 'lukta illa' och åkerhöna i betydelsen 'rapphöna'. Slutligen diskuteras ett par fall där redan befintliga ord har fått
nya betydelser som sedan spritt sig, nämligen binde, binda 'sticka' och väv
'vävstol'.
I sina slutord påpekar Reinhammar hur begränsad vår kunskap om dialektordens utbredning visar sig vara i ett nordiskt perspektiv. Han beklagar »at
nordiske dialektologer så ofte ser rigsgrxnserne som barrierer, som ikke kan
eller behOver at forceres» (s. 45). För att råda bot på detta missförhållande
föreslår han ett samnordiskt projekt för kartläggning av ett större antal dialektord
i Norden.
Om danske låneord i nordfrisisk og deres betydning for jysk ord- og lydhistorie
— med en ekskurs om nordfrisiske lån i jysk lyder den långa titeln på Nils
Århammars artikel, som är tillägnad Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning
och dess grundare professor Peter Skautrup. Inledningsvis (s. 46) framhåller
författaren Jysk Ordbogs stora betydelse för ett fortsatt utforskande av den
genomgripande danska påverkan som den nordfrisiska språkgruppen utsattes för
under medeltiden.
Resten av artikeln är en presentation av forskningsområdet. Till att börja med
ges en kortfattad beskrivning av hur friserna invandrade söderifrån till
Schleswigs västkust. Detta skedde i två huvudvågor, den första sannolikt redan
på 700-800-talet och den andra på 1000-talet. Invandrarna, som alltså representerade olika utvecklingsstadier av sitt språk, slog sig ned i skilda områden och lade
därmed grunden till den dialektsplittring som råder än i dag. På s. 49 finns en
tydlig och detaljerad karta som visar den gängse indelningen av de nordfrisiska
dialekterna. Den viktigaste skiljelinjen är den mellan öfrisiska och fastlandsfrisiska dialekter, vilka kan härledas till den tidigare resp. den senare invandringsvågen.
Såväl på öarna som på fastlandet kom de invandrade friserna i nära kontakt
med danskar, vilket under tidernas lopp avsatte djupa spår i deras språk. Dansk
påverkan märks framför allt i ordförråd och fraseologi, men även i personnamn
och ortnamn.
Uppsatsens längsta avsnitt utgörs av en forskningshistorik. De danska lånorden i nordfrisiskan har studerats utifrån olika aspekter och med olika syften,
mest av språkhistoriskt intresse men även för att belysa t. ex. bebyggelsehistoriska problem. I begreppet lånord inkluderas här även betydelselån och reliktord
som har bevarats tack vare »leksikalsk stOtte» från danskan. De sistnämnda är
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»ord, der forlwngst er udd0cle i vestgermansk uden for det danske sprogs
inciflydelsesområde (eller som kun er bevaret i en specialbetydning der)» (s. 55).
Ett viktigt forskningsfält är också de personnamn och ortnamn som är av danskt
ursprung.
Den litteraturförteckning som fogats till uppsatsen omfattar 32 titlar, av vilka
Århammar själv står för sju.
Författaren anser att studiet av danskans inflytande på norcifrisiskan också
kan vara av betydelse för »en ord- og i visse ti1fx1de også lydhistorisk rekonstruktion af jysk» (s. 57). För att understryka detta ägnar han ett par sidor åt att
diskutera ytterligare några relevanta fall.
Till glädje för lexikograferna vid Jysk Ordbog har artikeln utökats med en
exkurs om det nordfrisiska inflytandet på de jylländska granndialekterna. Enligt
Århammar inskränker sig detta till enstaka lånord. Sådana påträffas framför allt
inom höslåtter- och betningsterminologin, vilket väl beror på att friserna redan i
antiken var kända för sin boskapsuppfödning. Naturligt nog har även kust- och
marsklandsterminologin berikats med en del nordfrisiska lån.
Avslutningsvis uttrycker författaren en förhoppning om att jylländska och
nordfrisiska dialektologer och lexikografer så småningom skall utveckla ett
fruktbart forskningssamarbete kring gemensamma problem.

