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Dialekt och språknorm i
Svensk-Amerika
Värderingar och attityder från 1960-talet
Av Folke Hedblom

Att dialekttalande personers värderingar och attityder i fråga om eget
och andras talspråk varit av stor betydelse för respektive språkarters
överlevnad, förändring eller utdöende har under senare år betonats av
många forskare. Så t. ex. har E. 0. Bergfors i ett föredrag 1978 belyst
förhållandena i övre Dalarna där socken- eller bydialekten ännu visar
stor livskraft och förmåga till anpassning i bygdens nutida sociala liv.
Dess ställning inom skolan ägnades 1983 en doktorsavhandling av Sven
0. Hultgren. Av övriga författare som behandlat ämnet må särskilt
nämnas Bengt Loman, Bengt Sigurd och Mats Thelander i flera skrifter.
Själv har jag intresserat mig för frågan alltsedan en personlig erfarenhet redan på 1930-talet. Under en promenad i skogen norr om Uppsala
mötte jag en äldre man från trakten och kom i samspråk med honom. Jag
hörde på hans »akuta» accentuering att han måste vara uppvuxen någonstans i nordöstra Uppland, åt Öregrundshållet till. Sedan vi pratat en
stund frågade jag honom var han var född; jag gissade på nordöstra
Uppland. Han mulnade genast och utbrast i bekymrad ton: »0j-oj, hörs
det än! Och jag som trodde att det var borta för länge sen. Jag har bott
här i 30 år och har ansträngt mig att tala så som dom gör här; för här talar
dom mycke finare.» — Jag försökte givetvis att mildra vad jag råkat säga.
Jag sade att jag var språkexpert och särskilt intresserad av hur man
talade i olika delar av Uppland. Bara en expert kunde höra så obetydliga
detaljer i hans språk som ju var en mycket fin svenska, etc. Efter detta
verkade han något lättad. — 1 nordöstra Uppland finns det bekanta
akutaccent-området, där människorna ofta varit utsatta för härmning och
drift från personer i andra delar av landskapet.
Motsvarande problem mötte också i Svensk-Amerika vid de resor för
bandinspelning av där ännu kvarlevande svenska dialekter bland invandrare från Sverige och deras ättlingar som på Dialekt- och folkminnesarkivets (ULMA) uppdrag genomfördes under 1960- och 1970-talen. Där
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ute framträdde dialektmotsättningarna i ännu skarpare relief än hemma i
Sverige. Dialekter som i ett årtusende levat vitt åtskilda, såsom skånska
och värmländska, hälsingska och småländska kom plötsligt att finnas tätt
inpå varandra. Närmaste granne talade ett folkmål som man kanske inte
ens hört förut. Denna våldsamma omkastning i dialekternas traditionella
geografi gjorde att skiljelinjerna blev skarpare och motsättningarna häftigare än hemma i Sverige. Vem talade svenska »bäst» och »riktigast»?
Vad skulle man ta till rättesnöre för sig och sina barn?
I större städer och i de kulturmedvetna kretsar, där man ivrade för
svenskans bibehållande som ett levande minoritetsspråk i Förenta staterna, hade svaret på sina håll varit enkelt: En självklar förutsättning härför
är att vi blir av med den stora dialektvariation som rådde hemma i
Sverige och ännu finns bland våra invandrare i Amerika, »den tungornas
förbistring» som egentligen intet annat är än »fördärfvade munarter»,
förtjänta att utrotas mera än de främmande [engelska] orden. Man
framhöll vidare att det här inte bara var fråga om en språklig mångfald
utan också om sociala skillnader. Både i Sverige och i Amerika var den
som bara talade dialekt i socialt hänseende stämplad som underklassare,
en stämpel som i stort sett endast det fåtal som i det nya landet kunde få
högskoleutbildning hade möjlighet att helt komma ifrån. För de flesta var
det enklast att snarast möjligt övergå till engelska. Då var man jämställd
inte bara med bildade svenskar utan med alla medborgare i det nya, stora
fosterlandet (Has selmo 1974:75 ff.).
Men de svenskamerikaner och andra som räknade med dialekternas
snabba undergång blev inte sannspådda. Såsom talspråk i Amerika har
svenska dialekter levat oavbrutet i ca 150 år, så t. ex. i Bishop Hill, som
grundades 1846 och där det ännu 1991 finns några få som talar hälsingemål.
Förhållandena skall här belysas med några fall hämtade ur det i skilda
delar av Amerika åren 1962-66 inspelade fältmaterial som finns samlat
och arkiverat i ULMA: s fonogramavdelning i ljudbandsserien »Am».
Om denna samlings tillkomst se främst Svenska landsmål årg. 1962, 1965
och 1966. — Därtill kommer de kompletterande inspelningar som förf.
med hjälp av moderna, högklassiga kassettbandspelare gjorde i Illinois,
Minnesota m. fl. stater åren 1973 och 1976 och som tills vidare arkiverats
i serien »Amk». I

I Det urval av ljudband som citeras i det följande har inte kunnat göras genom excerpering
av hela det inspelade materialet (ca 670 talare) utan bygger på spridda anteckningar, gjorda
av förf. i fältet och vid katalogiseringen. Framställningen anknyter dessutom till förf:s
reseberättelser i Svenska landsmål 1962, 1965 och 1966 samt till böckerna En hälsingedialekt i Amerika (1978) och Svensk-Amerika berättar (1982).
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1. Dialekthomogena bosättningar i de norra staterna
De tidigaste upptagningarna med arkivets inspelningsbil gjordes våren
1962 av förf. tillsammans med ljudingenjören Torsten Or&us bland
invandrare i de stora »svenskstäderna» Chicago och Rockford i staten
Illinois. Men där fanns det — med vissa undantag (Am 3-49) — inte
mycket för dialektforskare att hämta. Ännu levande folkmål mötte vi
först bland människorna inom det ovannämnda jordbrukarsamhället Bishop Hill. Det grundlades 1846 genom den första och största grupputvandringen i vår emigrationshistoria, då ca 1000 medlemmar av Erik
Jansson-sekten på segelskepp tog sig över Atlanten och bosatte sig på
några kullar på det vida och bördiga prärielandet i staten Illinois. De
flesta kom från Hälsingland, Dalarna, Gästrikland och från Erik Janssons hemtrakter i nordvästra Uppland.
Bland dem av deras ättlingar som ännu fanns kvar och alltjämt talade
svenska rådde inga egentliga språkliga motsättningar. Alla tillhörde de
andra och tredje utvandrargenerationerna, alltså invandrarnas barn och
barnbarn. De hade gått i den helt engelskspråkiga folkskolan, varför
amerikansk engelska nu var deras huvudspråk. Men vid sidan härav
talade de sinsemellan en form av svenska som de kallade »Bishop
Hill-svenska». Den utgjordes i de flesta fall av hälsingemål, något utjämnat, men i huvudsak innehållande väl bevarade konservativa drag jämte
för amerikasvenskan normala anglicismer (Hedblom 1978). Detta vardagliga talspråk var en del av det sociala nätverk som ännu på 1970-talet
starkt bidrog till sammanhållning, trivsel och gemenskapskänsla särskilt
bland de äldre. Att det inte var någon »riktig» svenska, sådan som man
t. ex. hörde talas av besökande från Sverige, hade man alldeles klart för
sig, men det bekymrade inte de flesta.
I det gamla Bishop Hill fanns det också familjer som företrädde en
högre social nivå. Bland dem träffade jag 1973 en äldre dam, miss
Margaret Jacobson, som berättade att hennes mor aldrig ville tala svenska med henne, eftersom svenskan där i samhället »bara var Bishop
Hill-svenska». Folk som endast kunde tala så »gjorde man narr av».
Men eftersom familjens piga inte kunde någon engelska alls utan bara
Bishop Hill-svenska, kom dottern i alla fall att lära sig det språket. Hon
var nu en värdefull meddelare för mig! Men i samtal med utomstående
talade hon mest engelska, annars en väl vårdad svenska, delvis »bokspråk» (FH dagb. 28/9 1973).
Men folket från Dalarna hade där, liksom på andra håll i Amerika,
intagit en särställning. När de inbördes talade sina västerdalska sockenmål, helt oförståeliga för de övriga, låg det för de senare nära till hands
att tro att de »hade hemligheter för sig». Så hade det varit, berättade
man, när dalfolket talade i byns lokala telefonanläggning där alla samti-
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digt kunde avlyssna allas samtal! Det ledde till konflikter där benämningen »dalmas» lätt kunde bli ett fult tillmäle, som en av de angripna en
gång hade besvarat med att stolt anta en attityd som »proud American»:
»I am no Swede!» Men vanligtvis talade dalfolket både i Bishop Hill och
på andra orter i Amerika samma till begriplighet utjämnade svenska som
de nyttjat i Sverige när de rörde sig utanför sin hemtrakt.2
Bishop Hill-hälsingskan hölls vid liv bl. a. med det stöd den fick av
senare invandrare från Hälsingland. Men även om hälsingskan var i
majoritet saknades det inte senare inflyttare från andra delar av Sverige,
bl. a. smålänningar, som också jämnat ut sina dialekter. En grupp som i
språkligt hänseende inte hade några bekymmer var folket från Erik
Janssons hemtrakter i nordvästra Uppland. Deras mål tillhörde de dialekter som kommit att stå vårt talade riksspråk närmast. I Bishop Hill,
lika lite som hemma i Sverige, ansåg sig folket från denna trakt tala
någon dialekt utan »rena svenskan». — »Här finns inga dialekter», är det
förtrytsamma besked vii ULMA ofta fått när vi efterfrågat dialekttalande från denna del av Uppland.
Motsvarande förhållanden rådde i det från Vilhelm Mobergs romaner
bekanta Chisago Lake-settlementet nordväst om Minneapolis i staten
Minnesota, där dialekterna från Småland ännu helt dominerade vardagsspråket utan några påtagliga störningar utifrån.
När vi första gången kom in där och jag uttryckte min förvåning över
att man ännu så ledigt och självklart talade svenska svarade en farmare,
en tredjegenerationare: »Ja, det är ju bara den här gamla bonnsvenskan;
förr talade vi sällan nå annat här.» Man hade alltså en klar uppfattning
om att det inte var en svenska som var acceptabel utanför deras egen
krets utan ett nedärvt vardags- och familjespråk som förenade dem med
deras grannar och släktingar alltsedan 1850-talet och som ännu var ett
självklart uttryck för deras gemenskap och livsstil till skillnad från andra
folkgruppers. Många av familjerna där hade sitt ursprung i Värendsbygden. Det fanns också folk med rötter i andra landskap, Öster- och
Västergötland, Öland, Skåne etc., som bodde i olika »byar» inom settlementet. När deras barn kom till skolan i huvudorten Lindstrom kunde
man »på dialekten» höra att de kom »just från den nejbörhodden»
(grannskapet, eng. neighbourhood). »Di fick dä där oppmixat te sist...
Vi försto oss inte på va Ölann va, Östergötlann... vi tänkte inte att dä va
så stor skillnad...» (Am 286). Så länge man levde kvar här i sin gamla
sociala gemenskap såg man ingen anledning att bemöda sig om någon
»finare» svenska. De flesta som vi mötte kunde också hjälpligt läsa
svenska, åtminstone bibeln och psalmboken. Men nutida tidningar och

2

Denna form av sitt talspråk kallade dalfolket »svenska» (L. Levander, Dalmålet I, s.29).
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böcker från Sverige hade de mycket svårt med (Hedblom 1962:127 if.;
Am 81-106). En del av dem, särskilt de i tredje generationen, kunde inte
alls läsa svenska.
Att det utanför deras samhälle talades en mera allmängiltig svenska
blev de då och då påminda om, t. ex. när de fick besök av anförvanter
eller andra som lämnat den gamla bosättningen och vistats längre tid
bland svenskar på andra håll i det stora landet. Vid en senare bandupptagning hos en av de mest dialektgenuina av våra småländska berättare i
Chisago Lake (Am 286ff.) hade denne just fått besök av sin bror, som
var målare till yrket och som under många år hade arbetat i andra delar
av Amerika, mest på »svenskorter». Bägge bröderna tillhörde tredje
invandrargenerationen i Chisago Lake. Brodern talade en helt utjämnad
amerikansk standardsvenska med normala inslag från engelskan. Av
småländskan hade han knappast mera kvar än tonfallet. Båda talade
givetvis också engelska. Vi mötte många parallella fall på andra håll i
Amerika.
I västra delen av Chisago Lake-området tunnades den småländska
bygden ut och där utgjordes majoriteten bland svenskarna av hälsingar,
vilkas far- och morföräldrar emigrerade från Hälsinglands nordöstra
hörn redan på 1850- och 1860-talen (Runblom & Norman 1976:128, karta). Deras område fortsatte västerut in i det angränsande Isanti county
där de blev grannar med dalfolket från Rättvik, Venjan och Orsa. Ännu
på 1970-talet fanns bland hälsingeättlingarna flera familjer, där ett konservativt Bergsjö-mål var det naturliga samtalsspråket mellan kvarlevande tredjegenerationare (Amk 23 ff.). Om både dalfolk och smålänningar
sade de, att det var »hårt te förstå dom» när de talade inbördes. Men de
flesta hade inte så mycket att göra med dem, särskilt inte med de
smålänningar som bodde längre bort i öster. Men en hälsingeättling
utbrast en gång förargat om en smålänning som han samtalat med, att när
»dom där» inte kunde låta bli att tilltala honom på sin småländska så
svarade han själv på engelska! Engelskan fick alltså fungera som ett
hjälpspråk självmedvetna svenska dialekttalare emellan!
Mellan hälsingarnas många farmer fanns det åtskilliga som ägdes av
familjer med ursprung bl. a. i Öster- och Västergötland, Värmland m. fl.
landskap, men några motsättningar eller avvisande attityder mot dem
observerade jag inte vid en längre vistelse i trakten år 1973.
Inte heller inom den vidsträckta jordbruksbygden väster om Minneapolis, kring orter som Carver — West Union — Cocato — Lichfield —
Willmar, där västgötar och nordvärmlänningar bildade betydande majoriteter inom sina samhällen, observerade vi några konflikter dialektgrupperna emellan. I den tidiga svenska bosättningen i West Union, grundlagd främst av västgötar vid stranden av Minnesotafloden redan på
1850-talet, fann vi 1962 en rätt väl bevarad västgötska hos mr Fred Nord,
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född där 1886 (Am 121-123). Hans far hade som 7-årig pojke kommit dit
med sin familj 1856. Freds mor var född här »av småländskt folk», men
av dem bar denne livfulle berättares språk knappast några påtagliga
minnen. Hans västgötska blev allt bättre under samtalets gång. Hans
hustru satt under tiden längre åt sidan och ville inte delta. Hon var, sade
Fred, »en blandning av smålänningar och blekingar». Hon vägrade att
tala svenska, åtminstone med främmande från Sverige. Om bakgrunden
härtill återkommer vi nedan.
I Willmar berättade pensionerade bankmannen Einar Fridner 1966
(Am 302) att det numera inte fanns några större dialektala motsättningar
bland svenskättlingarna där i trakten. Själv var han född 1899 i Lichfield
inte långt därifrån, av föräldrar från Västergötland. Hans egen svenska
var starkt utjämnad. På skolgården hade han och hans kamrater först
bara talat svenska sinsemellan. Någon engelska kunde han inte i början;
den lärde han sig först i skolan. Där hade han också norska och danska
kamrater. Med dem »bruka vi inte så mycke skandinaviska; snart nog
bara engelska». Men många som levde kring oss var skåningar. »Talade
de skånska?» »Jo di talade så brett skånska, så dä va långt ner i halsen
på dom! Med dom brukade vi driva och vi gav dom öknamn som inte jag
vill säga nu! Men i andra led (generationen) var di icke så skånska som
föräldrarna.» Då lärde de sig finare svenska; de sade »voro» o. likn.
Denna mer eller mindre negativa inställning till sydsvenska folkmål
mötte vi på de flesta ställen i Svensk-Amerika, även bland de sydsvenska invandrarna själva. Därom mera i det följande.
Den vidsträckta äldre svenskbebyggelsen i Minnesota begränsas i
öster av det breda vattendraget St. Croix River. På östra sidan av floden,
inom staten Wisconsin, fortsattes den svenska jordbrukarkolonisationen
på 1850- och 1860-talen av utvandrare från västra Västmanland och
kringliggande orter (Norman 1974:211 if.). Denna bosättning, sydost om
staden Grantsburg, var ännu på 1960-talet en av de både språkligt och
socialt mest homogena svenskbygder som vi träffade på i Amerika. Ett
stort antal av de gamla kolonisternas familjer fanns ännu kvar och det
fanns gott om svensktalande i andra och tredje generationerna, även om
det dagliga samtalsspråket numera var engelska. I närheten hade också
en del smålänningar slagit sig ned (jfr Am 247-248).
En utmärkt berättare var mrs Ellen Nero, född där 1875. Hennes
västmanländska mål torde närmast höra hemma i Odensvi socken (Am
242-246; Hedblom 1965:22 ff.). Själv beklagade hon att hennes svenska
inte var så fm som hon ville ha den. Hennes son Francis, född där 1909,
var en betrodd man i samhället, »county clerk» med tjänsterum i »Court
House» i staden Grantsburg strax intill. Han däremot var stolt över sin
svenska som han också flitigt brukade. Att den var rikligen bemängd
med engelsk interferens tycktes han inte märka. Han hade stor nytta av
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sin svenska i sin tjänst, betonade han. Inte minst när det gällde ärenden
som kunde vara av känslig natur, t. ex. stämningar inför rätta, delgivning
av avslag på ansökningar o. d. Då gick det mycket lättare för honom hos
de gamla svenskarna. De kände att han var en av dem själva och inga
hårda ord behövde växlas. Man förstod varann. Den svenska han talade
må illustreras med ett par meningar ur vårt samtal, där han berättade om
indianerna i deras reservat strax intill. Dem hade han också att göra
med: »de var väl täjken kär utå», underströk han. »Wellfär-dipartemente
sörtifajjar att di är nödiga o behöver detta här.» (Eng. They were weil
taken care of; the Welfare Department certifies that they are needy.)
Hans på detta vis utökade »svenska» ordförråd underlättade säkerligen
förståelsen bland hans jämnåriga i andra och tredje generationerna.
Något beklagande av kvalitén på sin svenska hörde vi honom inte yttra
under vårt långa samtal (Am 254-255). Det för honom avgörande var att
hans svenska mer än något annat skapade samhörighet, närhet och
förtrolighet i deras samhälle. Den ville han hålla levande så länge som
möjligt. Gärna läste denne tredjegenerationare sin barndoms svenska
bibel och sjöng sångerna från söndagsskolan. Flertalet av de svenska
invandrarna här var baptister.
Francis Neros till synes obegränsade utnyttjande av engelskans uttrycksresurser i sitt svenska talspråk åstadkom uppenbarligen en effektiv
kommunikation med de äldre svensktalande i settlementet. Till sin art
påminner hans svenska starkt om motsvarande företeelser hos flera
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tredjegenerationare i den ovan nämnda hälsingekolonin på gränsen mellan Chisago och Isanti counties i Minnesota på 1970-talet.3

2. Smålänningar och skåningar i Texas
Vår andra Amerika-expedition (1964) började längst i söder, i staten
Texas, där svenskan i den tidigaste, sydligaste och mest särartade av
våra större emigrantkolonier ännu var levande. Emigrationen dit började
redan 1838 då den småländske affärsmannen S. M. Swenson från Nässjö-trakten anlände och snart satte igång bomullsodling i stor skala.