Anna Westerberg

SUMMARY
In December 1992 the Department of Jutland Dialect and Cultural Research at
the University of Århus celebrated its 60th anniversary. To mark the occasion,
issue no. 12 of Ord & Sag, the journal published by the Department with a more
general readership in mind, was devoted to the role of Jutlanders and the Jutland
dialects in a broader linguistic and cultural context. Three authors have each
contributed an article. Karen Margrethe Pedersen shows how use of the word
jyde `Jutlander' and compounds in jyde- in the Danish island dialects reflects
traditional prejudices about Jutland and its inhabitants. With the help of maps,
Vidar Reinhammar discusses a number of linguistic features that can be regarded
as traces of an old south-west Scandinavian culture area. Nils Århammar provides an introduction to the field of research that is concerned with the Danish
influence on the North Frisian language group.

Läsz16 Honti m.fl. (utg.): Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem
germanischen und dem slavischen Sprachraum. Vorträge des Symposiums aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der
Rijksuniversiteit Groningen 13.-15. November 1991. Amsterdam — Atlanta, GA 1992. 196 s. ISBN 90-5183-387-3.
Det var år 1966 som A. D. Kylstra, professor i forngermansk filologi vid
universitetet i Groningen i Nederländerna, fick officiellt uppdrag att bedriva
undervisning i finsk-ugriska språk vid universitetet. I själva verket hade han då
redan i några år på anmodan från en del av sina studenter i germanistik givit
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sådan undervisning, och han hade skrivit sin doktorsavhandling år 1961 över
ämnet »Geschichte der germanisch-finnischen Lehnwortforschung». Professor
Kylstra ledde institutionen för finsk-ugriska språk fram till sin pensionering 1985,
och efter ett par års vakans blev ungraren Läsz16 Honti kallad att besätta
professuren i finsk-ugriska språk.
För att fra den finsk-ugriska institutionens 25-årsjubileum anordnade professor Honti i samarbete med institutionens andra lärare i november 1991 ett
symposium i Groningen, vilket hade som huvudtema de finsk-ugriska språkens
beröringar med germanska och slaviska språk. Av deltagarna i symposiet var det
18 som framträdde med föredrag, och dessa föredrag har nu publicerats i en
volym som redigerats av L4sz16 Honti och hans medarbetare vid institutionen i
Groningen: Sirkka-Liisa Hahmo, Tette Hofstra, Jolanta Jastrzgbska och Osmo
Nikkilä. Bland föredragshållarna fanns, förutom representanter för den egna
institutionen, finnar, ungrare och tyskar samt en representant vardera för Sverige, Estland och Ryssland.
Efter ett förord inleds volymen med det föredrag som professor Honti höll vid
symposiets öppnande och som gav en översikt över verksamheten vid institutionen under dess 25-åriga tillvaro. Av de därpå följande 18 föredragen behandlar en
tredjedel beröringar mellan germanska och finsk-ugriska språk och en tredjedel
beröringar mellan slaviska och finsk-ugriska språk, medan den återstående
tredjedelen kan sägas vara av mera allmän karaktär och beröra såväl de germanska som de slaviska kontakterna.
Av de finsk-ugriska språken är det bara de östersjöfinska språken (finska,
estniska m. fl.), samiskan och ungerskan som under sin historia har varit i
kontakt med de germanska språken. Kontakter med slaviska språk har de alla
haft, men det är bara ungerskan som har haft samröre med flera olika slaviska
språk. De övriga har bara varit i kontakt med ryskan, under det att ungerskans
slaviska kontakter endast gäller de västslaviska och de sydslaviska språken, med
det undantaget att ungrarna under de senaste årtiondena, som Honti framhåller i
sitt inledningsföredrag, har haft påtvungna och oönskade kontakter med ryssar i
sitt eget land, varvid ett litet antal ryska ord har tagits upp.
När det gäller de äldsta germanska lånorden i de östersjöfinska språken har
forskningsläget förändrats avsevärt under de senare årtiondena. Under första
hälften av vårt århundrade gällde allmänt den åsikten, att de äldsta lånorden i
urfinskan, de östersjöfinska språkens moderspråk, var de baltiska, som hade
kommit från ett förstadium till litauiskan och lettiskan. Dessa antogs ha tagits
upp med början någon gång omkring 500 f. Kr., medan de germanska lånorden,
av vilka några var urgermanska och många urnordiska, började komma in några