Kanske kan man betrakta Francis Neros »mixade» svenska i hans samtal med andra- och
tredjegenerationare som en utökning och modernisering av den gamla »bonnsvenskans»
lexikala, grammatiska och stilistiska tillgångar. På detta sätt bevarade han dess för honom
och hans samtalspartners så viktiga emotionella värden. Någon fara för begripligheten
förelåg ju inte. — Annorlunda förhöll det sig med den våldsamma och hårt kritiserade
»mixing» man funnit hos vissa svenska invandrare (förstagenerationare) och som av
andra amerikasvenskar föraktfullt kallats »rotvälska». Den har ansetts bero på bristande
kunskap i engelska (Hasselmo 1974:79 if.). Frågan förtjänar att ytterligare utredas. Goda
exempel finns på Am 114-115 (Minneapolis 1962) och Am 313-315 (Michigan 1966).
Att det korta »språkavståndet» (eng. language distance) mellan engelskan och dialekterna i Mellansverige varit av betydelse i dessa sammanhang har förf, tidigare framhållit
(1978:67 if.). Det jämförbara förhållandet mellan lågtyskan och svenskan under medeltiden
har utförligt behandlats av Lena Moberg i hennes doktorsavhandling 1989. Hon betonar
där vikten av att de två språken stod varandra så nära.

3
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Under de följande åren förmådde han släktingar och andra från sin
hemtrakt i Småland att komma över och grunda nya bomullsfarmer.
Deras antal växte snabbt. År 1867 reste på en gång ca 100 personer från
Forserums station vid Nässjö (Widén 1958:63).
De flesta av de svenska bosättningarna låg invid huvudstaden Austin,
texassvenskarnas centrum (Hedblom 1982:105 karta). Hos många av
invandrarnas ättlingar i andra och tredje generationerna fann vi småländskan fortfarande i levande bruk.4 Under åren hade också folk från andra
orter i Sverige invandrat, bl. a. ett antal skånska familjer. Men de hade
ganska snart blivit isolerade på grund av sitt svårbegripliga tungomål,
berättade man. De höll sig för sig själva och bildade snart en sluten grupp
kring kyrkan i samhället Lund (Am 164-166). Men även där blev skånebarnen utsatta för drift av smålänningarnas barn när de kom utanför
lektionssalarna i skolan. Undervisningsspråket var givetvis engelska.
Dialektkollisionerna i skolorna tycks i Texas ha haft mycket att betyda
för svenskans tillbakagång, antingen det gällde de privata svenskspråkiga sommarskolorna eller den amerikanska folkskolan. Mrs Lillian
Holmstrom i Taylor, Texas, född där 1905 och uppvuxen i smålandsmiljö
i trakten, berättade (Am 164-167) att »di skrattade åt mej i skolan när ja
inte sae ora söm ja sölle ... that was embarrasing!» Men hon behöll sitt
mål vid sidan av engelskan i de talrika, ofta ekonomiskt och kulturellt
dominerande svenska kretsarna (Hedblom 1982:101 if.). Liksom många
andra var hon ledsen över att deras barn (tredje generationen) inte ville
lära sig svenska.

3. Svenskan i Kansas. Enhet, motsättningar och synkretism
Vi fortsatte norrut via staten Oklahoma in i Kansas. Till denna stat hade
den svenska immigrationen varit mycket betydande ända sedan mitten
av 1850-talet, särskilt från Götalandskapen och Sydsverige. Svenskarnas
centrum var — och är än idag — staden Lindsborg. Nordost därom, invid
staden Enterprise, fann vi av en händelse en koloni av gästrikar som
utvandrat från en och samma socken, Järbo. Kolonin hade grundats
redan på 1850-talet, då den stora »Kansas-febern» började, och den
fylldes på av familjer och enskilda direkt från socknen fram till sekelskiftet 1900, sammanlagt ca 300 personer (Welander 1957:179 if.). Sockenmålet fanns kvar, även om det numera inte brukades dagligen. Engelskan hade tagit över sedan 15-20 år tillbaka (Am 195-200; Hedblom
1982:116ff.).

4 Ett prov på synnerligen väl bevarat mål från Tveta härad fann vi hos 90-årige John
Swenson, emigrant 1896 (Am 154-157).
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I detta samhälle fanns det också enstaka invandrare från annat håll.
Ett syskonpar, vars föräldrar kommit från Gotland respektive Östergötland, klagade över det språkliga trycket från järbofolket, »norrlänningarna», som de kallades. »Far och mor hade olika dialekt. Di skratta åt oss
när vitala. Di från Järbo di trodde att di visste hur te tala och vi visste
inte hur. Då tala vi engelska» (Am 196).
Detta är ett av de få klara exempel som vi fick på det förhållandet att
föräldrarnas olika dialekter från Sverige kunnat leda till språkblandning
och dialektkollision. Konflikten löstes här snabbt och radikalt; tilltal på
svenska från majoritetens sida besvarade minoriteten på engelska. För
andragenerationarna var det en enkel utväg. Korrekt engelska hade de
lärt sig i folkskolan.
Men detta innebar inte att de lämnat svenskan. Med oss talade de utan
svårighet sin utjämnade svenska. Då hade emellertid engelskan hunnit
bli kolonins vardagsspråk.
Invid Lindsborg hade flertalet svenska invandrare bosatt sig inom ett
område som sammanfattande kallats lindsborgssettlementet. Där fanns
en stor del av de svenska landskapen representerade. I själva staden och
dess närmaste omgivning hade värmlänningarna dominerat alltsedan den
av prästen Olof Olsson ledda massutvandringen dit 1869, då ca 250
personer följde honom och hans familj (Lindquist 1970:29 ff.; Kastrup
1975:459). De var lutheraner av lågkyrklig profil och utvandrade av
religiösa skäl.
Den svenska som vi 1964 hörde inne i Lindsborg var i regel starkt
utjämnad, kanske delvis beroende på inflytande från den där belägna och
till en början helt svenskspråkiga högskolan Bethany College, grundad
1881. Men ute i samhällena inom lindsborgssettlementet talades sedan
gammalt ett mångskiftande språk som skulle kunna karakteriseras som
en de svenska dialekternas synkretism, där de götiska och sydsvenska
inslagen oftast dominerade. Dock inte så långt att de sistnämnda invandrarna förmått bilda egna majoriteter inom sina samhällen.
En av de första bosättningar inom settlementet som vi besökte var
samhället Assaria. Där hade på 1920-talet geografiprofessorn Helge Nelson i Lund gjort ett besök. I sitt klassiska arbete om de svenska bosättningarna i Nordamerika betecknade han Assaria som »a veritable Blekinge settlement», dit befolkningen främst kommit från Jämshögs socken
i Listers härad (Nelson 1943:277). När vi kom dit 1964 fann vi ingen
levande blekingska kvar. Vi träffade bl. a. paret Ernest J. Nelson och
hans hustru Hilma. Ernests mor hade kommit dit från Jämshög vid 19 års
ålder 1884. Hans far hade emigrerat från Markaryd i södra Småland och
kom till Assaria efter att en tid ha arbetat i gruvor i Pennsylvania. Hilma
var född 1897 i Kyrkhult i Blekinge; hon reste ut 1922. När de nu talade
svenska tillsammans (Am 204-205), tyckte jag mig närmast höra en
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allmän, utjämnad form av sydöstlig svenska. Ernest försökte härma sin
mors och andras blekingska tal. »Hon talte blekingska», bekräftade
Hilma. Men det fanns olika sorters svenska här. »Di hade ingen språklära. Di gamle svenskarna hade aldri lärt sin grammar.» Men småländska
var finare än blekingska, betonade Ernest.
Ännu en blekingeättling träffade vi på i samhället McPherson inte
långt därifrån. Mr Gustaf Adolf Berg var född i den närbelägna bosättningen New Gottland 1878.5 Hans far hade kommit från Sölvesborg
1869. Hans mor kom ungefär samtidigt, också hon från Blekinge. Makan
Ester var född 1886 i Salina norr om Lindsborg. Hennes far hade kommit
från Skåne och modern från Blekinge 1875. Om sitt språk berättade Berg
att han inte kunde någon engelska alls när han började skolan. Hemma
talade far och mor blekingska sinsemellan. Men själv tyckte han inte om
blekingska utan ansträngde sig att »tala så fint som möjligt». Han hade
besökt Sverige 1901 och där lärde han sig »riktig svenska». »Jag tycker
blekingska is one of the worst kind of talk i svenska!» (Am 193-194).
Blekingska och skånska stod utan tvekan längst nere på värdeskalan
bland våra dialekttalare i Svensk-Amerika. Något bättre än härmning av
äldre blekingemål lyckades vi inte få med på våra ljudband.
Både blekingska och skånska hade ofta varit utjämnade redan när
utvandrarna anlände till Amerika. Detta bekräftades i Lindsborg (1964)
av mrs Sarella Nelson, född där 1892 av föräldrar från Blekinge (Am
209-210), senare (1966) ävenså av makarna Edla och Raymond Svenson i
Seattle på den amerikanska västkusten (Am 366-368). Edla var född
1887 i Bräkne-Hoby socken i Blekinge och utvandrade 1909. De hävdade
att folket i Blekinge redan hemma i Sverige var medvetna om att de
talade en »sämre» svenska än folk »uppåt landet». Detta hade de fått
klart för sig bl. a. under sina många arbetsvandringar i södra Sverige.
När de kom hit var de ivriga att så snart som möjligt lära sig engelska.
Deras barn ville inte lära sig svenska. På så sätt kunde de känna sig säkra
på att slippa språkproblemen.
Liknande reaktioner ifråga om de sydsvenska målen förekom på flera
håll i Svensk-Amerika. I Bishop Hill hade skånskan vållat en omedelbar
övergång till engelska som familjespråk hos makarna Wexell. Mannen
var av hälsingesläkt och ville gärna till vardags tala sin »Bishop
Hill-svenska», men hans 1926 från Arlöv i Skåne inflyttade hustrus
»breda» skånska hade varit honom så svårbegriplig att de inbördes

På de flesta håll där New Gottland, Kansas, omnämns, förklarar man utan motivering, att
namnet inte har någon anknytning till ön Gotland i Sverige utan betyder »nytt gott land».
Detta är säkerligen bara en s. k. folketymologi av välkänd typ. Se Hedblom i Namn och
Bygd 1988 s. 171.
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övergått till engelska (Amk 8). Att hans egen svenska inte var lätt för
henne säger sig självt!
Det ligger nära till hands att jämföra språkutvecklingen i Assaria, detta
»veritable Blekinge settlement», med den nyssnämnda gästrikebosättningen från Järbo bara några kilometer därifrån. Båda torde i språkligt
hänseende ha varit någorlunda likställda på 1920-talet. Nu, 1964, var de
snarast varandras motsatser.
Påfallande är, att vi bland de många ättlingarna till utvandrare från de
sydsvenska landskapen inte i något fall träffade på bevarad äldre skånsk,
blekingsk, halländsk eller dalsländsk dialekt. Knappast någonstans i de
samhällen vi besökte hade folk från dessa landskap varit i så dominerande majoritet att de kunnat bilda bestående och språkligt homogena
grupper motsvarande de ovan beskrivna. Därvid har det varit av största
betydelse att deras invandring företrädesvis varit en s. k. sekundärimmigration, varom mera i det följande.
Så häftiga som i Assaria var i regel inte de dialektala motsättningarna
inom lindsborgssettlementet. De flesta bland dem vi spelade in där
uppvisade dialektala utjämningar av olika slag. Ett exempel må anföras.
En av våra mest erfarna ciceroner i settlementet, f. lärarinnan Emma
Bentson, berättade (Am 186-187) om sin egen familj som hade slagit sig
ner i nybygget New Gottland 1875. Hennes mormor och morfar kom på
segelskepp till Amerika redan 1856. Morfar var »barnfödd i Halland men
uppväxter i Skåne». De bodde till en början i Chicago, Ill., och senare i
Michigan, Missouri m. fl. stater, innan de slutligen slog sig ner i New
Gottland. Morfar var snickare. Det var även hennes far, som hade anlänt
från Blekinge 1886, 18 år gammal. Han hade då under flera år arbetat i
Illinois, Colorado m. fl. stater, innan han kom till Assaria, Kansas.
Emmas svenska var utjämnad men med tydliga inslag från Västergötland, kanske också nordvästra Småland. Hennes accent och satsmelodi
var klart svensk och interferenser från engelskan sparsamma.
Hon må här gälla som ett typiskt fall bland svenskättlingarna i lindsborgssettlementet. Flertalet av dem, deras föräldrar samt far- och morföräldrar hade inte — liksom folket i de här ovan behandlade homogena
svensksettlementen — kommit direkt från sina ursprungsorter i Sverige
utan vistats på skilda platser både i Sverige och Amerika före sin slutliga
bosättning i Kansas eller på andra orter. De hade dessutom ofta haft
andra yrken än jordbrukarens, såsom hantverkare, industriarbetare
m. fl., innan de fick nybyggesland på förmånliga villkor i det nyöppnade
Kansasterritoriet. Detta slag av utvandrare har av emigrationshistorikerna betecknats som »sekundära emigranter».
Flertalet av de ca 70 personer i andra och tredje generationerna som
inspelades i Kansas samt de — troligen lika många — som vi talade med
utan att göra upptagning, visade utjämningar och påverkningar av skilda
slag, som först en detaljerad analys kan närmare klarlägga.
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En annan omständighet, som både här och i andra bebyggelser i
Amerika gjorde slut på svenskan inom familjerna, var vad som kallats
»intermarriage», dvs. giftermål med utomstående partner — svensk eller
utländsk — och vanligare i andra och följande generationer än bland
invandrarna från Sverige. Där skilda svenska dialekter stötte ihop inom
familjen kunde följden bli att dessa försvann, såsom vi ovan sett (Hedblom 1965:16 f.).
Men även inom lindsborgssettlementet träffade vi på enstaka, språkligt traditionsfasta dialekttalare. Mr Edwin Danielson bodde invid Salemsborgs stora svensk-lutherska kyrka. Han var född där 1903 och
uppvuxen strax intill på sina morföräldrars nybygge. Både de och farföräldrarna tillhörde de tidigaste bosättarna på 1860-talet (Hedblom
1965:11). Han vårdade omsorgsfullt familjetraditionen från nybyggartiden och berättade på ett mål från Vena socken vid norra smålandskusten, vilket enligt sakkunskapen6 var väl bibehållet. Han hade också lärt
sin dotter tala venamål, som därmed kommit att bevaras i samma familj i
fyra generationer, något ytterst ovanligt i Svensk-Amerika (Am
205-206). Men med sin hustru, sentida invandrare från Skåne, talade han
engelska. Något liknande gällde mr Oscar C. Peterson, född 1878 på sin
farm i New Gottland av föräldrar invandrade från Östergötland. Han gav
en levande skildring av nybyggartidens miljöer på väl bevarad dialekt
från Röks socken (Am 201-202).7 — Jämte några av de ovannämnda
gästrikeättlingarna i Enterprise framstår dessa berättare som undantag
bland våra dialekttalare i Kansas.
Många av de tvåspråkiga äldre svenskarna hade emellertid lagt märke
till hur funktionsområdet för deras svenska talspråk alltmera krympte.
Miss Bessie Olson på ålderdomshemmet i Lindsborg, 81 år, invandrare
från Blekinge vid två års ålder, sade mig att »engelska är isigare (eng.
easy); du kan inte ixpleina (eng. explain) [det] som de säger på svenska;»
det går lättare att förklara nutida saker och ting på engelska (FH ant.
1964:10; äv. Am 100).

4. »Riktig svenska» i Mellanvästern. Villrådighet och norm
Mitt i Mellanvästern, ute på de vida prärielanden norr om Kansas, ligger
jordbrukarstaterna Nebraska och Iowa med en talrik svensk farmarbefolkning alltsedan 1850-talet. Men så småningom minskade immigrationen från Sverige; det kom inte längre nya pigor och drängar hemifrån.
Med dem måste man tala svenska och de hade ofta stannat i tjänst i flera
år. De svensktalande i andra generationen började känna sig allt osäkra-

6

Professor Gunnar Hedström, Lund, vid avlyssning 1964.
Texten föreligger i utskrift i ULMA.
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re på vilka av dem som numera talade den »riktigaste» svenskan. Det
märkte man särskilt när man om söndagarna samlades vid kyrkan till de
då ännu existerande svenska gudstjänsterna. I Nebraska fanns det folk
med skiftande språklig bakgrund, från Luledalen i norr till Skåne i söder.
Vid vårt besök 1964 vid kyrkan i Funk, Nebr., berättade 92-åriga mrs
Fridström, vars familj kommit från Skåne, att hon som ung i den stora
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svenska bosättningen där hade talat så som sin mor och mormor. Men
senare hade hennes man »plockat bort» det mesta av dialekten. De flesta
här var »så blandade» att de måste jämna ut sin svenska eller också
övergå till engelska (FH ant. 1964:29 f.).
I staden Boone i grannstaten Iowa spelade vi in bl. a. mrs Martha
Munson (Am 227). Hon var född 1868 i Kvenneberga socken i Allbo
härad i södra Småland och följde på 1870-talet sina föräldrar till Boone. I
de flesta familjerna i hennes omgivning där talade man småländska. Men
i närheten bodde också ett folk från Värmland och »di talade så vackert
svenska och jag skämdes, för jag tyckte dä va så illa att jag inte kunde
tala så vackert. Di talade bättre än vi gjorde.» Deras språk liknade mera
den svenska som hon mötte i böcker och tidningar, och hon hade alltid
ansträngt sig att bättra på sin egen svenska. Men allt fortfarande präglades hennes språk av sydlig småländska. Med de äldre i kolonin talade
man alltid gammaldags dialekt, tillade mrs Munson.
Även vid kyrkan i Swede Valley, Iowa, hörde man så många olika
dialekter, bekräftade mrs Susie Anderson, född där 1889 av föräldrar
från Säfsen i södra Dalarna. De upphörde att tala svenska i hennes familj
då hon var i tioårsåldern. Men fortfarande talade hon ledigt ett utjämnat
bergslagsmål (Am 229).
Man framhöll här ofta för oss att när svenskan sedermera upphörde att
vara gudstjänstspråk i kyrkorna, försvann den snart också från samvaron i familjerna (Am 221). Svenskarnas sociala liv härute var i hög grad
knutet till kyrkorna.
Vi mötte många motsvarigheter till mrs Munson på skilda håll i Amerika. Eftersom de inte kunde finna någon i sin omgivning som klart
representerade den riktiga svenskan, försökte de att bättra på sitt språk
genom att »ta efter» någon i närheten som åtminstone talade »bättre» än
de själva. Mr Valfrid Danielson i Mora, Minnesota (Am 118), var född i
Älvdalens socken i Dalarna 1889 och emigrerade 1900 med mor och
syskon till Dalbo i Minnesota. Dalbo var främst ett älvdalskt samhälle,
där nästan alla, både prästen, handlarn och alla »ämbetsmän» (=hantverkare), talade »dalska». Något annat språk än älvdalsmålet behövde
man inte där! Men sedan hans mor, som var änka, flyttat till en annan ort
och gift sig med en ångermanlänning, försökte han, så gott det gick, att
efterlikna sin styvfaders sätt att tala. Men han märkte ibland att ångermanländskan var »lite olika från svenskan».
I grannstaten Wisconsin påträffade vi ett parallellfall. Mr Gustaf Nelson i småstaden Alpha, en ort som tidigare allmänt hade kallats »Smålänska präjjan» (prärien). Han var född i Alvesta 1875 och följde sin familj
till Alpha 1892 (Am 242). Men hans mor, som talade småländska, blev
änka och gifte om sig med en västmanlänning från den ovannämnda stora
kolonien. Där talade man ju en fm svenska jämfört med småländskan och
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nu började också Gustaf Nelson att rätta sig efter styvfadern! Gustafs
språk var numera snarast en utjämnad mellansvenska.
Mrs Munsons och de övrigas ängsliga villrådighet beträffande det egna
talspråket berodde främst på avsaknaden av en godtagbar, normbildande
majoritet i närheten. En sådan hade funnits under nybyggartiden men
den hade tunnats ut genom att många flyttat därifrån och folk som talade
annan svenska hade flyttat in under de sex å åtta årtiondena före vårt
besök. Men mrs Munsons och de andras klara självmedvetande såsom
en svensk folkgrupp i det amerikanska samhället — deras etnicitet — är
värd att notera. Men i denna måste det svenska språket ingå i en form
som kändes korrekt och allmänt erkänd.
I det dialektalt så splittrade lindsborgssettlementet var situationen en
annan. Där behövde man inte tveka om hur det »riktiga» svenska
talspråket skulle låta; där hade man redan 1881 upprättat den ovannämnda svenska högskolan Bethany College med dess rika och vida berömda
svenska kulturliv nära inpå sig (Lindquist 1989). Även om man inte till
vardags kunde kopiera högskolefolkets svenska så hade man i alla fall
den till stöd och man kunde i sitt vardagsspråk lugnt tillåta sig en
variation i uttal och ordval av samma art som den som råder i tätorter i
olika trakter av Sverige. Emma Bentsons språk (Am 186 ff.) är ett gott
exempel på vad man kan beskriva som lokal vardagssvenska i Kansas.'
Den hade kraft att leva kvar i tredje och fjärde generationerna. I storstäder som Chicago synes den oftast ha dukat under redan i andra generationen.
Mot bakgrunden av de svenska språkmiljöer som här i korthet beskrivits kan det sammanfattningsvis sägas att det — med vissa undantag —
bara var i de större, dialektalt mest homogena, slutna jordbrukssamhällena av typen Bishop Hill, Chisago Lake och Grantsburg, som folkmålen
från Sverige ännu i tredje invandrargenerationen tryggt kunde behållas
såsom talspråk i de vardagliga sammanhangen. Där behövde människorna inte riskera sin sociala prestige när de brukade sitt ärvda tungomål,
med de modifikationer det fått i Amerika. I sitt umgänge med utomstående svenskar hade de möjligheten att när som helst »koppla om» till
engelska.
Problemen uppstod i de svensk-samhällen där skilda dialekter möttes
och där också direktinvandringen från ursprungsbygden i Sverige hade
upphört. Visserligen hörde man »riktig» svenska i kyrkorna, men man
kunde ju inte rätta sin vardagssvenska efter prästens lärda och högtidliga
språk. Det kunde dessutom hända — som t. ex. i Rockford, Illinois, där
en avsevärd del av svenskarna i staden hade sin bakgrund i Västergötland8 — att den nye prästen predikade »i skåning» (på skånska), en
industristaden Rockford dominerade västgötar, ölänningar och smålänningar. Svenskarna och deras språk hade »amerikanarna» tidigare »sett ner» på. Svenskar passade bäst
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språkform som ingen där kunde godta som föredömlig svenska (Am 43,
299)!
För de flesta stod det klart att den eftersträvansvärda svenskan oftast
talades av dem som kom från de mellansvenska landskapen, i trakterna
kring Mälaren, Värmland och södra Norrland. De som kom därifrån
hade inga problem med sin svenska. Även östgötska, västgötska, nordlig
småländska och utjämnad öländska kunde vara acceptabla, men inte
målen söder därom och heller inte gotländska. Ju längre bort från de
förra områdena som man hade sitt ursprung, desto osäkrare kände man
sig ifråga om den egna svenskan. Om de olika landskapens geografiska
läge i förhållande till varandra hade man — som ovan framhållits — i regel
ingen klar uppfattning.
Här må ytterligare nämnas ett par individuella fall av värderingar och
konflikter ifråga om eget och andras svenska talspråk. I Cambridge,
Minn., i själva skärningspunkten mellan tre svenska dialektområden,
smålänningar, hälsingar och dalfolk, träffade jag 1966 en invandrad
stockholmare som uttryckte sin förfäran över den bedrövligt »dåliga»
svenska som han hörde runt omkring sig (FH dagb. 20/4-76). — En annan
stockholmare hade blivit anledning till att en dalsländsk immigrant helt
övergav sin svenska. Vi träffade denne i mormonernas huvudstad Salt
Lake City i staten Utah. Han hade kommit till Amerika 1903 och fick
snart arbete på en fabrik i Connecticut på östkusten. Men där blev han så
»retad» för sin dialekt av en stockholmare att han beslöt, att bara han
hunnit lära sig engelska »ordentligt», så skulle han aldrig mera yttra sig
på svenska. Sedan han blivit mormon och bosatt sig i Utah, slapp han
höra svenska på två år. Men det bar sig inte bättre än att han av
mormonkyrkan sändes till Sverige »på mission» och där måste han lära
sig »riktig» svenska (Am 395-396).

5. Dialekter och invandringsmönster. Direkt och
sekundär invandring
De sydsvenska invandrarnas utsatta belägenhet ifråga om möjligheterna
att hävda och behålla sina hemtrakters svenska folkmål berodde inte
bara på de egna dialekternas särart och påfallande olikheter gentemot
övriga svenska talspråksvarianter. Den sammanhängde också med utomspråkliga förhållanden, med arten av deras invandring och bosättning
i Amerika. De var, som ovan nämnts, »sekundära» emigranter.
De svenska emigrationshistorikerna har delat upp våra amerikasom drängar och pigor åt andra. Men deras påtagliga duglighet, bl. a. som grundare och
ledare av stadens stora industrier, hade på senare år hastigt ökat deras anseende. »Nu är
alla vi svenskar som Dag Hammarskjöld!» (Am 43). Svenskarna och deras språk fick
uppenbarligen »draghjälp» av Förenta nationernas berömde generalsekreterare.
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utvandrare under 1800-talet i två huvudgrupper: direktemigranter och
sekundära emigranter. Till den förra gruppen hör flertalet av de tidigaste
utvandrarna från landsbygden. För dem är det karakteristiskt att de for
direkt från sina byar och gårdar till sina släktingar, grannar eller vänner i
Amerika. Där hade dessa redan hunnit lägga grunden till sina nya jordbruk, enskilda farmer och hela kolonier. Därute kunde de fortsätta att
leva bland de sina i nära nog samma sociala former som hemma i Sverige
och tala sitt gamla bygdemål. Ofta reste de familjevis eller gruppvis
såsom folket i de här ovan behandlade svensk-kolonierna i de norra
staterna och i Texas (Carlsson 1976:130 if.). Resultatet av detta slags
utvandring har av historikerna betecknats som »the stock-effect» (Norman 1974:143). De ovannämnda Järbo-invandrarna i Kansas är ett klart
och belysande fall av direktemigration.
De sekundära emigranterna däremot hade från sin hemort ofta flyttat
till en annan plats i Sverige där de bott en tid för att genom arbete vid de
då framväxande industrierna skaffa pengar till amerikabiljetten. En längre vistelse där blev självfallet av betydelse för deras talspråk; bygdemålen jämnades ut mer eller mindre. I Amerika arbetade de i olika industrier eller nybyggesområden före sin slutliga bosättning, såsom ovanstående exempel från Kansas illustrerar.
Historikerna har dessutom också kunnat påvisa att våra jordbrukaremigranter i de allra flesta fall kommit från ett geografiskt sammanhängande »kärnområde» i Sverige. Det sträcker sig från de tre smålandslänen
i sydost via sydvästra Östergötland — Västergötland — Dalsland—Värmland till västra Dalarna och västra Härjedalen i nordväst. Till detta
ansluter i söder vissa delar av norra Skåne och västra Blekinge. Området
ifråga representerade under emigrationsepoken 1851-1930 i runt tal 30
procent av Sveriges befolkning (Carlsson 1976:133). Det är bland ättlingarna till utvandrarna från detta »kärnområde» som vi från ULMA
funnit våra bäst behållna amerikadialekter.
Dessa förhållanden ifråga om utvandringen från Sverige torde också,
åtminstone till en del, kunna förklara varför vissa landsdelar, som t. ex.
Hallands län, som har det högsta antalet emigranter bland de svenska
länen, tillhör de svagast representerade i ULMA:s samling av dialekttexter från Amerika. En stor del av utvandrarna från Hallands landsbygd
reste inte direkt hemifrån utan via Halmstad, Göteborg eller andra
städer, där de uppehållit sig längre eller kortare tid (Kronborg & Nilsson
1975:123 if.; Ljungmark 1990:29). De tycks heller inte ha bildat sammanhållna kolonier där deras dialekter kunnat leva vidare.
Som en dialektutjämnande faktor kan man i detta sammanhang också
påminna om den sydsvenska befolkningens traditionella rörlighet genom
periodiskt arbete i andra landskap samt i Danmark och Tyskland (Norman & Runblom 1988:22 IT.).

Dialekt och språknorm i Svensk-Amerika

25

Bildad amerikasvenska
Den kritiska inställning till de egna ärvda dialekterna som vi fann hos
mrs Munson i Iowa och övriga normsökande svenskättlingar i andra och
tredje generationerna, utmärkte givetvis också de unga amerikasvenskar
som studerade vid de högre läroanstalter som tidigt hade upprättats av
svenska invandrare i flera stater. Till de mest kända hörde det ovannämnda Bethany College i Lindsborg, Kansas, Trinity College i Round
Rock, Texas, Augustana College i Rock Island samt North Park College,
båda i Illinois, Gustavus Adolphus College i Minnesota m. fl. De som
studerade där läste svenska och engelska samtidigt och de behövde inte
tveka om vilken sorts svenska som var den korrekta. De lärde sig att
hålla språken isär och att få bort sin svenska »accent» när de talade
engelska. Till en början skedde en stor del av undervisningen på svenska
— även i ämnen som latin och naturvetenskap — men rätt snart blev
engelskan enda undervisningsspråk. De studerande blev där också förtrogna med svensk skönlitteratur samt böcker och tidningar från Sverige. På den »högsvenska» som man där omsorgsfullt vårdade, spelade
vi in åtskilliga prov. Den har sina särskilda kännemärken, främst en
allmänt gammaldags stil och ett strängt begränsat antal »nödvändiga» lån
från engelskan. Inspelningar av denna art av vårt språk har i ULMA: s
katalog förtecknats under rubriken »Bildad amerikasvenska».9
Men utanför skolan använde de äldre av dessa högskoleutbildade
svenskättlingar gärna sitt ärvda folkmål. Mr Harry Gustafson i Texas
sade: »Till vardags talade mor och jag vår östgötska. Men när det kom
folk försökte vi tala bättre» (Am 184).

Om svenska attityder till skandinaviska grannar
Redan i det föregående har vi mött uppgifter om svenskamerikaners
förhållande till sina norska grannar i samma eller angränsande bosättningar. Det tycks på det hela taget ha varit gott, särskilt under emigrationsperiodens äldre skede, något som bl. a. framhållits av Einar Haugen
(1976:38 ff.). Man levde i den svensk-norska unionens tid; man bildade
gemensamma församlingar och byggde kyrkor tillsammans. Men även
sedan man övergått till separata kyrkor och sammanslutningar höll man
ihop, givetvis även med danskar och finlandssvenskan Detta var särskilt
angeläget när det gällde att värja sig mot trycket från tredje part, inte
minst de talrika tyska grannarna. Det var först under den svensk-norska
unionens upplösningsskede och i de yngre bosättningarna, såsom i de av

9 Om svenska språket i Lindsborg och vid Bethany College se bl. a. Emory Lindquist 1989
(med bidrag av N. Hasselmo s. 121ff.).
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oss 1966 besökta Dakota-staterna, som de politiska striderna i Norge och
Sverige spred sig till Amerika. Det sades att osämjan därute fortsatte
även efter 1905!
Svenskarna befann sig där i numerärt och språkligt underläge, något
som, enligt deras egen uppfattning, verksamt bidrog till deras övergång
till engelska. En svensk präst i Nord-Dakota illustrerade detta med att
säga att om en man här till sin härstamning var till 1/4 norrman och till
3/4 svensk så presenterade han sig i regel som norrman! »Norsken var
ömtålig», sade man. Svenskan kunde man svårligen använda utanför den
egna familjen. — Danskarna, som där ofta var stillsamma grundtvigianer,
behöll länge sitt språk inom de egna kretsarna. Detta gällde också de
finsktalande som ofta levde isolerade men då också löpte risken att av
amerikanerna jämställas med italienare och polacker (FH dagb. 28/4
-66). Men bättre än de skandinaviska språken höll sig tyskan (Am
348-349; Hedblom 1966:103-105).
Men så hårda synes motsättningarna inte ha varit under tidigare
skeden. Ibland tycks dock svenskarna ha iakttagit en »milt överseende»
hållning mot sina norska och danska grannar på platser där de själva var i
trygg majoritet, något som knappast kunde uppskattas av minoriteten.
Så var det i det tidigare refererade fallet från Willmar, Minnesota. På
skolgården brukade de svenska barnen »icke så mycket skandinaviska
mä norske och danske»; de använde då oftast engelskan, det gemensamma undervisningsspråket.
Just i skolan kunde det emellertid bli komplicerat ibland. En av
professorerna på det ovannämnda North Park College i Chicago, Albin
Eriksson, var född 1904 i samhället New London, Minnesota, där norska
utvandrare då dominerade. Han berättade 1962 att de svenska barnen i
skolan mest talade engelska med sina norska kamrater. »Vi var suspicious bland dem.» Men vid gudstjänsterna predikade man »i nörska» och
i söndagsskolan sjöng man på norska ur den norska sångboken. Den som
skötte katekesundervisningen var skåning, »så jag lärde mig min katekes
i skåning, så dä blev skånsk brytning»! Senare blev han konfirmerad på
svenska (Am 29).
Men förhållandena tycks ha skiftat betydligt på olika håll inom
Svensk-Amerika.

8. Om språk och etnicitet i Svensk-Amerika
Ett gemensamt språk eller en dialekt anses i regel som ett av de starkast
sammanhållande banden inom en etnisk minoritet (Norman & Runblom
1987:244 ff.). Så förhåller det sig säkerligen också. Här skall endast
erinras om ett par fall som vi mötte under resan 1964 och där man
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prövade nya former för hävdandet av sin svenska etnicitet, sedan man
övergivit svenskan i offentligt bruk.
I staden Lindsborg i Kansas firades årligen en folkfest kallad »Svensk
Hyllnings Fest», helt på engelska. Den innehöll bl. a. parader med
svenska folkdräkter, svensk sång och folkmusik, folkligt berättande (i
engelsk översättning), demonstration och servering av svenska maträtter
och liknande inslag. Det märkliga var att en mängd människor av ickesvensk nationalitet aktivt och ofta ivrigt deltog i festen. Detta har väckt
särskilt intresse på sociologiskt håll. Festen har bl. a. behandlats i ett
doktorsarbete vid University of Indiana, i sammandrag publicerat under
titeln Public Swedish-American Ethnicity in Central Kansas: A Festival
and Its Functions (1974).1° Författaren till arbetet ifråga understryker att
man i fall som detta kan iaktta hur motivet för festen böljat förskjutas
från det etniska intresset till det sociala och kommersiella.
När vi senare anlände till de gamla svenska bosättningarna kring
staden Stromsburg i staten Nebraska mötte vi till en början oväntade
svårigheter att finna svenska dialekttalare och svenskspråkiga personer
över huvud taget. Man sade oss att deras antal allt hastigare avtagit
under senare år. Men den svenska medvetenheten demonstrerades klart
genom en av stadens helt engelskspråkiga dagstidningar, The Headlight,
som i underrubriken betecknade sig som organ för »Stromsburg, The
Swede Capital of Nebraska». Årligen firade man i staden »The Swedish
Midsummer Festival» (Hedblom 1965:19).
Härtill kan läggas att restaurangen där vi intog våra måltider hette »Bit
of Sweden» men ingen där kunde tala svenska. Många sade: »What a
pity you didn't come ten years ago!»
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Förkortningar
Am = ljudbandserie Am i ULMA (Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala).
Amk = kassettbandserie Amk i ULMA.
FH dagb. = F. Hedbloms dagböcker under resorna 1962, 1964, 1966, 1973, 1976.
FH ant. = F. Hedbloms primäranteckningar under samma resor.