århundraden senare. Det fanns också sådana som ansåg att några av de germanska lånorden rentav kunde vara förgermanska, varmed man menade att de hade
kommit in före den urgermanska ljudskridningen, men i allmänhet ville man inte
gå så långt. Björn Collinders digra avhandling Die urgermanischen Lehnwörter
im Finnischen (1932) hade som främsta tes att några förgermanska lånord i
finskan inte kan påvisas, däremot ett dussintal urgermanska lånord. Men under
de senaste årtiondena har en helt ny inriktning gjort sig gällande, som delvis
under inverkan av nyare arkeologiska resultat hävdar dels att urfinskan som en
egen gren av de finsk-ugriska språken är betydligt äldre än man tidigare trott
(man vill rentav föra den tillbaka till det tredje förkristna årtusendet) och att de
tidigaste germanska lånorden inte alls behöver vara senare än de baltiska, dels
att man kan finna betydligt fler gamla germanska lånord än man tidigare trott och
att somliga av dem mycket väl kan vara förgermanska.
Den som mest energiskt följt denna linje i lånordsforskningen är Jorma Koivu-
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lehto, som är professor i tyska i Helsingfors. I den nu behandlade volymen
behandlar han inte lånorden i finskan utan i samiskan, och hans bidrag har titeln
»Germanisch-lappische Lehnbeziehungen.» Han går här inte in på sådana allmänna frågor som jag just antytt, utan han ger nya förslag till etymologier för
fyra samiska ord, vilka han vill förklara som germanska lånord. Bland bidrag
som gäller germanska påverkningar på de östersjöfinska språken kan man lägga
märke till ett föredrag av Cornelius Hasselblatt i Hamburg om översättningslån
från tyska och svenska vid finska och estniska verb och ett av Tette Hofstra i
Groningen om östersjöfinska adjektiv som lånats från germanskt håll. Om ortnamn skriver Lajos Kiss i artikeln »Ungarisch-slawische Wechselbeziehungen in
der Toponymie des Karpatenbechens» och 011i Nuutinen i artikeln »Old European hydronyms in Finland?».
Lars-Gunnar Larsson i Uppsala har intressanta uppgifter att komma med om
de s. k. sockenlapparna i Sverige i artikeln »Gemeindelappen und Schweden».
Delvis med stöd av nyare arkelogiska och etnologiska forskningar kommer han
fram till att dessa sockenlappar, som under 1600-, 1700- och 1800-talen bodde i
byarna långt söder och öster om fjällsamernas områden och där tjänstgjorde som
hästslaktare och hudavdragare, inte som man tidigare antagit var avkomlingar till
flyttsamer som på grund av fattigdom hade slagit sig ner långt från sina ursprungliga trakter, utan i stället härstammade från jagande och fiskande samer som
sedan gammalt hade hört hemma så långt söderut som i Dalarna, Härjedalen och
norra Uppland, nästan ända ner åt Mälardalen till. Larsson bygger bl. a. på en
ordlista över sockenlapparnas språk, »Vocabularium Linguae Lapponum mendicantium», som förvaras i Uppsala universitetsbibliotek och som troligen upptecknades i trakten av Gävle omkring år 1770.
Några av artiklarna i volymen behandlar ljudhistoriska problem. Sålunda
skriver Eugene Helimski i Moskva om hur slaviska, latinska och germanska
lånord i ungerskan har anpassat sig till de i ungerskan gällande reglerna för
vokalharmonin, dvs, den regel som i bl. a. finskan och ungerskan allmänt uttryckt säger att ett och samma ord får innehålla antingen bara bakre eller bara
främre vokaler, och Låszlö Honti skiver om hur indoeuropeiska lånord i finskan
och ungerskan har ändrats för att passa in i den regel som säger att orden i dessa
språk inte får börja med två eller flera konsonanter. Gert Sauer i Berlin skriver
om vissa problematiska ljudmotsvarigheter i de ryska lånorden i olika finsk-ugnska språk.
Några av artiklarna behandlar lite mer »exotiska» språk. Istvån Futaky i
Göttingen skriver om ryska lånord i de obugriska språken (voguliska och ostjakiska), eller rättare sagt om sådana ord som tidigare har antagits vara ryska lånord
men som han anser vara äldre än det ryska herraväldet i dessa sibiriska trakter
och i själva verkat lånade från mongoliska eller turkiska språk, och Kåroly Rhdei
i Wien behandlar fornkyrkslaviska semantiska och syntaktiska påverkningar på
det fornsyrjänska skriftspråket.
Jag har här inte nämnt alla de i volymen ingående artiklarna, men det redan
sagda torde göra det klart att den nederländska jubileumsskriften innehåller
omväxlande och intressant läsning.
Bo Wickman