Summary
Folke Hedblom, Dialect and linguistic norm in Swedish America
It has long been clear to linguists in different countries that attitudes and value
judgements about one's own and other people's speech—whether it be that of
individuals or groups of people—have greatly influenced the ways in which the
language or variety concenied has changed and its chances of surviving or dying
out. The article above deals with phenomena of this kind among Swedish
speakers in America, the descendants of the 1.3 million Swedes who travelled to
North America during the period of mass emigration from Europe in the late 19th
and early 20th century.
In the 1960s and 1970s, the author and his assistant, working for the Institute
of Dialect and Folklore Research, Uppsala, made a large number of tape recordings all over America of Swedish dialects and folk traditions still surviving
among older Swedish immigrants and, in particular, their children and grandchildren (the second and third generations). Their spoken Swedish exhibited
both conservative features and innovations of various kinds, due to the influence
of both American English and competing Swedish dialects that were perceived to
be a `bettee or 'more correct' form of Swedish. In some places, this gave rise to
internal disputes and was part of the reason why more and more immigrants gave
up speaking Swedish in favour of English, the language which all their children
learnt at their new country's compulsory elementary schools.
Recordings were made throughout the United States and in parts of Canada in
1962, 1964 and 1966. This massive and time-consuming project was carried out
with the help of the Institute's specially equipped minibus, which was shipped
over to America three times. In all, including supplementary trips undertaken in
the 1970s, around 670 people were recorded.
In Sweden, differences between dialects have been very large compared with
other countries of Europe. Pure forms of certain dialects are totally incomprehensible to Swedes not from the area concerned.
As was the case in Sweden, in America we discovered such conservative
dialects as were still alive among farming communities in rural areas of certain
states, especially where emigrants from one and the same place in Sweden had
established colonies, some of them as early as the mid-19th century. They had
often come in groups or families. Later, more immigrants from their home
villages or parishes in Sweden followed. In their American colonies they continued to use their dialect in everyday speech. It was an iinportant aspect of the
social network that bound them together and helped make them feel at ease and
at home in the new settlement. Swedes in Illinois, Minnesota, Wisconsin etc. felt
they were still living in 'a bit of Sweden'.
Even if the same colony included minorities who spoke a different dialect from
the majority, there was no need for any discord to anse, provided the different
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groups understood each other's kind of Swedish. In such places, Swedish dialect
survived among both second- and third-generation speakers. Like all American
Swedish, the dialect they used included words and other linguistic features
borrowed from English.
A different situation arose in settlements inhabited by immigrants speaking
completely different dialects. There, differences of opinion soon arose as to what
was `correce Swedish. The people of these communities were agreed that they
wanted to retain their distinctive character, to preserve their Swedish cultural
heritage, and to be recognized as a distinct ethnic group alongside many others in
America, like the Swedes living in big cities such as Chicago and Rockford. But
in remote country areas, it was often difficult to determine which Swedish
speakers spoke the 'best', `correce form of Swedish.
In such situations, immigrants from the southernmost provinces of Sweden
found themselves at a disadvantage. Their dialects had low status even back
home in Sweden, and the language distance between them and standard Swedish
was considerable. Linguistic uncertainty and disagreement ensued, usually resulting in people from the far south of Sweden becoming isolated and switching
to English more rapidly than other Swedish emigrants, especially among the
second and third generations.
The many Swedish emigrants who were not farmers often emigrated individually. Sometimes they spent a shorter or longer period of time in a town or
industrial community in Sweden before emigrating, often with the result that
they abandoned the more marked features of their dialects. In America they
generally remained in cities and other larger communities, taking employment in
factories, mines, on building sites, as craftsmen etc. The Swedes they met there
came from various parts of Sweden. They changed jobs frequently and moved
from place to place in their vast new country before finally settling down. In
addition, many married a partner who spoke a totally different Swedish dialect or
who was not Swedish at all. In such cases, the language used in the family came
to be English, especially once the children had started school and made Englishspeaking friends.
The Swedish language in America is now a thing of the past. But for linguists,
historians and other scholars, a wealth of first-hand source material is now
available at the Institute in Uppsala.
The author also examines the attitudes of Swedish-speaking immigrants to
other immigrants from Scandinavia, particularly Norwegians.
Finally he mentions the efforts made by certain Swedish groups to safeguard
and consolidate their identity as a recognized ethnic group in America, even after
they had by and large given up speaking Swedish.

Om prepositioner och kasus
i jämtlandsmålen
Av Maj Reinhammar

Inledning
Följande artikel presenterar delar av en undersökning av dativ vid
prepositioner i svenska och norska dialekter. Min avsikt är att till en
början redogöra för den prepositionsstyrda dativens geografiska utbredning i Jämtland samt att ge en översiktlig beskrivning av de vanligaste
prepositionernas rektion. Därefter ägnas ett avsnitt åt olika prepositioners benägenhet att bilda sammansättning med adverbiell förled. Ett
antal prepositioner tas sedan upp till närmare belysning, i första hand
några där kasus växlar eller vacklar. Också andra aspekter än sådana
som hänger samman med rektionen dras in i diskussionen, t. ex. i avsnitt
8 som behandlar prepositioner vid ortnamn.
Redogörelsen gör inte anspråk på att vara uttömmande. Den bör ses
som ett försök till beskrivning av bruket av några prepositioner (och
deras rektion) sådant detta bruk framgår av tillgängliga källor. I viss
utsträckning görs jämförelser med dialekter utanför Jämtland, i synnerhet med tröndska mål.

Källor. Ljudbeteckning
Materialet är hämtat dels ur tryckt litteratur, dels — och framför allt — ur
handskrivna källor. I stort sett har jag gått igenom samma källor som för
min doktorsavhandling (se Reinhammar 1973 s. 12-13 och 253 if.). Se för
övrigt källförteckningen nedan. Senare tillkomna källor har inte tillfört
undersökningen något principiellt nytt utan endast kompletterat materialet.
Jag har i annat sammanhang (Reinhammar 1983 s. 181) påpekat att en
genomgång av olika ordsamlingar ger ganska litet för en undersökning av
prepositioner. (Ordbok över Sveriges dialekters samlingar utgör ett undantag.) Huvudvikten måste läggas vid sammanhängande texter och
utskrifter av dialektinspelningar. Inga källuppgifter lämnas i det följande
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i anslutning till de citerade språkproven. Den som är intresserad av
sådana upplysningar hänvisas till mina excerptsamlingar i ULMA.
Eftersom uttalet är av underordnad betydelse i en undersökning som
främst rör syntaktiska förhållanden, har jag använt en mycket grov
ljudbeteckning. Språkprov ur källor med normalt alfabet citeras i huvudsak i ursprungligt skick; en viss varsam normalisering kan förekomma av
tydlighetsskäl. Belägg som i källan står med fonetisk skrift har skrivits
om till normalt alfabet; de enda extra tecken som används är för s. k.
tjockt / och s för »grumligt» ö-ljud. Inkonsekvenser som kan synas
föreligga i ljudbeteckningen beror i regel på att många språkprov citeras
helt onormaliserade. Kvantiteten markeras enligt principerna för svensk
ortografi. En vokal i tryckstark stavelse är alltså lång framför enkel
konsonant och kort framför konsonantgrupp eller dubbelskriven konsonant. (Denna regel gäller inte generellt för ragundamålet som ju bevarar
kortstavigheten.)

Dativens utbredning
Dativ efter preposition förekommer i nästan hela Jämtland. Från de
sydligaste socknarna — Rätan, Klövsjö och Åsarna — saknas belägg, men
det får inte tolkas som att dativen vore spårlöst försvunnen. Källorna
från dessa socknar är ytterst knapphändiga. I Fors och Ragunda längst i
öster är dativ belagd bara strövis, mest i stelnade uttryck. (Jämför
Reinhammar 1973 s. 17-18.) Enstaka belägg från Håsjö och Hällesjö har
jag hittat i Torsten Buchts uppteckningar från 1920-talet (ULMA acc.
1103). I en ordsamling från Borgvattnet (ULMA 22511-22513) har Ella
Odstedt en del fraser med dativstyrande prepositioner, de flesta från
byarna Skallsjön (numera öde) och Skyttmon, vilka vetter åt Hammerdal. Från Stugun och Bräcke är materialet sparsamt och dativbeläggen
sällsynta men de ökar kraftigt mot väster och norr. I Alanäs i nordöstra
Jämtland är dialekten starkt påverkad av ångermanländska; där kan man
inte tala om något dativbruk.

Något om prepositionernas frekvens
Enligt Allén, Nusvensk frekvensordbok, är fem av de tolv vanligaste
orden prepositioner (jämför Reinhammar 1983 s. 141). Det finns ingen
anledning att tro att de skulle vara mindre vanliga i dialekterna. Jag har
närmare undersökt en dialekt, nämligen lidmålet, dvs, den norska invandrardialekt som sedan mitten av 1700-talet talas i norra Frostviken.'
I Det bör observeras att lidmåkt fortfarande är att betrakta som norskt; det är i så måtto
ingen jämtsk dialekt. Eftersom det är en dialekt som talas i Jämtland, kan det ändå försvara
sin plats i denna artikel.
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Waltmans pålitliga texter härifrån omfattar ca 185 sidor. Där finns
ca 290 belägg på på (häri inräknat ett trettiotal exempel med adverbiell
förled: därpå, inpå, nedpå, ovanpå etc.), 130 belägg på uti, ett hundratal
på simplex i och 20 sammansättningar av typen borti, däri, ini, uppi,
sammanlagt alltså omkring 540 förekomster av bara två olika prepositioner i en enda källa. Det ger en antydan om hur stort materialet kan bli.
Det är nödvändigt att sovra. Men sovringen måste ske med varsamhet;
annars kan det avvikande bruket lätt bli överrepresenterat, medan det
normala kanske i motsvarande grad förbises.
K. H.

3—Sv. Landsmål 1992
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5. Allmänt om rektionen2
De prepositioner som styr enbart ackusativ3 är inte många: sm 'om' med
sammansättningar (baksm, innsm, uttsm etc.), (i)kring och jönsm, löning e. d. 'genom' med sammansättningar.
Endast dativ4 styr (t)a 'av', (i)frå 'från', (i)milla 'mellan' (vilket ursprungligen styrde genitiv), (i)mot 'mot', (t)u 'ur', at e. d. 'åt' och det
prepositionella adverbet ner 'nära' med komparationsformer. Dativ står
också efter det för jämtska och lidmål typiska suffixet -sinn (bortsinn,
uppsinn, uttsinn o. d.), vilket anger befintlighet eller utsträckning eller
rörelse längs något eller utmed något (V. Reinhammar 1981 s. 51), likaså
efter det ursprungliga adverbet un(n)a eg. 'undan'. Andra ursprungliga
adverb som bl. a. i Jämtland kommit att fungera som prepositioner är
typen baka 'bakom', framma 'framför', nea 'nedanför'. De kan följas av
dativ men ackusativ är vanligare (se nedan avsnitt 10).
Av övriga prepositioner kan de flesta styra både ackusativ och dativ.
Vid i, på och pöne, pyni 'under' rättar sig kasus efter om verbet
uttrycker riktning eller befintlighet. Öve 'över' styr i regel ackusativ;
befintlighet över (ngt) uttrycks ofta på annat sätt (med ovan, ovanför
e. d.). Före, fyry 'före' och ä(ä)tt 'efter' har i de skandinaviska dativdialekterna i allmänhet ackusativ i tidsuttryck, för övrigt dativ. I Jämtland
påträffas dativ också om tid. De två »stora» prepositionerna för och mä
'med' har i de flesta betydelser dativ. För i förbindelsen i stället för och i
betydelsen 'som ersättning för, i utbyte mot' e. d. följs av ackusativ.
Prepositionerna vid och hos saknas; deras funktion uppbärs av mä, som
sålunda har en mycket vid betydelse. Se vidare nedan avsnitt 9.
Rektionen vid te 'till' skiftar (se närmare avsnitt 7). Uttan 'utan, i
avsaknad av' står för det mesta med sitt huvudord i obestämd form: je sir
nå så klent uttan glasauga Häggenås, e rna ('vi') uttan mjöZ å uttan brö?
Åre. I något enstaka fall har bestämd form dativ belagts: han kåmme
heim uttan paningsm 'utan pengarna i fråga' Ström.

2 Strödda uppgifter om prepositionemas rektion i jämtska dialekter kan man finna t. ex. i
följande källor: 0. W. Zeidlitz från Lit (ULMA 328 a), K. 0. Andrén från Norderön
(ULMA 675, senare tryckt i Ömse slag frå ömse socknom), K. Magnusson från Sunne
(ULMA 27480), H. Westin från Hammerdal (ULMA 22306:2), J. Andersson (Aldberg) från
Oviken (ULMA 3011). En mycket god beskrivning av prepositionssyntaxen i Hammerdal
ger V. Reinhammar 1981 s. 50-51.
3 Med denna term avses i fortsättningen den generaliserade objektsformen oavsett dess
ursprung i nominativ eller ackusativ.
4 För dativens former hänvisas till Reinhammar 1973 kap. 3. I språkproven nedan står
oftast dativ; om ackusativ förekommer anges detta.
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6. Adverbiella förleder
Dialekterna i Jämtland har ett betydligt mer differentierat bruk av prepositioner än riksspråket. Genom tillägg av adverbiella förleder5 av skilda
slag preciseras eller modifieras betydelsen. I vissa fall har förlederna
»växt fast», så att känslan av sammansättning gått förlorad; också den
exakta betydelsen hos förleden synes då ha försvagats. Helt försvunnen
är den t. ex. i ta, ti, tu, pynilpöne (se i det följande); de är såtillvida fullt
jämförbara med på som ju inte räknas som sammansättning. Adverb som
på detta sätt tenderar att smälta ihop med prepositionen är främst ut-,
upp-, hit- och dit- samt här- och där-.
Simplex av (uttalat a, i östra Jämtland å) förekommer t. ex. som
betonad partikel vid verb (glömma av, lösa av, slå av, göra av (med)
o. d.), i förbindelsen full av (vatten, folk, fan etc.) och i uttrycket agåå4
(obest. dat. mask.) 'hemifrån' (Bodsjö, Fors, Föllinge, Hammerdal,
Häggenås, Lit, Marieby, Mörsil, Norderön, Offerdal, Rödön, Ström,
Sunne, Åre) och avenäänn 'allesammans, undan för undan' e. d. (Bodsjö, Borgvattnet, Fors, Frostviken, Föllinge, Marieby, Mörsil, Ström).
Ta, i lidmål och östjämtska tå, ursprungligen utav, är mycket allmännare än det enkla a (å). Exempel: ragbrö ta heimraja 'rågbröd av
hemråg(en)' Aspås, (ha ) tege live ta banom 'tagit livet av barnen'
Brunfio, Wo ta drängom 'två av drängarna' Kall, e knebrok ta di skinnan
'en knäbyxa av det skinnet', de jä hala ('det jag hörde') som barn ta n
mor Mörsil, (hugga bort skogen) ta fältan (dat. neutr.) Ström. Som
betonad partikel: Ideiv ta bussa 'klev av bussen', sop ta stugun 'sopa
(av) stugan' Hackås, Ide ta helle kära 'klä av hela karlen' Ström. Fler
exempel på ta finns i avsnitt 8 nedan.
Enkelt a står inte som senare led i sammansättningar. Ta har belagts i
framman(u)tav, ned(u)tav, nord(u)tav, ovan(u)tav, utan(u)tav, östan(u)tav.
Ti, av uti, är mycket vanligt, också där riksspråket har enkelt i.
Exempel: (han) va fala toku ti kvinnfoltjan 'var farligt tokig i kvinnfolk'
Frösön, (jag stod på fjäran) rna ångeZspö ti händrom 'med metspöet i
hand (eg. händerna)' Föllinge, (han) som hong ti repän 'som hängde i
repet' Offerdal, de sto omtä4ä ti tidningom Rödön, (han) danse ti lappskosm Ström.
Simplex i är inte alls lika sällsynt som simplex a 'av' (jämför ovan

5 De sammansatta prepositionerna har uppstått ur ordfogningar och det kan ifrågasättas
om det alltid rör sig om sammansättningar. För enkelhetens skull har jag valt att betrakta
dem som sådana.
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avsnitt 4 ang. i i lidmålet). I tidsuttryck brukas enkelt i: i hätjen Frostviken, i ongdomma senn Frösön, i femtin 'vid femtiden' Hackås, sistn i
våckun 'i slutet på veckan' Laxsjö.
Också i lokala uttryck förekommer enkel preposition: kjäringa i gåta
Brunflo, (han) ha vy i skoja 'har varit i skogen' Norderön, de vattnes i
munna Rödön, ofätu i akslen 'ofärdig i axeln', oorn i skalla 'yr i
huvudet' Ström, i heimvejja 'på hemvägen' Åre.
Beträffande i stan se nedan avsnitt 7. Fler exempel på lokalitetsbetecknande i finns i avsnitt 8.
Övriga sammansättningar med -i: baki, bakani, borti, diti, däri, frami,
hiti, hitani, häri, ini, innani, mitti, nedi, nordi, nordani, ovani, sydi, uppi,
västi, åti, åtani, östi, östani. Ti har inte påträffats som senare led.
Tu, av utur, är västligt orienterat. I exempelvis Kall och Mörsil är tu
den enda form som belagts; i Aspås, Berg, Oviken, Sunne och Åre
förekommer både tu och det enkla u. I Tröndelagen är tu det normala
utom i Snåsa, Nordli och Sörli, vilka har u liksom Frostviken. (I Frostviken, Näs och Åre har också tvåstavig form, utu, påträffats.) För övrigt
är u den utan jämförelse vanligaste formen i Jämtland och Härjedalen.6
Det ursprungligen palatala -r faller allmänt i dessa dialekter.
Exempel: komma u flettja 'komma ur fläcken' Frösön, han tog e u
ficken Hammerdal, bion rann tu di anner äran 'blodet rann ur det andra
örat' Kall, reiv u fore u baue rockom 'rev ur fodret ur båda rockarna'
Myssjö, /dämt live tu a Mörsil, rev e stytjy u färeken 'rev ett stycke ur
förklädet' Offerdal, gå tu veia 'gå ur vägen' Åre. Som betonad partikel:
vri u tjola Frostviken, (ha) greve u osta 'grävt ur osten' Laxsjö, (han)
steig u bila Ström.
Andra sammansättningar med -ur: bakanur, innanur, nedanur, nordanur, ovanur, utanur, östanur. Tu står inte som senare led.
Förleden upp- har — liksom i riksspråkets på — lämnat kvar bara ett p i
pöne, pyny e. d., som utvecklats ur uppunder. Uttalet är pöne, -i i
sydliga, vissa centrala och nordjämtska mål (Aspås, Berg, Bodsjö, Hackås, Näs, Oviken, Ström, Sunne). Pyne, -i e. d. förekommer i Brunflo,
Föllinge, Hallen, Häggenås, Kyrkås, Lit, Lockne, Marieby och Sundsjö
(i Sundsjö uttalat med lång konsonant). Både ä- och y-uttal har belagts i
Hammerdal, Revsund och Rödön. I väster har tiltjämningen resulterat i
pyny; belägg härpå finns från Mattmar, Mörsil, Norderön, Offerdal och
Åre. Stamvokalen u är bevarad i östjämtska, t. ex. pune Fors, punä
Ragunda. Punner är (vid sidan av pöni, jämför strax ovan), liksom

I Ragunda brukas sammansättningen bortur, uttalat borti. Beträffande ljudutvecklingen
hänvisas till Dahlstedt 1972 s. 78.
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simplex unner,7 belagt i Bodsjö. Också lidmålet och de tröndska dialekterna har u-vokal.
Exempel: (fällen låg) punn gran Frostviken, gnaarsk ('knarra') pyne
fåttrom Föllinge, katta ligg pöni bäntja Ström, hän ligg pöne båta
Sunne, de datt pyny bok (ack.) 'det föll under bordet' Åre.
Sammansättningar med -under (utöver uppunder) tycks saknas.8 Punder är belagt som senare led i bortpunder, ipunder, inpunder, nedpunder
och upp-punder.
Simplex a (å) 'på' påträffas i vissa fasta uttryck, t. ex. (fara, flyga,
stupa) a huvvan 'på huvudet, framstupa' (Bodsjö, Hammerdal, Häggenås, Ström) eller a huvvun (Mörsil, Näs, Åre) eller å huvven Ragunda,
(stå) a kneom Sunne, (gå, krypa) a fyråmbussåm9 'på alla fyra' Lit,
Marieby, Mörsil, Åre. Simplex står även framför obestämd form i uttryck som å färde, å gruve 'framstupa', å rygg.
Enkelt a står vidare i tidsuttryck såsom (äta, stilla) a mårana eller a
kvälla e. d. 'äta morgon- eller kvällsmål; ge (kreaturen) morgon- eller
kvällsfoder' Bodsjö, Hackås, Hammerdal, Häggenås, Lit, Marieby,
Mörsil, Norderön, Revsund, Rödön, Ström, Sunne, Åre.
Av sammansättningar med det enkla -a (-å) finns i materialet exempel
bara på bortanå, nordanå och ovanå. Med -på kan omkring tjugo adverb
bilda sammansättning; det är i stort sett desamma som kan kombineras
med -i (se ovan).
Prepositionen åt uttalas i regel at(t), i Hammerdal och Ström med
öppet ä-ljud. I östra Jämtland är uttalet åt(t), vilket också påträffas
alternativt i lidmålet. Åt är ofta sammansatt med de riktningsbetecknande pronominella adverben hit eller dit. Hitåt och ditåt kan försvagas till
hidat, itat, (e)dat e. d. Se vidare nedan avsnitt 6.1.
I Jämtland finns tolv sammansättningar med -åt belagda, förutom hitåt
och ditåt också bortåt, framåt, inåt, nedåt, nordåt, uppåt, utåt, väståt,
åt(er)åt,1° öståt.
Mo är i betydelsen 'vid' eller 'hos' i regel sammansatt med något av de
pronominella befintlighetsadverben här eller där. Förleden kan vara

Unner i Bodsjö bör ses mot bakgrund av unner i angränsande medelpadska mål. —
Simplex unner förekommer som temporal preposition, t. ex. i uttrycket unner tia (ack.)
Kall, Ström, Åre; det är utan tvivel riksspråkslån.
8 Oppunn påträffas i lidmålet vid sidan av punna I Waltmans texter är fördelningen sådan
att plint« står före dativ och oppunn före ackusativ. Även innunn (med ackusativ) är
belagt i Frostviken.
9 Även med på eller utan preposition (gå fyråmbussåm e. d.). Jämför Reinhammar 1973
s.212.
t° T. ex. ätå ärterbrö åtat kaskåm '... till, samtidigt med kaskarna' Lit.
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försvagad så att prepositionen kommit att ansluta sig till gruppen gamla
kortstaviga ord och därför t. o. m. fått tilljämning: (h)ämä, ama, darna
e. d. Se vidare nedan avsnitt 9.
Övriga sammansättningar: bortmed, bredmed, frammed, inmed, nedmed, nordmed, sydmed, uppmed, utmed, uteftermed, västmed, åt(er)med.
Det bör slutligen påpekas att primära prepositioner bildar sammansättning med adverbiell förled i betydligt större utsträckning än sekundära
(som t. ex. från, genom, mellan, mot, till).
6.1. Exkurs om h- och d-förleder
Förlederna hit-/dit- och här-/där- står för det mesta i sammansättningar
med -i, -med, -på och -åt. Prepositionerna -i och -på kan ha alla fyra
förlederna; -med kombineras bara med här-/där-, -åt bara med hit-/dit-.
Sammanlagt är det alltså tolv olika prepositioner som tas i beaktande
här: häri, däri, hiti, diti, hä(r)mä, dä(r)mä, hä(r)på, dä(r)på, hitpå,
ditpå, hitat och ditat. Dessa sammansättningar saknas nästan helt i
tröndska mål.
Följande resonemang grundar sig på ett material om drygt 700 fraser
innehållande de nämnda prepositionerna. (Beläggen på hitpå och ditpå
är mycket få.)
Sammansättningar med här-/där- styr naturligt nog i regel dativ;"
sådana med hit-/dit- styr ackusativ utom hitatlditat som styr dativ.
De flesta källor är av den arten att man i första hand kan vänta
d-förleder, dvs. sammansättningar med där- och dit-. De handlar om ett
förflutet, om något som skedde där och då. H-förleder (här- och hit-) kan
normalt bara förekomma i en nutid. I berättelser om flydda tider påträffas säkra h-belägg12 bara i uttryck av typen häri bya, häri vän, härmä
åss, hitat meg och i återgivande av direkt anföring. I följande citat är
således h-förleden självklar. (Han gick in i kojan och sade: »Jag kom på
ett björnspår) å så räckt i e hitat kööjn» 'och så följde jag det hit till
kojan' Frostviken; (han satt och grävde i askan och utbrast:) »Si dä, vå
je ha fynne, je som ha siti henen heri asken å grivi» 'ser ni vad jag har
funnit, jag som har suttit här i askan och grävt' Rödön.
Man får inte dra slutsatsen att h-förlederna vore försvunna i mål, där
källorna endast uppvisar d-förleder. Som nämnts ovan måste man ta
hänsyn till källans art, som kan vara sådan att endast d-förlederna
kommer fram.
I vissa källor, där både h- och d-förleder förekommer, kan semantiska
regler för växlingen svårligen urskiljas.

12

Hä(r)mä och dä(r)mä kan ibland följas av ackusativ (se nedan avsnitt 9).
Härmed menas sådana belägg där förleden klart har bevarat betydelsen 'här', 'hit'.
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I Waltmans texter är, enligt ovanstående, h-förleder betydligt sällsyntare än d-förleder (20 resp. 125 fall). I Äckes Gott humör från Mörsil är
frekvensen h-former något större (i runda tal 45 resp. 140). Stundom har
h-förleden den väntade innebörden 'här' och 'hit'. Exempel: så fick me
skolerar hiti Fråstvika (ack.) 'så fick vi skollärare hit till Frostviken', de
vaks myttjy for ('det växte mycket foder') heri BZåosjöa Frostviken, (hur
mödosamt det är) häri n hänn glia, murarn va häma oss Mörsil.
Men i följande språkprov tycks h-förleden ha mist sin betydelse och
blivit närmast pleonastisk: (så hade klockaren lett kon in) hiti prästgaZn
(ack.), så steig a Bängt-Ann hitat dömn Frostviken, (han) drog en (:grisen) hidat hlaktbentja Lit, då bakstran ('bagerskorna') skull te å baka
däri bry ggstugun, vå finn dom häri baksteromma 'bakugnen', (brasan
sprakade) därpå spissa häma dom Mörsil, kahllt var e häre tjörsstallåm
('kyrkstallarna') dän, (gå med mjölk) hiti n dänn gåZn (ack.) Lit, dåm
sksut ju ihä4 n då heri lotja ('vattenpölen') der, skrapa härpå isa der, je
ränne nu dit hitat a Tåsjel 'Torkel' Föllinge x Hotagen. Sammanställningen här-, hit- med därn(a), dit vittnar än tydlligare om betydelseförlusten hos förleden.
Eftersom d-former överväger så stort hos Äcke, är det påfallande att
hä(r)mä hos honom är vanligare än dä(r)mä. Det kan möjligen tyda på
att sekundära h-former här börjat tränga in på d-formernas område. (En
närmare granskning av de olika utgåvorna av Gott homör skulle måhända uppdaga vad som är Äckes eget språk och vad som kan tillskrivas
olika utgivare.) Uddljudande vokal påträffas hos Äcke några gånger.
Exempel: skull jä itat Storbukvarn å mak', dreg te ('drar iväg') borti
Killsve itat a Isak. Eftersom Äcke har ca 25 belägg på ditat men bara ett
på hitat (»riktigt» använt i hitat meg), bör man räkna med bortfall av d,
inte av h, i itat i Mörsil. Se vidare nedan.
I materialet från Lit finner man olika förledstyper i olika källor. Även
om beläggen är relativt få (ett tjugotal ur vardera källan), kan man utläsa
att Nordströms texter (i Svenska landsmål 3) hellre har d-, medan Arvid
Gudmundssons fonogramutskrifter i ULMA har övervägande h-. Det
skulle kunna tolkas så att h-förlederna är på frammarsch (exempel se
strax ovan).
En dialekt kan inte undvika tillfällen då en d-förled vore naturligast.
Då nu i vissa mål nästan bara h-förleder påträffas, måste man räkna med
att det är ett yngre tillstånd. I följande språkprov vore med hänsyn till
talsituationen en d-förled semantiskt riktigare: han for hidat a far sen
Hammerdal, han ha tulle häri sprita, hu va piig hemä a goffar Ström, mä
skull få fära hitti Jörn-Ersabuan (ack.) å fiisch heri Finntjänn, mä stånge
åss hitat äZja Föllinge x Hotagen.
Ursprungligen har naturligtvis också i »h-målen» båda förledstyperna
förekommit i regelbunden växling. Utvecklingen mot enbart h-förleder
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kan inte bero på analogi; därtill är »d-förledssituationerna» alltför dominerande. Det initiala d måste ha fallit av andra skäl. Bortfall av sådant d
är inte okänt. Man kan som parallell anföra det demonstrativa pronomenet den där som i neutrum vid sidan av de dänn(e), också kan ha formen
e dänn(e) i många mål. Belägg härpå finns från Aspås, Föllinge, Hallen,
Hammerdal, Häggenås, Laxsjö, Lit, Mattmar, Mörsil, Näskott, Offerdal, Ström, Undersåker och Åre. (Se V. Reinhammar 1975 s. 31 och 65.)
Troligen bör d-bortfallet i itat, iti, liksom i e dänn(e), ses som ett slags
dissimilation. Att det intervokaliska -t- ofta försvagats till -d-,13 bör ha
underlättat bortfallet. Formerna ämä och äni kan dock inte förklaras med
dissimilatoriskt bortfall av initial konsonant. De bör nog hellre ses som
analogibildningar; där- kan ha fått d-bortfall efter mönster av dit-.14 Ditoch där- tycks följas åt i de aktuella målen.
H- bör i »h-målen» betraktas som i stor utsträckning sekundärt,
närmare bestämt felaktigt korrigerat. Säkerligen existerar egentligen fler
vokaluddljudande former; nitiska upptecknare kan ha satt dit ett h- som
inte finns i uttalet. På så sätt har skillnaden mellan ursprungliga h- och
d-förleder suddats ut i de dialekter, där d- numera knappast kan beläggas.
Som följer av ovanstående resonemang bör man räkna med möjlig
generalisering av former utan d- i första hand i de socknar där uddljudande vokal (itat, iti o. d.) verkligen är upptecknad (dvs. i Aspås, Hammerdal, Mörsil, Norderön, Offerdal och Ström). Materialet från Aspås,
Norderön och Offerdal motsäger inte ett sådant antagande. Också Häggenås tillhör (i anslutning till Hammerdal—Ström och möjligen Lit) området med nästan bara h-förleder, likaså Föllinge,15 Hotagen, Näs och
Oviken. I dessa sockenmål har emellertid inga vokaluddljudande former
belagts.
Förmodligen skulle man vid en grundligare undersökning kunna
skönja tendenser till generalisering av h-förleder i ytterligare några av de
mål som (enligt ovan) uppvisar d-bortfall i e dänn(e).
Det bör avslutningsvis understrykas att källorna är så skiftande till sin
karaktär och så ojämnt fördelade över landskapet att det är vanskligt att
dra några säkra slutsatser angående de olika förledstyperna.

13

Sådan försvagning är belagd bara i (h)idat (sannolikt på grund av dissimilation), ej i

(h)iti.
14 Jämför att även de henn(e) 'det här' påträffas med d-bortfall (i Hammerdal, Mörsil,
Ström och Åre) enligt V. Reinhammar 1975 s. 31.
13 Berta Magnusson (se källförteckningen) är född och uppvuxen i Hammerdal och har
tidigare talat hammerdalsmål. Själv anser hon sig skriva på föllingemål. Beläggen har här
förts till Föllinge.
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7. Till och åt
Riksspråket har som bekant bevarat genitiv efter till i vissa stelnade
uttryck. Det förekommer också i Jämtland. Exempel: kåmmå te brulluffs
'komma till bröllopet', (han skulle) te äkskocks 'till skogen för att jaga
älg' Frostviken, ette såm hän e te homörs 'efter som han är till humöret'
Lit, (fara) te martnes 'till marknaden' Oviken, to te fåtters 'började
springa' Ragunda. Liksom i riksspråket följs alltså prepositionen av den
obestämda formen av substantivet.
Vid ortnamn försvann genitivmärket efter till mycket tidigt.18 Enstaka
exempel påträffas i Olaus Petri krönika och i Peder Swarts krönika men
de är redan på 1500-talet att betrakta som föråldrade (Östergren 1917
s. 132). När te i jämtlandsmålen står vid ortnamn, rör det sig ofta om
äldre namn som åsyftar större lokaler, socknar osv.; de ligger många
gånger på större avstånd. Namnen är alltid oböjliga. Exempel: te Röa
'Rödön' Näs, te Nässkått Näskott, te Offerdal Sunne, te Hälsinglann
Brunflo, Offerdal, te Levång 'Levanger' Rödön, te Nåni e. d. 'Norge'
Frostviken, Frösön, Hackås, Hammerdal, Offerdal, Undersåker. Te står
också i uttrycket (fara) te stan17 Aspås, Frösön, Föllinge, Hackås, Näs,
Rödön. Formen stan behandlas här som ett oböjligt ortnamn, inte längre
som appellativ.18
Det finns ett par fall utöver de ovan nämnda, där till är den normala
riktningsprepositionen, nämligen i till kvarnen och — framför allt — till
kyrkan. Te kvan e. d. är belagt i Frostviken, Frösön, Hackås, Hammerdal, Lit, Oviken och Ström, te tjöschen e. d. i Berg, Frostviken, Fölfinge, Hackås, Hammerdal, Kall, Lit, Lockne, Marieby, Mörsil, Norderön, Näs, Näskott, Offerdal, Oviken, Ström, Sunne, Undersåker och Ås.
Från Berg uppges att te tjöschen är äldre; i yngre språk heter det te
tjöscha (ack.), vilket är den form som belagts i Klövsjö. Motsvarande
form heter i Ragunda te tjörka. I Härjedalen säger man åt kyrkan liksom
oftast i Tröndelagen; endast i Snåsa, Nordli och Sörli är till kyrkan
belagt. Till kvarnen är okänt i norska dialekter.19
Formerna kvan och tjöschen skulle kunna vara dativ femininum men
de är ursprungliga genitivformer (åtminstone i det senare fallet) i be-

I norska dialekter lever det kvar. Exempel från Sör-Tröndelag: te Oppdats, te Hots, te
Fillands. I Jämtland har jag funnit bara ett belägg: te Tjäts 'till Kålen (by i Bodsjö)'.
17 Vid sidan av te stan förekommer i stan: ske du i stan 'skall du (fara) till stan' Alsen,
Aspås, Häggenås, Marieby, Offerdal, Sunne.
18 Jämför te byn i tröndska mål, med stelnad form av substantivet.
19 Utanför de svenska kasusböjande målen finns belägg på del kvärn från Anundsjö i
Ångermanland.
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stämd form (<kirkiunna(r));" jämför Reinhammar 1980 s. 226. Det framgår av dialekterna i Nordhordland på norska Vestlandet, där ändelsevokalerna är väl bevarade. Där finns ingen dativ *te tjertj ene e. d., däremot
te tjertjena (Alversund, Hamre, Hosanger, Manger),21 vilket är en direkt
återspegling av fornspråkets genitiv.
Former motsvarande til kirkiunna(r) är väl belagda också i Hallingdal,
Setesdal, Västerbotten22 och Norrbotten samt som stelnade uttryck i en
handfull belägg från dialekter utanför dativområdet.
Dativ efter te påträffas främst i tidsuttryck, där tidpunkten ligger i
framtiden, t. ex. te mårana,23 te kvälla, te nattn, vilka är väl belagda
(Bodsjö, Bninflo, Frostviken, Föllinge, Hackås, Hotagen, Häggenås,
Laxsjö, Oviken, Rödön, Ström, Åre). Ytterligare exempel: (hugga ved)
te såmmåra Frostviken, (flytta hem) te höjann 'slåttern', frå våra te
sejne håsta Häggenås, te dödagåm Lit, Rödön, gjära se fin te häLjen
Mörsil, väänt te aftana, (de skulle ha kvar köttet) te våra, te nyåran
Ström. Vid durativa verb betyder te ungefär '(från nu och) ända till'. För
övrigt tycks te betyda 'inför, till' (:den natt, helg, vinter etc. som
kommer) eller 'i' (:höst el. sommar, dvs. instundande höst, sommar
osv.).
Också åt kan förekomma som temporal preposition, i första hand i
uttryck som at åran 'nästa år'24 Föllinge, Mörsil, Åre, och ätt v8cken
'nästa vecka' Hammerdal: ske du kåmma hitat me at våckun Hackås, åt
veken, yngre åt vecka (ack.) Hällesjö, at våkån Mörsil, at vuckun Åre.
Även tröndska och härjedalska mål har normalt till i tidsuttryck. I
Västerbotten och Norrbotten brukas i regel åt.
Av sammansättningar med -åt (se ovan avsnitt 6) har endast framåt
påträffats i tidsuttryck: framat måranssin Mörsil.
Till är en sekundär preposition25 och sammansättningar är ovanliga.
Fem sådana har belagts, de flesta upptecknade av Herman Geijer:
bakantill, framtill, hittill, nedtill, sunnantill.
När till står som betonad partikel vid verb styr det ofta dativ, så t. ex.
vid slå till, knuffa till, stöta till o. d., vidare vid se till, känna till, höra till,
minnas till 'minnas' o. d. Exempel: (de såg inte) te-fln ('henne') meir

Frostviken, (han) torve te dränja 'han slog till drängen' Hackås, du hör
int nå te Idlicken dänn 'du hör inte något om klockan där' Laxsjö, (oxen)
20 Kvan skulle kunna vara obestämd form; jag föredrar emellertid att — analogt med
tjöschen — se det som bestämd form (med synkope/apokope).