SUMMARY

•

In November 1991, a symposium was held at the University of Groningen in the
Netherlands to celebrate the fact that Finno-Ugric languages had been taught at
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the University for 25 years. Its general theme was the Finno-Ugric languages'
contacts with Germanic and Slavonic languages. This volume comprises the
eighteen papers presented at the symposium, together with an introductory
chapter on 25 years of Finno-Ugric studies at Groningen. One-third of the papers
deal with Germanic contacts and one-third with Slavonic contacts, while the
remainder are of a more general character, touching on contacts with both the
Germanic and the Slavonic world.

Från arkivens verksamhet 1991/92

Årsberättelserna för dialekt- och folkminnesarkivens verksamhet kan rekvireras
hos vederbörande arkiv. Adresser och telefonnummer är:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA),
Östra Ågatan 27, Box 1743, 751 47 Uppsala, tel. 018-15 63 60, fax 018-15 1342.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL),
Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046-107470, fax 046-15 23 81.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG),
Vallgatan 22, 411 16 Göteborg, tel. 031-13 88 71.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM),
Jägarvägen 18, Box 4056, 904 03 Umeå, tel. 090-1358 15, fax 090-1358 20.
Arkivet för ordbok över Sveriges dialekter (OSD),
Gamla torget 3, 753 20 Uppsala, tel. 018-10 26 70.
Ur årsberättelserna ges här kortfattade upplysningar om viktigare inslag i de
delar av institutionernas arbete som gäller dialekter, folkliv och folkminnen
(t. ex. större arbetsprojekt, fullbordade större undersökningar, av arkiven utgivna skrifter) samt personalskiften.
Ur redogörelserna för arbetsåret 1991/92 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Den 1 januari 1992 tillträdde fil. dr Gerd Eklund en tjänst som förste arkivarie
och fil. dr Anna Westerberg en tjänst som arkivarie, båda vid språkliga avdelningen.
Av trycket har utgivits: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1991, årg. 114
(h. 317); M. Källskog, Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål; A. Westerberg, Utvecklingen av kort a framför id och nd i svenska
dialekter; G. Ericsson, Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 3. Tro, vantro,
övertro, utg. av M. Hellquist.
Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter
Av trycket har utgivits: Ordbok över Sveriges dialekter. Häfte 1. A-andtäppt.
SUMMARY
From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research
The above account summarizes the principal activities of the institutes of dialect
and folklore research 1991-92. The detailed official reports of the institutes can
be obtained from the respective institutes (for addresses see above).
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Uppsala universitet.
Eva-Lott Lindqvist, f. 1961, fil. kand., arkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
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universitet.
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Uppsala universitet.
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