Anges i regel som föråldrat.
Det bör observeras att till är den normala riktningsprepositionen i Västerbotten.
23 Även i betydelsen 'nu i morse'.
24 Åt åren är ett av de stelnade dativuttryck som är belagda i Ångermanland (Reinhammar
1973 s. 19).
25 Enligt Hellquists ordbok s.970 av germ. *tila-, motsv. mlty. tu, tel n. 'mål, slut, gräns'.
21
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stack te bila Näs, hu kuffe tell a 'hon knuffade till honom', je tjenn int ns
te järtan 'jag känner inte något av hjärtat' Ström, minns du tä a pappa
denn Åre.
Objekt i ackusativ har ordna till, laga till, ställa till o. d. Exempel:
stählt te dänsn Frostviken, han stähllt te sjentrån dän 'den där sentråden' Hotagen, tjiinn å gjära tä gåsa 'kärna och göra smör' Mörsil, rääi
te pärlanne 'göra i ordning (eg. reda till) potatislandet' Ström.
Riksspråkets till som riktningspreposition motsvaras många gånger av
åt + dativ. Exempel: (de) ga se långt att fjällan Hotagen, gåu at föusan
'gå till fähuset' Hackås, (han) for ätt skojja Hammerdal, de bar at båttnä
mä Wicken Lit, fole schia ät munna 'förde skeden till munnen' Ström.
Enligt Hellquist 1902 var åt i betydelsen 'till' »nästan regelbundet»
framför ortnamn ännu under 1600-talet: åth Swerige, åth Upsala etc.
(s. 205). I riksspråket står åt numera bara i kraftuttryck som dra åt
skogen, det gick åt pipan eller — med genitiv — åt fanders. För övrigt
brukas det i kombination med till i uttryck av typen han for åt Sala till.
I Jämtland förekommer at e. d. framför ortnamn, i regel ursprungliga
naturnamn (ofta urspr. namn på sjöar eller vattendrag), som då står i
bestämd form och alltså böjs i dativ. Belägg på enkelt at e. d. framför
ortnamn föreligger från Frostviken, Frösön, Föllinge, Harnmerdal, Hotagen, Kall, Mörsil, Ström, Sunne och Åre. Exempel: (de for) at Lofota;
(komma till bröllop) åt Björskvattni Frostviken, (det bar) åstöve at
Fisk1susåda4a Föllinge x Hotagen, (ställde kosan) at Gåbbvitjen Sunne,
(fara över fjället) at Husån Åre.
Mycket ofta står at e. d. med adverbiell förled, i allmänhet hit- eller
dit- (jämför avsnitt 6 ovan). Exempel: (han kom) ditat Storöyn Frostviken, (han tog sig inte längre än) ditat Vållsånnan 'till Vallsundet'
Frösön, (han) jeck hitat myrgropen Föllinge x Hotagen, (hönsen) komme
ditat brun 'till trappan' Hackås, sätt de hitat spissa26 Häggenås, komme
dom hitat brönnan (dat. neutr.) 'brunnen' Näs, vräka se itat boLan 'till
bordet' Ström, gick je ditat spissa Sunne.
Det kan ibland vara vanskligt att avgöra om (-)at betyder '(ända) fram
till (en viss punkt)' eller om det, liksom i riksspråket betyder 'åt (ett visst
håll) till'.
I fråga om rörelse till en person är at e. d. den enda möjliga riktningsprepositionen; också här står det ofta med adverbiell förled. Exempel:
(de hade varit) ditat prästa Frostviken, igår va je edätt a Johan Hammerdal, bär bane hidat fara 'fadern' Marieby, (han) komme hidat en
(dat. fem.) butäus Täbodjänta' Offerdal, komme rna ditat n Imbar 'kom
vi till (henne) Ingeborg' Rödön, (reste han) at dåktåra Åre.
Motsvaras i riksspråket närmast av en befintlighetspreposition: '(sätt dig) här vid
spisen'.

26
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I härjedalska mål brukas i regel ditåt, i tröndska mål enkelt åt i
motsvarande fall.
Simplex at e. d. står vid indirekt objekt. Exempel: (de två yngsta) sa
far at bonna Brunflo, (han sålde timret) at mattmaråm 'Mattmarborna'
Hackås, (det var inte bara) at tullsnokåm (skällsord för tullmän som
snokar) såm hän joo4 spratta 'spelade spratt' Lit, svarve pinnan at
gungstola Oviken, kööp nå smått at käringen å dotren Rödön.
Stundom är det omöjligt att i liknande fall använda åt i riksspråket,
t. ex. i Oviken-belägget ovan. Ytterligare exempel: (det var en halvmil
att gå) at a (dat. mask.), (dagen kändes lång) at butäusom Mörsil, späla
liti ('spela litet') at hänåm Offerdal, där riksspråket kräver för, och i frii
åt n dien ståschen 'flickan' Frostviken, je riingt at lerara Sunne, där
riksspråket använder till.
Verbfraser som skratta åt, peka åt, slå åt och — med tryckstark partikel
— komma åt, sätta åt o. d. följs av dativ. Exempel: ma skratte at i dannan
'vi skrattade åt det där' Laxsjö, peekt mä börsen at ä 'pekade med
bössan på honom', vå såm komme at pöjtjä 'pojken' Lit, vo e ha vorte at
katten 'vad det har tagit åt kattan' Rödön, tannränsla ha sätt at n
'tandvärken har satt åt henne' Sunne. I finna åt, leta åt, stänga åt o. d.,
där åt är detsamma som åter, står objektet självfallet i ackusativ.
En annan viktig funktion hos at e. d. är att det står i attribut för att
beteckna ägaren; det är ett vanligt sätt att uttrycka genitivbegreppet.
Exempel: huse at prästa Föllinge, stortäcka at n Keschte 'Kerstins stora
tacka' Hammerdal, broorn at tjäringen menn Kall, here huvun at a OZ
Massa 'i Olof Matssons huvud' Näs, u tjällara at RiMna Rödön, tjynnan
at Krusom 'Krusgårdens kor' Åre. I Håsjö har Torsten Bucht tecknat
upp sån åt a Erik Ersa. — Ibland är »ägaren» inte en levande varelse:
åoran at båota Hackås, toppen at Åreskutnn Mörsil.
Rektionen vid at e. d. är, som framgått ovan, inget problem; det styr
alltid dativ. Att at i stor utsträckning står vid rörelseverb har inte kunnat
rubba kasusbruket. I första hand är det den vidsträckta användningen
som gör at till en så intressant preposition.28

8. Något om prepositioner och ortnamn
De ortnamn som så att säga följer med på köpet vid en undersökning av
prepositionernas rektion är av naturliga skäl företrädesvis sådana namn

Man hade väntat sig på eller ta.
I riksspråket är till avsevärt vanligare än åt. Enligt MIM, Nusvensk frekvensordbok,
fmns på en miljon löpord tidningstext 9 865 belägg på prepositionen till men bara 699 på
prepositionen åt.
77
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som står i bestämd form, eftersom det bara är i denna form som kasus
framgår. Det rör sig alltså om ett yngre skikt av namn. Om till vid oböjt
ortnamn se ovan avsnitt 7.
Som tidigare nämnts (avsnitt 7) står at e. d. ofta som riktningspreposition vid ursprungliga naturnamn.29 För övrigt brukas i allmänhet i eller
på, vilka då styr ackusativ. Bebyggelsenamn föregås oftast av enkel
preposition.
Exempel på riktningsbetecknande (-)i + ortnamn i ackusativ: je ske
fara i Krokan 'till Krokom' Aspås, de va nu tri mil i Lakksjön 'till
Laxsjö' Hotagen, je gjett i Storbränna Häggenås, når han kåmme i
Tulleråsn, f4öti frå Husån å i Ranöjja Offerdal, han ha rest i Häggsjön,
(han blev hämtad) hiti Norhålla Åre.
Befintlighetsbetecknande (-)i + ortnamn i dativ: liggi i Grytöyn, (det
var på samma vis) i Huldingsvattni Frostviken, (bli någon ändring) heri
NoZåsa Häggenås, n Ärik Larsa i Ansetta, (gästgivargården) i Tulleråsa
Offerdal, (han håller till) i Häggsjöa Åre.
lär den normala befintlighetsprepositionen också vid oböjliga ortnamn
som har till som riktningspreposition. Exempel: här i Ärsn 'Alsen',
tjeent i Häddjenås, bor i Föling Föllinge, (samma präst) i Röa å Näskått
Näskott.
Exempel på riktningsbetecknande på + ortnamn i ackusativ: fraakt
tjötte på Eide Frostviken, fara på Muråsn Hammerdal, fara på Bunäse,
på Fata 'till Strömsund' Ström.
Befintlighetsbetecknande på + ortnamn i dativ: (vi såg en båt) västpå
Fråstviken Frostviken, han va på Eisskojja Hammerdal, han va ne på
Hällsjöa Mörsil, (bodde) på Nifsåsa Näs, en Rudål på Näsin 'Rudolf på
Näset' Åre.
För att uttrycka rörelse från en plats som har i som riktnings- och
befintlighetspreposition brukas (i)frå eller någon gång u, båda med dativ.
Exempel: to ståscha ('flickor') ifrå BZåosjöa Frostviken, mä e no4 u
Åsa3° 'vi är från Norderåsen' Häggenås, (de gick) Trå Änjesbuåm Offerdal, sa gatt n sta frå Stabränn Oviken. Jämför följande exempel: han ha
gått i tjöschbyn (ack.) Norderön, (flyttade ut) u tjöschbya Föllinge,
(tomten drog) öustanu gåZa å väst i gåZn (ack.) Ström.
Frå står följaktligen också vid oböjliga ortnamn, som har till som
riktningspreposition, och dessutom vid sådana namn som har mä 'vid'
som befintlighetspreposition (jämför nedan avsnitt 9). Exempel: (han)
kåmme frå Röa Näskott, (han var med de här) ifrå Finnset, flåttningen

29 Som befintlighetspreposition vid dylika namn brukas mä; se nedan avsnitt 9.
30 Observera växlingen u — ta: noi u Åsa men äustanta Åsa.

46

Maj Reinhammar

ifrå Nestjärn (best. dat. fem.), (ingen landsväg) frå Näldn Offerdal, han
jeck zfrå Storbuvattnan Ström.
Vid ortnamn som har på som riktnings- och befintlighetspreposition,
tycks ta vara den preposition som av gammalt använts för att uttrycka
riktning ifrån. I mitt material finns inte särskilt många exempel som visar
växlingen på — ta vid ortnamn: (de kom) öustanta iisa31 'från Österåsen'
Hammerdal, bussn jeck ta FZatn Wicka fyyr Ström. I Ström säger man
enligt Vidar Reinhammars uppteckningar t. ex. vara ta Hillsanna, ta
Vediöjjen, ta Bunäsan 'vara född (och uppvuxen) i Hillsand, Vedjeön,
Bonäset'; vid dessa namn uttrycks riktning och befintlighet i dialekten
med på.
För jämförelsens skull anförs en del exempel med appellativ: datt du
ne ta tatjan 'föll du ned från taket' Hackås, han ha komme ta skooZn
'från skolan', (jag kom) direkt ta tågan 'från tåget' Häggenås, ta sjäna ta
himmela Laxsjö, dåm ha int gått in ta gravbacka ('kyrkogården') än, hu
kåmme ne ta jella 'skullen' Norderön, (hon har) d8ttä tå prädiksto4n
(ack.) å br8tä bena dvs. det har lyst för henne i kyrkan, Ragunda, han
komme ta fisksjöa Revsund (motsvarande i Frostviken och Hammerdal).
Med exemplet han komme ta marsna ('från marknaden') Lit, kan jämföras frå marsna Hammerdal.
I exemplen ovan är det naturligast att i riksspråket använda från. Det
finns tecken på att frå breder ut sig i jämtlandsmålen; det gäller sannolikt
både vid appellativer och vid ortnamn.32
Prepositionsbruket vid olika typer av ortnamn vore värt ett närmare
studium. Valet av preposition beror självfallet i första hand på terrängens beskaffenhet och läge; höjder och slätter kräver andra prepositioner än sänkor och dalgångar. Vidare synes bebyggelsens ålder och
storlek påverka prepositionsvalet.
Vissa ortnamnsefterleder kan stå såväl med i som med på. Man säger
exempelvis i BreitjäLa, i YksskafttjäZa men på Gravatffla Ström, i
No4åsa (eller no4 i Åsa) Häggenås, i Tulleråsa Offerdal men på Muråsa
Hammerdal, på Nifsåsa Näs. Bruket av i markerar här att namnet helt
och hållet övergått från naturnamn till bebyggelsenamn.
Man kan — sammanfattningsvis — i Jämtland urskilja fyra olika serier av
prepositioner som uttrycker rörelse till, befintlighet i/på/vid resp. rörelse
från en plats: te — i —frå (+ oböjt ortnamn), i — i —frå (eller u), på — på —
ta (yngre frå) och slutligen at — mä —frå (+ ursprungligt naturnamn).
Jämför föreg. not.
Från norska dialekter finns åtskilliga belägg, där tå, ta betyder 'från'. I Tröndelagen
heter det t. ex. (komma hem) tå fiella (dat. neutr.), tå setern, tå sjöa o. d. I Ålen i
Sör-lköndelag är frå emellertid så gott som allenarådande framför ortnamn (Reitan 1910
s. 50).
31

32
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9. Med
Som tidigare antytts har mä (ma) en synnerligen vidsträckt användning i
Jämtland. Det skulle föra alltför långt att i det här sammanhanget ge
annat än en översiktlig beskrivning av bruket. Här skall intresset ägnas
huvudsakligen åt det mä som betyder 'vid' eller 'hos'. Innan dess skall
jag helt kort beröra övriga användningar av mä.
Enkel preposition brukas ofta med instrumental betydelse, 'med hjälp
av, medelst': den följs då av dativ. Exempel: rite ikring-en rna spön
'spöet' Aspås, bann fast en mä snöran 'snöret', dåm tj88uZ mä oksåm
Hotagen, tröske mä hl8g8n 'slagan' Laxsjö, gjo4e honnör mä stava
Myssjö, skrapa grötn mä sken Näs, skreem bana mä hunnturska 'skrämma barn(en) med hundturken' Ström.
Dativ är likaså det normala efter mä i betydelsen 'i fråga om' e. d.
Exempel: je ha nå så Ident mä krusåm 'jag har så dåligt med kakor'
Häggenås, håre tokut de än gick mä n dän fjällfän Myssjö, (det bar
iväg) mä heile hopa Norderön, je veit int harre rna hä e mä bröan ' . . .
hur vi har det med bröd(et)' Ström.
Då mä betyder 'försedd med, medförande' eller 'tillsammans med, i
sällskap med' styr det också i allmänhet dativ.33 Exempel: kåmmå dit me
krekom, k8mi zfrå me livi 'kommit ifrån med livet (i behåll)' Frostviken,
han sto rna svättrejmen il näva 'i näven' Föllinge, komme dragan mä
bjenna 'kom släpande på björnen' Kyrkås, (kom) mä suckran il n näverskruck 'med sockret i en näverask (e. d.)', levd n mä barnom å gummen
Mörsil, (kom släpande) mä n liten (dat. fem.) höbö4 'höbörda' Offerdal.
Enkelt mä står också ofta i verbfraser av typen tala med, dansa med,
retas med, gifta sig med/vara gift med, vara släkt med, börja el. sluta med,
skiljas med ('från'), kappas med, slåss med osv, och som betonad partikel
i t. ex. följa med, hålla med, rå med. Vissa av dessa fraser har belagts
med båda kasus; på det hela taget är dock dativ vanligast i Jämtlands
kasusböjande mål. (Jag går i det här sammanhanget inte närmare in på
ämnet utan hänvisar till Reinhammar 1991 s. 247f.)
Som ovan nämnts (se avsnitt 5) har funktionen hos vid i Jämtland
övertagits av med. Detsamma har skett i angränsande områden (Medelpad, Härjedalen, Tröndelagen). Också riksspråkets hos representeras i
jämtska mål av mä.
I betydelsen 'vid' eller 'hos' står mä i regel med adverbiell förled. Det

33 Fornisländskan kunde ha ackusativ efter med om något eller någon som man har eller
bär med sig (Fritzner me0 mom. 5 och 6). Jämför Gustavs 1982. Sporadiska ackusativbelägg föreligger också från Sör-Tröndelag, Härjedalen och Ovansiljan (jämför Reinhammar
1991 s.246).
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är främst från Frostviken (i betydelsen 'vid'), Offerdal och Åre som
simplex är belagt också i dessa betydelser.
Då mä betyder 'vid' och följs av lokalitetsbeteckning, styr det ofta
ackusativ, som i följande exempel: (silltunnan stod) uttmä döra Aspås,
(det gick bra) me Lofotn, (alla som fanns) me bole Frostviken, spöjkje
('spöket') häma kvana Föllinge, byggd mä no oppmä LihlIfjälle Hotagen, söme inmä länne 'simma invid land(et)' Myssjö, de e röysan
('rösen(a)') derma Tibrannshöujen Rödön, (fäbodar) häma Heinsjön
Undersåker, (han högg) nemä rota Åre.
I betydelsen 'hos, tillsammans med', där det styrda ordet är en levande varelse, följs (-)mä av dativ. Exempel: jikk en in demä a Pelle Frösön,
dåm bodde dermä n moster å mostermanna Hackås, han le fell va hemä
pöjkåm hen 'han lär väl vara tillsammans med pojkarna här' Häggenås,
je tjäänt därmä a OZ Jonssa Mörsil, (jag var en gång) hemä lappåm
Offerdal, dam tog in hemä Jänssm 'hos Jönsarna' (dvs. Jöns' familj)
Ström, (han är hemma) mä föräldrom Åre.
Kasusväxlingen (ackusativ efter 'vid', dativ efter 'hos') framträder
tydligt i följande exempel: (han sitter och låter) derme ga4an (ack.)
'gårdarna', (vara) derme tjäringen sin (dat.) Frostviken, dåm hadd e
Msku ('älgko') hemä myrgropa (ack.) der, (han var) dagamann hemä
bönnråm (dat.) Föllinge x Hotagen, sitt hemä spissn (ack.), (ströa) hemä
hönom (dat.) Häggenås, (det låg en årder) äma jösselstaen (ack.), (spolmasken är ej ovanlig) hemä onghästsm (dat.) Ström.
Emellertid tycks dativen ha utvidgat sitt användningsområde till att i
viss utsträckning omfatta också det (-)mä 'vid' som står vid ortnamn
eller lokalitetsbetecknande sakord. Exempel: de va nå h84 ('hål') nemä
backa Föllinge, je bood ti n gåuZ inmä Storåun Hackås, bortmä gammaZtjöschen Kyrkås, bortmä grinn Laxsjö, rna såt därma boan 'vi satt vid
bordet' Mörsil, mä len 'vid ledet (:grinden)', oppmä Nästjärnåm Offerdal, han står bortmä ludun 'ladan', (det var en flicka) mä Fröyån Åre.
I tröndska mål står, liksom i lidmålet i Frostviken, för det mesta
ackusativ efter (-)me 'vid, i närheten av'.34 Me i betydelsen 'hos' brukas
bara i det inre av Sör-Tröndelag och i Meråker på gränsen till Åre. (Se
ang. ord för 'hos' i norska mål Reinhammar 1983 s. 187 if.)
I det undersökta jämtlandsmaterialet ingår drygt 150 belägg på (-)mä
'vid' e. d. med icke-personligt huvudord. Antalet belägg med dativ är
något fler än hälften. I flertalet socknar förekommer båda kasus sida vid
sida. Ackusativ är bäst belagt i nordjämtskan och lidmålet. Enligt H.
Westin styr (-)mä dativ i Hammerdal; i Vidar Reinhammars uppteckningar därifrån finns bara exempel på ackusativ. (Jämför V. Reinhammar

34

Från tröndska mål finns exempel på dativ i yngre språk.

Prepositioner och kasus i jämtlandsmålen

49

(-)mä 'vid'
minst 10 belägg
5-9 belägg
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2-4 belägg
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ot

Karta 2. Frekvensen belägg med dativ (cirkel) resp. ack. (triangel) efter (-)mä 'vid'
(+ icke-personligt huvudord).

1981 s. 50.) De dativbelägg som påträffats i Föllinge och Näs härrör ur
yngre källor än ackusativbeläggen.35 I utskrifter från Hotagen har båda
kasus påträffats hos samma person. I Äckes texter från Mörsil och Rosa
Arbmans från Sunne finns endast dativ belagt. Herman Geijer uppger
uttryckligen att dativ och ackusativ i Åre kan användas om vartannat vid
n Berta Magnusson och John G. Larsson har enbart dativ. Här, liksom i en del andra fall,
skulle det möjligen kunna röra sig om hyperdialektal användning av dativ.
4—Sv. Landsmål 1992

50

Maj Reinhammar

utmä; i hans ordsamling synes dativbeläggen överväga vid (-)mä 'vid'.
Enligt K. 0. Andrén är kasusvalet fritt i Norderön vid härmä.
I fornisländskan följdes ma 'i närheten av' av dativ (Fritzner meh
mom. 1).36 Att denna preposition nu styr ackusativ i flera stabila dativdialekter måste bero på att den övertagit kasus från det synonyma vid,
vilket den ersatt. Dativens dominans efter mä är i jämtlandsmålen så
kraftig att man finner det anmärkningsvärt att ackusativen i vissa betydelser kunnat hålla stånd mot den. Ackusativ efter (-)mä i lokala uttryck
måste betraktas som en relativ arkaism (jämför Dahlstedt 1972 s. 41). I
förhållande härtill är den generaliserade dativen en novation, trots att
resultatet av denna råkat innebära en återgång till ett ursprungligare
stadium, NB om man utgår från att fornisländskan är äldre.
Mot bakgrund av att andra prepositioner sammansatta med här- och
där- styr dativ (se avsnitt 6.1) är det inte svårt att förstå att dativen kan
breda ut sig vid härmä och därmä. (Att förlederna hit- och dit- däremot
inte kunnat påverka rektionen hos åt antas bero på att åt är en så vanlig
preposition och att hit-/dit-inte är lika ofta förekommande som här-/
där-.)
Vid (-)mä kan man knappast urskilja någon tendens till att rätta kasus
efter om verbet uttrycker rörelse eller befintlighet.37 Det är det styrda
ordet som kan påverka kasusvalet; som framgått ovan står personligt
huvudord hellre i dativ än icke-personligt.
I östra och norra Norrland ersätts med av vid, vilket alltså här har
samma vida betydelse som mä i Jämtland. I Västerbotten styr ve i
allmänhet dativ även i rumsuttryck. Se vidare Reinhammar 1991.

10. Bakan, nedan, nordan etc.
Adverb av typen baka, nea, nota förekommer mycket ofta som förled i
prepositioner (jämför ovan avsnitt 6). De har dessutom i många dialekter, både svenska och norska, övergått till att fungera som prepositioner.
I Jämtland har följande tretton belagts som prepositioner: baka 'bakom',
borta 'bortom', framma 'framför', hita 'hitom', inna 'innanför', nea

36 Viö var den vanliga fornisländska prepositionen i betydelsen 'i närheten av'. Vid
icke-personligt huvudord styrde den ackusativ, vid personligt huvudord (i betydelsen 'hos,
tillsammans med') även dativ (Fritzner viö mom. 1, 2 och 4).
37 Vid förbindelsen (i)lamä 'tillsammans med' e. d. tycks — åtminstone i vissa mål — en
sådan tendens kunna spåras. Exempel: i kvällst var a lamä häståm (dat.), så hläfft n n
('släppte han henne') lamä gamma4hunn (ack.) Föllinge x Hotagen, gjeet lamä käringen
(dat.) 'vakta boskap tillsammans med hustrun', (kunde ha gett dig) lamä 'n fabru (ack.) 'i
lag med farbror' Häggenås, (hon har) littje lamä streksm (dat.) 'legat med karlar(na)', (han)
kåmme ilamä korthunnan (ack.) på F4atn 'korthundarna i Strömsund' Ström.
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'nedanför', nota 'norr om', ova eller omma38 'ovanför', sönna 'söder
om', utta 'utanför', västa 'väster om', åta 'bakom' och ä(u)stalåsta e. d.
'öster om'.
fornisländskan styrde motsvarande ord genitiv;39 jämför nusvenskans innan dess. I äldre svenska hette det också utan lands, innan bords
o. d., från 1600-talet ombildat till utomlands, inombords osv. (Hellquists
ordbok s. 1291). I jämtskan och lidmålet följs dessa prepositioner
— liksom i övriga kasusböjande mål — oftast av ackusativ. Dock kan man
också här (jämför mä ovan) iaktta hur dativen trängt in. Om prepositionen står efter verb som innebär rörelse eller befintlighet tycks inte
spela någon roll.°
Exempel med ackusativ: (luden) nea meddja Frostviken, de e sjämt
åta arve 'det är slött bakom orvet' (talesätt) Hammerdal, dåm skaut dåm
baka hagan Hotagen, gjö kråka nea knea eg. 'göda kråkan nedanför
knäna', (jag mötte honom) utta brua 'nedanför (ytter)trappan' Häggenås, inna stugudöra Laxsjö, huven såm e omma preddikstotn Lit, brönne ('brunnen') ä nota gåtn Marieby,4I e ståsch ('en flicka') på öjn ell
borta sjön Norderön, utta fönstra Näs, (det växte skvattram) på myrn
inna våjjen 'viken', (det är lika mycket vatten) omma isn sam nea Ström,
såt n Johan ova bote å åt Sunne, västa sjön Undersåker, (jag såg korna)
hita vålln Åre.
Exempel med dativ: je sätt me på e seet ('säte') framma spissa,
stortålln sönna vassgåta 'stortallen söder om vedboden' Föllinge, han
sto baka dömn Hackås, håt nota veja 'strax norr om vägen' Marieby,42
(jag håller till i skogen) hå4 ästa Skåddmyrn, motngyvan begynt å sätt
opp huvu ova Skut'n 'ovanför Åreskutan' Mörsil, n Hans borta viken
Offerdal, (han är) int tör baka örom Oviken.
I materialet ingår något mer än 200 språkprov med prepositionstypen i
fråga; i drygt 70 av dessa styr prepositionen dativ. Utbredningen av de
olika kasus är något splittrad, men man kan skönja vissa överensstämmelser med kasusbruket vid (-)mä 'vid' (se ovan avsnitt 9). Ackusativen
vid baka, nea, nota etc. har sin starkaste ställning i nordjämtskan och i

38 Uttalet omma är belagt i litmålen och i nordjämtskan. I övriga dialekter brukas ova, i
lidmålet med tilljämning åvå.
39 Jämför Nolaskogs som är namnet på området norr om Skuleskogen i Ångermanland
(Bucht 1955 s.89).
4° I J. Aldbergs ordsamling från Oviken uppges visserligen att sådan växling föreligger. Det
är inte uteslutet att språkproven är konstruerade av upptecknaren.
41
Upptecknaren, P. V. Enström, meddelar 1928: »nola gclla förekommer aldrig.» Dativbelägget härrör från 1940. Jämför R. Ohlson 1973 s.82.
42 Se föregående not.
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baka, nea
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Karta 3. Frekvensen belägg med dativ (cirkel) resp. ack. (triangel) efter typen baka, nea
etc.

lidmålet.43 Enligt Westin styr de dativ i Hammerdal; detta verifieras
dock inte av Vidar Reinhammars uppteckningar därifrån (se V. Reinhammar 1981 s. 51). Jämför ovan avsnitt 9 angående (-)mä 'vid' i Hammerdal. Från Föllinge saknas äldre belägg; hos Berta Magnusson står —
liksom vid (-)mä 'vid' — dativ. En handfull belägg ur inspelningar från
43 Waltman har ett troligen mindre pålitligt belägg på dativ efter framma; han har sammanlagt tolv belägg på ackusativ vid prepositioner av den här typen.
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Hotagen har ack. I Häggenås styr typen baka ackusativ; det är också det
vanligaste vid (-)mä 'vid'. Äckes texter från Mörsil har även i detta fall
övervägande dativ» Däremot har Rosa Arbmans Sunne-texter en viss
övervikt för ackusativ efter typen baka. John G. Larsson från Näs, som
har dativ efter (-)mä, har ackusativ efter baka etc. I Geijers uppteckningar från Åre och Kall står ackusativ.
Sammanfattningsvis kan sägas att från ca hälften av de socknar där
prepositioner av denna typ påträffats, finns båda kasus belagda; i övriga
brukas i regel ackusativ. Enbart dativbelägg i en socken är alltså sällsynt. Man bör emellertid hålla i minnet att beläggen är få från en rad
socknar, något som naturligtvis i detaljer kan påverka helhetsbilden.
Liksom vid (-)mä 'vid' (+ icke-personligt huvudord) måste dativen vid
typen baka alltså betraktas som sekundär.45 Helt kan det väl inte uteslutas att andra prepositioner på -an, mulla och det ursprungliga adverbet
un(n)a, vilka båda styr dativ, kunnat påverka rektionen hos baka, nea,
nota etc.

11. Slutord
Det är naturligtvis förvånande att konstatera att dativen vinner terräng
med tanke på att den av andra tecken att döma går mot sin undergång i
dialekterna. Förutom vid (-)med 'vid' och vid typen bakan står ofta dativ
i jämtska dialekter också vid före och efter i tidsuttryck, vilka ursprungligen styrde ackusativ. Innan dativen helt försvinner, tycks den alltså —
åtminstone att döma av de undersökta källorna, är väl säkrast att tillägga
— i vissa avseenden breda ut sig.46 Mot bakgrund av att de enbart
ackusativstyrande prepositionerna är i minoritet (jämför ovan avsnitt 5)
är det emellertid knappast oväntat att en preposition övertar »majoritetskasus», dvs. dativ.47 Mer ägnat att förvåna är det faktum att exempelvis i
och på, vilka kan styra båda kasus, inte visar några tendenser till
generalisering av dativen. Känslan för befintlighet resp. rörelse är stark;
kasusväxlingen är här genomgående väl upprätthållen.
Jag har i det föregående försökt att också ge vissa utblickar utöver
Jämtlands gränser och jag vill till sist framhålla att det är först när

Enstaka ackusativbelägg har också noterats.
I vissa sörtröndska mål tycks dativen ha trängt in i yngre språk; jämför ovan not 34.
(Samma iakttagelse har gjorts i malungsmålet.)
46 Också vissa verb har fått sekundär dativ (Reinhammar 1973 kap. 5). Ackusativen har
ersatts av dativ även vid adjektivet rädd i norska dialekter (Reinhammar 1987 s. 51f. och
karta s.34).
47 Så har i stor utsträckning skett i norrbottniska mål; se Reinhammar 1980.
44

45

54

Maj Reinhammar

Jämtland ställs in i ett större dialektgeografiskt sammanhang som studiet
av prepositionerna och deras syntax blir riktigt spännande.
Denna artikel skrevs ursprungligen 1982 med utgångspunkt från ett föredrag som
hölls i Nordiska seminariet inför en exkursion till Jämtland för doktorander från
Uppsala och Trondheim. Under det decennium som gått har delar av materialet
lagts fram vid olika konferenser och publicerats i andra sammanhang (se litteraturförteckningen nedan).
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Summary
Maj Reinhammar, On prepositions and case in the dialects of Jämtland
This article begins with a general outline of the cases used with different
prepositions in the dialects of Jämtland. This is followed by a section dealing
with compound prepositions with adverbial prefixes which give them a more
precise meaning, a phenomenon that is considerably more common in Swedish
dialects than in the standard language. In some cases, however, the sense of the
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prefixed adverb has been weakened or even lost altogether, with the result that
the prepositions concerned are no longer perceived as compounds: this is
particularly true of those formed with the prefixes ut- 'oue, upp- `up', hitlither', dit- `thither', här- 'here' and där- 'there'. A digression on the prefixes in
h- (hit- and här-) and d- (dit- and där-) reveals that the difference in meaning
between the h- and d-forms has largely been neutralized. A tendency for one or
the other of these two types to predominate in any given area can be discerned.
Turning to the prepositions of direction till 'to' (which originally took the
genitive) and åt `to, towards', the author discusses such phrases as till kyrkan `to
church' and till kvarnen 'to the mill', where, in her view, the dialects have
preserved the definite genitive form. Apart from in these phrases, till as a
preposition denoting movement to a place is used only with uninfiected placenames. Brief consideration is also given here to other prepositions used before
place-names, namely i and på used to denote direction and prepositions expressing movement from a place (från, ur, utav) and static location (i, på, med).
Med is one of several prepositions that can govern different cases. In the
majority of senses it takes the dative, but in the sense 'at, by, near' (followed by
a noun not referring to a human being) it has long governed the accusative.
Prepositions of the type bakan 'behind', nedan 'below', nordan `north of' etc.
also predominantly take the accusative. In the case of both med 'at, by, near'
and the bakan type, however, the dative can be seen to be gaining ground. This
is a sign of a blurring of case distinctions, and should be seen in the light of the
fact that accusative-governing prepositions are in a minority. What is more
surprising is that i and på, for example, show no signs of generalizing the dative.
Here the sense of movement versus position is strong and the distinction
between the two cases is consistently maintained.
Throughout the article, developments in the Jämtland dialects are compared
with the situation in other case-inflecting dialects, primarily those of Härjedalen
and TrOndelag.

Ein bolk i eit målhistorisk verk
Av Johan Anthon Schulze

Gustav Ludvig Indreb0 (1889-1942) var ein granskar som fekk mykje å
segja for norsk målvitskap, og som la fram ei ruvande skriftrekkje som
hev vekt age i vide krinsar. Serleg kan nemnast det store verket Norsk
Målsoga— på ikring 500 sidor — som Indreb0 skreiv i sine siste leveår, og
som sidan vart utgjevi i 1951. Boki hev voni — og er — mykje lesi av
studerande ved Universitetet.
Men i 1990 kom det ut eit etterleivt manuskript av Indreb0, Maalbrigdingar (1525 — til notida (avstytt Maalbr.), og det syner seg at denne
utgreidingi er ein bolk or Norsk Målsoga (avstytt NM), som hev vari
sakna i mange år. Dette manuskriptet, eit kladdeutkast som var fullfört i
november 1941, er utgjevi av professor Oddvar Nes i serien Eigenproduksjon nr. 39, Universitetet i Bergen 1990. Og den utgåva er bokstavrett
— diplomatarisk — etter kladden som Indreb0 leivde etter seg. Eg viser
elles tul umtalen s. 5-19 i skriftet.
Det serlege umstendet som knyter seg tul den bolken av NM, er ikkje
mi uppgåve å gå nzerare inn på; i denne artikkelen er det tanken å dryfta
emne av reint fagleg art, som Indreb0 hev teki fyre seg. Men fyrst nokre
ord um kjeldor som ligg tul grunn for Maalbr.

Bruket av kjeldeskrifter
Indreb0 hev nytta eit brevtilfang prenta i samleverket Diplomatarium
Norvegicum (avstytt DN), og det syner seg at det er godt yver 100
skriftstykke derifrå. Dette tilfanget gjeld for tidbolken 1527 tul 1570, og i
utgreidingi frå 1990 ser me at det — berre i ein viss mun — er gievi
fullstendige upplysningar um band i DN og nummer på brevet. For det
meste er det berre stad og årstal som stend — utan det nemnde — t. d. i
kapitlet «Böygningsverket» s. 26-27. Slik er det ög andre stader i utgreidingi. Men me må hugsa på at denne utgåva byggjer på eit utkast som
ikkje er endeleg utforma. Likevel stend det fullnögjande tilvisingar tul
DN her og der i utkastet; me ser dei ofte i fotnotar. Styttingi lgm. finn me
på sine stader, og av det kan me sjå at det er ein lagmann som hev (voni
med og) ferda ut brevet.
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Til denne artikkelen fylgjer ei liste yver det brevtilfanget Indreb0 hev
henta dOrni sine frå. Ho er uppsett kronologisk etter årstal, og romartali
viser tul band i DN, og deretter kjem nummer på brevet. Som eit tillegg
kjem ei stuttare liste yver seine brev som er arkivera i det norske
Riksarkivet, og som ikkje er prenta i DN. Ho er likeeins ordna etter
årstal. Då hev me eit tilfang for ein tidbolk frå 1527 tul 1601.
På lag helvti av desse brevi er skrifter frå Sudaust-landet. Resten skriv
seg frå Valdres, dalane i Buskerud, Telemark (vivre), Agderfylki med
Setesdal, meir spreidt frå Vestlandet, MOre og det indre av Austlandet,
sumt frå Vefsn (Nordland) og tri diplom frå Sverike.
Det kjem soleis fram at Indreb0 ög hev gjort bruk av seine dokument —
frå slutten av 1500-åni tul ikring 1600. Men Maalbr. byggjer vidare på
ordsamlingar, bygdemålsdikt, -visor og andre skriftlege kjeldor frå
1600-talet og frametter. Indreb0 hev henta språklege upplysningar frå
folk som Chr. Jensson, Bork (Borch), Ramus, Bloch, Annfinn Breder,
Hermann Ruge, Petter Dass, Harboe, Edv. Storm, Gerhard v. der Lith
Mow, Jacob Lund, Hjorth«, Stockfleth, Augustinus Flor, Marcus
Schnabel, Wille, Reier Gielleb01, Chr. Hammer, Knud Leem, de Fine,
Mons Lie, Schätte og Gunnerus, soleis ei heil rekkje.
Når det gjeld upplysningar um desse forfattarane og andre frå same
tidbolken, og elles um skriftlege kjeldor, kan det visast til NM
s. 326-355. Men det er ög utkomi nokre bokverk i 1980-åni som inneheld
språklege upplysningar, og her kan nemnast tvo samlingar av bygdemålsvisor. Den eine heiter I det meest upolerede Bondesprog (på tryindermål), utgjevi 1985 av Arnold Dalen og Jan Ragnar Hagland, og den
andre — og siste — frå 1990, Den fyrste morgonblånen, ei stor visesamling
på 635 sidor av Kjell Venås. So hev me ei utgåve av Oddvar Nes 1988
med ei ordsamling etter Knud Pedersen Harboe og ei samling frå Surnadal frå 1700-talet av J. R. Hagland i 1986. Desse kjeldeskriftene i nye
utgåvor er i ein viss mun kjende frå fyrr; dej hev nokre målformer som
Indreb0 gjorde nytte av då han skreiv Maalbr. Og desse formene skriv
seg frå sume i den nemnde forfattar-rekkja.
Etter at NM kom ut i 1951, er det atter andre som hev skrivi — meir
eller mindre — um målhistoriske emne frå tidi kring 1525 og frametter og
elles um nyare norsk mål, slike som Olav T. Beito, Vemund Skard,
Ingeborg Hoff, Håkon Hamre, Olai Skulerud, D. A. Seip, Egil Pettersen,
Sigurd Kolsrud, Per Thorson, Per Tylden og Per N. GrOtvedt.

Frå rnålbrigdi. Nokre rettingar og tilvisingar
si utgreiding (1990) dryfter Indreb0 nokre målbrigde i nynorsk tid og
dreg m. a. fram bruket av tvimerkjing. Han segjer fylgjande s. 68: «Tvi-
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merkjing (sida ...) maa ha vore rikeleg nytta i tala ...» Indreb0 !Kiev
vidare upp eit dOme som then Offre qucerne fosszen frå Vestfold; det er
henta frå brev nr. 745 i DN VII, år 1541. I hermingi ser me at det vantar
sidetilvising, soleis: «(sida ...)». Men i utgreidingi — m. a. o. utkastet —
var det uråd å vita korleis sidetalet kom tu å verta i den endelege
utformingi i NM. Men i 1951 er talet vorti 260, og der les me dette: «I eit
deildebrev frå Vest-Agder 1492 (DN V, 957) er artikkelbruket som no
utanum dei gamle faste formlane, og stundom jamvel i deim.» På side
261 i NM les me ög: «d) Bruket av tvimerkjing auka. Det nemnde brevet
frå Vest-Agder 1492 (DN V, 957) hev soleis rikeleg med tvimerkjing:
then steinnen.» I eit doktorgradsarbeid frå 1965, Overbestemt substantiv
i norsk og i de andre nordiske språk, dreg Einar Lundeby fram sovorne
Orne som Indreb0 gjer greide for i Maalbr. Etter Lundeby hermer eg
slikt som then neste becken 1534 (XI 602), then Ofrie gordhen, thet
nedre Odegordhen 1523 (IX 512), den store vaarden som 1543 (VII 760),
tri dOme frå s. 91. Sjå elles s.47, 56-57, 90, 124 og 141 i utgreidingi hans.
På s. 68 i Maalbr. nemner Indreb0 ordet arffuingenn etter eit lagmannsbrev frå Bergen 1558. I band IX av DN, brev nr 780 (s. 808) finn me det i
denne samanhengen: fra rette arffuingenn kommen, med eit dOme på
adjektiv i positiv, jfr. Lundeby s. 141; Lundeby gjev upp påå rette arffue
tofften 1541 (III 1157).
S. 30-31 gjer Indreb0 greide for bruket av dativ i staden for genitiv og
nemner frå 1544 modher brodher fornemdom Haluarde etter eit lagmannsbrev frå Oslo (V 1110). Her kan visast til NM s.250, Amund B.
Larsen i ANF 1897 s.246-247, og tu P.N. GrOtvedt, Skrift og tale III
s. 155, 159.
Um nominativs-r kjem nokre ord på s. 26: «Nom. -r hev dö snaudt
nokon stad vore fullt livande kasus-merkje ut i 16. h. aa. Han kann fylgja
med til andre kasus liksom r i blår gjer no i Rom.-0d.-maal: prester
efther prester Vestf. 1538, wnder ffornemder 01fflff Fjelber 1563?.»
DOmet frå Vestfold syner seg å vera frå band VIII i DN, brev nr. 736
Nordkveld (Kvelde i Hedrum). Denne tilvisingi stend ikkje på s. 26, men
ho finst heller ikkje i ein artikkel i MM 1956 s. 47. Tilvisingi for FjelberdOmet er band X, brev nr. 753. Um former med r på galne stader, sjå
elles NM s. 240 og GrOtvedt, Skrift og tale (1974) s. 165, dOme: fyrnwmder Gunnare, dativ (IV 634) frå 1394, Askim i Austfold; jfr. ög s. 146
(1974).
Eg legg fram nokre andre merknader og upplysningar. Genitivformi
tueggea av talordet finst ikkje i brevet frå 1539 (XIII 653), merkt med
Hjartdal (s. 34 note 3); ho h0yrer heime i eit brev frå 1538 (i avskrift frå
1580) nr. 643 i band XIII.
So hev me formi atternemdo i «goffue atternemdo Euinder», som er
sett til Vest-Agder (s. 29) i lagmannsbrev, 728 i band XIII, år 1565. Men
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det er ikkje rett; me finn henne i brev nr. 715 i XIII frå Moghus i Fyrisdal
1561
Brevet frå 1558 (63?) Fjelber (X 753) hev ikkje dOmet wndan mer och
minum erwingwm, men det stend i nr. 748 i band X frå Åmli 1556 (s. 28).
Det ser ut til at Indreb0 hev voni i tvil (s. 31) um band i DN, for det er
sett eit spursmålsteikn attåt V i tilvisingi til Eiker-brevet frå 1545. Men
det rette er 11104. Side 67 stend det St. 1554 (III 782) i staden for 1554
(VII 782), som er rett. Til dOmet a syno quinnes vegne frå Oslo (s. 30) er
det sett gale årstal: 1541; det skal vera 1544 (V 1110).
Indreb0 er atterhaldsam når han strikar under ordet kann, noko me ser
på s.4! i det fylgjande: «Flt. former som sydor, egor, ressor stend ender
og daa i 1530-40-aari i brev fraa vest-vikske bygder som Eiker og Vestf.
Det kann tyda at sume vest-vikske bygdemaal hadde dilike flt.former i langstava linne hokynsord i eldste nyn. No er flt.-typen -o(r),
-u(r) i langstava linne hokynsord trengd vest til Tel. og dalane.» I
utgreidingi er det ikkje upplyst um kvar i DN desse formene er henta,
men eg hev funni att tvo av dej i det brevtilfanget som stend i den
kronologiske lista, og det er heilt rett at dOmi skriv seg frå Eiker og
Vestfold. Her tek eg ikkje stode til Indreb0 sin merknad, men upplyser
berre um kvar dOmi stend i DN. Me finn formi sydor (paa begghe sydor)
i VIII 738 frå Eiker (Viken) år 1539, og seinare — i 1545— aa baade sydor i
VIII 785 frå Eiker (Haug). Den andre formi, egor, stend i DN XV 523 frå
året 1536 i eit brev frå Sande i Vestfold um ein gard i Lardal, og me hev
henne ög i eit brev frå Eiker i 1545 (11104).
Indreb0 hermer genitivformi 1 march guls s. 68 etter Gjeble Pedersson
frå ikring 1550 i avsnittet «Artsgenitiv». Kjelda for denne formi finst i
Norges gamle Love bd. IV s. 440; jfr. NM s. 300 med note 2.

StOrre landvidd for dn < gamalnorsk rn i eldre tid?
Eit forvitneleg emne er det Indreb0 skriv um konsonantsambandet rn
(s. 46-47), og etter Hxgstad, Indre Sudvestlandsk 1916 (5) s. 142 hermer
han skriftformi podni i eit Vestfold-brev frå 1397 (XI 89). Den gamalnorske grunnformi var pornY , kvendenamnet Tone. Indreb0 nemner vidare
former med dn < rn frå strok som t. d. Rollag og Robyggjelaget, soleis
trakter der me ikkje kan hOyra denne segjemåten no.
I Vestfold er dette draget heilt ukjent i målfOret, og landslutene
vestanfor, Telemark og Setesdal, hev äg berre nn frå rn, soleis jenne
eller jOnne (gjerne), bjOnn eller bjOnne (bjOrn), kvenn (kvern) og honn
(horn). Me må fara upp til Hallingdal og Valdres og bunt til Vest-Agder,
Jxren, Ryfylke og andre stader på Vestlandet for å hOyra ord på dn. I
Ryfylke, t. d. Hjelmeland, hev me former som jedna, bjOdn, kvedn og
hådn. Indreb0 upplyser ög um former med dn for gamal rn frå Fyrisdal i
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Telemark frå 1698; d& var presten Thomas Bloch som sette upp ordsamlingi Glossemata Tellemarchica. Her les me slikt som Haadn (horn),
Qvedn (kvern), Baadn (barn), Aadne (Arne) og andre dOme på ein
segjemåte som me slett ikkje h0yrer i Fyrisdal i vår tid. Denne ordsamlingi kom ut i 1956 i Skrifter frå Norsk MålfOrearkiv ved Sigurd Kolsrud
nr. VII.
Desse gamle kjeldone, Vestfold-brevet med podni frå 1397, Fyrisdalsamlingi 1698, skriftene frå Rollag 1743 (Buskerud) og frå Robyggjelaget
fyre 1700 (Aust-Agder), reiser forvitnelege spursmål. For det kan henda
at formene på dn frå rn var h0yrande lenger aust enn no, men at dei
seinare laut vika for nn (kvenn, bjOnn). Men det kan en vera mogeleg at
det var folk vestanfrå som hadde komi tul dette austlege umkvervet, og at
uppskriftene med dn i ruyndi vart gjorde etter slike innflytjarar.
Likevel tér bilxtet seg noko merkeleg, og eg kan leggja tul ej skriftform
som Aadnerue frå 1662 for namnet finerud i Tinn, Telemark, sagt iineru
no. Den gamle skrivemåten var arna Rudh frå 1396-97 (XXI 203). Og
vidare legg eg tul attgjevingar i skrift frå 1610 frå Sandsver som Odnestadt, Ottdnestadt og Ottnestadt, skrivne i alt 14 gonger. Her ligg ög
gamal rn (Arnastadum) tul grunn. Garden finn me i EftelOt i Sandsver
som h0yrer til sudluten av Buskerud fylke. Men dette gardsnamnet vert
sagt Onnesta — utan dn — me er framleies i eit umkverve der segjemåten
dn frå rn er ukjend i talemålet. (Upplysningane frå 1662 i Tinn er etter ej
liste i prestemanntalet frå 1660-åni i det norske Riksarkivet, og frå
Sandsver 1610 etter Norske Herredags-DombOger ved E. A. Thomle.
Andre rekkja (1607-1623) II. Dombok for 1610. Norske Gaardnavne 7
s. 262 og 5 s. 375.) Ej vidare gransking av slike skrivemåtar av gardsnamn
med rn tul dn kan kanskje gjeva stOdare grunnlag å gå ut frå, når det gjeld
det stroket av Sud-Noreg der me no berre h0yrer nn frå gamal rn.

Jamningsformer i skrivne kjeldor
Indreb0 hev ög teki fyre seg ymist kring jamvektlovi, ein viktug post som
er dryft s. 48-54 i Maalbr. Rett nok er det ikkje alt ein kan vera samd
med honom i når det gjeld synsmåtar um den historiske tilgangen, og
Oddvar Nes gjer greide for det i noten s. 48-49. Her skal eg herma noko
av det Nes segjer der: «Indreb0 reknar berrsynleg dei gamle ordsamlingane for truverdige vitnemål om målfOretilstandet på staden der dei er
vortne tu. Han teiknar dermed stundom eit langt anna målgeografisk
bilete av drag i målet kring 1700 enn seinare kjelder og stoda no gjev
grunn til.»
Nes meiner at Indreb0 rekna med for mykje av tidlegare utbreidsle av
målfOreformer i strok der dei upphavleg ikkje kan ha ått heime; Indreb0
hev tenkt seg at desse målformene vart trengde ut seinare, noko som
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ikkje kan vera rett for visse landsluter. Dette gjeld trakter som Norderhov og BO i Vesterålen; der hev ordlisteskrivarane teki med nokso
mange sermerke som må vera framvaksne i TrOndelag. Og det kjem fram
at d& må vera rett, for Nes hev funni ut at listeskrivaren i Vesterålen
1698, Jacob Laugesen Bork, kom frå InderOy i Nord-TrOndelag. Me
kjenner vidare til at Jonas Ramus, som skreiv lista frå Norderhov same
året, var uppvaksen i Romsdal og i TrOndelag. Det gjev soleis forklåring
på trOnderformene i uppskriftene deira.
Likevel kan ein segja at Indreb0 i ein viss mun hev rett i at serskilde
ljodvokstrar er drivne til atters i luter av landet vårt; det syner seg serleg
når det gjeld jamningi i Vest-Viki, der han talar um gardsnamnet Flåtan
< *Flåtån < Flatanum, s. 52-53. Dette tilstandet er gjort nxrare greide
for av underskrivne i Eit eldre jamningstilhOve i vest-vikversk 1972,1 og
fyresetnaden må ha von verknad frå ei gamal å-ending (regressivt) på
stomnvokalane a, o og u i jamvektord.
Indreb0 nemner elles jamningsformer i kjeldor frå Valdres frå tidi
kring 1740; han upplyser um slikt som bågå m. (boge), vårå v. (vera),
kåmå v. (koma), tå/å v. (tala), men bwta m. (bite). Umframt hev han
sideformi vwra til vårå v. (vera) frå desse kjeldone s. 53. Det Indreb0 hev
nytta, er ei vise dikta til soknepresten i Land (Uppland fylke) som heldt
brudlaup i 1736. Ei onnor kjelde er ei ordsamling frå Valdres som er
tidfest til ikring 1740-50 og berga i handskrift nr. 772 folio i den Thottske
samlingi i Det Kongelige Bibliothek i KjOpenhamn. Det er ikkje sagt at
alle ordi i denne kjelda skriv seg frå Valdres; dei peikar helst mot
Gudbrandsdal. Det same gjeld visa frå 1736 der Indreb0 hev funni ord
med å-jamning. I dette avsnittet er skriftformene normalisera.
Frå Gudbrandsdal kan eg leggja til former med sovori jamning frå 1743
(Lombs Prxstegjeld av Hans Frisach), soleis handsaamaa (handsama),
«at handtere, tumble», ein kaavaa (kove), «bondens senge-kammer»,
umaagaa (umage), «en som lidet kand giOre», raakaa-fisk (rake-), «suur
fisk» og kaara (kara) v. «at rage».
Endå um å-jamning og andre sermerke i listone frå Vesterålen, Ringerike og Valdres ikkje kan gjeva eit rett bilxte av gamle ljodtilhOve i dei
målvaldi, kan ordformene Indreb0 dreg fram, syna gode dOme på alder.
Dei gjev upplysning um at segjemåtar me kjenner i våre dagar, stod fullt
ferduge i tidi kring 1700 (s. 50-51 og s. 53). Eg hermer nokre av dei ordi
med full jamning frå 1698 som Indreb0 hev henta frå J. L. Bork og Jonas
Ramus, soleis baaraa (bera) v., daaddaa (dedan, derifrå) adv., skaakaa
(skaka) v., gaammaa (gaman) subst. etter Bork og setningi: «Stor nofvo,
som alt vii hofvo, inkie vil giofvo» etter Ramus. Jamningsformer frå
Fyrisdal som Aapaal (apald) m., gaamaal (gamal) adj., Haammaar
Recenserad av Erik Olof Bergfors i SvLm 1973 (red.:s anm.).
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(hamar) m., Naafvor (navar) m. og Kaamaaren b. m. (kamar) frå 1698 er
ikkje uppgjevne av Indreb0, men i denne bygdi er ljodvoksteren upphavleg. I Fyrisdalformene stend å-endingi dekt av konsonant(samband), og
det var presten Thomas Bloch som tok dej med i Glossemata Tellemarchica. I nyare mål i Fyrisdal er slike jamningar meir avlöyste av ljodfylgja a-a. Elles veit me at infinitiv endar på -e etter stutt staving, bake,
og at lint hankyn byggjer på gamal nominativ samestad. Döme: hani.
Når det gjeld Vest-Viki, er endingsvokalen -a (eller -ä, ein x-voren
variant av a) i utljod i jamvektord, og det same er tilfellet i stadnamn.
Döme: håga (-ä), Skågän, gardsnamn, båe frå gamal a-a. Men namnet
Hvåra i Hvarnes, sagt vårä (eldre gvårä), syner noko forvitneleg i
kyrkjebökene frå Lardal fyrst i 1700-ån. Dej mogelege upphavsformene
tul jamvektordet Hvåra er dryfte i mi utgreiding 1972 s. 60-75, s. 120; 116kjem skrivemåtar av namnet frå 1700-talet.
I kyrkjebökene finn eg dateringar som Waaraa 1705, Gvaaraa 1708,
1709, 1710, 1712, 1714 og 1718, Gvaaro (og Gvaro med eine a-en uteglöymd) frå 1709, Hvaaraa 1713 og Gvaaroe frå 1710 og 1716. Desse
skiftande skriftformene syner ikkje anna enn det ein kunne venta i
bygder som Lardal og Hedrum (Hvarnes): ei gamal å-ending, som seinare er utbytt med -ä. Me hev enno eit minne um denne endingi i trenamnet
bråkål (brakald, rhamnus frangula) som er uppskrivi i sudluten av Vestfold.
I Hvarnes hev me vidare namnet Skåtan (sagt skåtän) < Skatanom
(Schulze 1972 s. 52f.), og frå 1705 og 1708 finn me skriftskapet Skaatan i
kyrkjebökene frå Lardal. I dej tider må jamningi a-a > å-å vera fullförd;
me ser skrivemåten -aa- som teikn for -å- i stomnen. Frå Hvarnes hev eg
elles skrivi ned former som skårrä m. (skare), kårrä v. (kara) og dåpä m.
(dape, vassdape); for sistnemnde finst stomnvokalen -a- i luter av Telemark, i Aust-Agder, Ytre Austfold og i Sverike i Nord-Båhuslen og
Dalsland. Og eit namn som Dåpän er kjent fleire stader i Vest-Viki; det
hev ög skriftformer frå fyrst på 1700-talet. Eg nemner t. d. fylgjande frå
ei manntalsliste (i futerekneskapar i det norske Riksarkivet): «Huusmand udj Daapen Erik og Kone 3de börn», skrivi i 1711.
Frå 1722, nokre år seinare, kjenner me ei vise som er dikta på Aust- og
Vest-Telemål og anna målföre blanda ihop. Denne visa, «Nocklo lentuge
ROddur», er med i boki Den fyrste morgonblånen og kommentera av
Venås s. 102-109 og s. 443-448. Ho hev jamningsformer som kommo v.
(koma), svaaraa pret. (svara), spaaro pret. (spara), Gommaa (gaman) og
inf. haavo (hava). Desse jamningane synest peika mot nordluten av
Aust-Telemark; ei form som håvå (hava) finst i uppskrifter frå Hjartdal
og Tinn av Olai Skulerud.
Dei dömi på å-jamning som no er framlagde etter gamle kjeldor, gjev
seg ikkje ut for å vera dej eldste dateringane av denne ljodvoksteren; det
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Or ej kyrkjebok frå fyrst i 1700-ån.

finst tidlegare skriftformer både frå Sverike og Noreg. Erik Olof Bergfors dreg fram slike dateringar i si utgreiding Tilljämning a> å i dalmål,
s. 232 ff. Når det er tale um same voksteren i Maalbr., gjeng ikkje
Indreb0 lenger attende enn til 1698 (s. 50-51, s. 53). Å gjera vidare greide
for og dryfta eldre skriftformer av det slaget vert for mykje å gjeva seg ut
på i denne artikkelen.
Det er ei lukke at den vantande bolken i NM endeleg er komen for ein
dag, og han er eit verdfullt tilskot til upplysning um norsk mål etter
Reformasjonen. Denne utgreidingi med det rike dOmetilfanget tener som
ei vidare utfylling av det me kjenner i bOker av Sigurd Kolsrud og Per N.
GrOtvedt. Bolken er forvitneleg på den måten at han gjev tidfesting av
ymse tilgangar i talemålet (brigde i ljodverk, skipling i bOygningsformer).
Og vidare les me um grammatiske og syntaktiske tilhOve og um framandord som kjem i bruk. Forvitneleg er ög det Indreb0 skriv um «Den
negative sida av skriftmaals-tilstandet» s. 62.
Det hev von på tale at ej ny utgåve av NM skulle få med bolken som
byggjer på det attfunne manuskriptet. På den måten kan boki korna ut
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etter den upphavlege planen, og då vert ho noko stOrre enn utgåva frå
1951. No syner det seg at det ikkje er mange eksemplar att av den
utgåva, og då hOver det godt å fyrebu NM i ej onnor form der Maalbr.
kjem inn på rett plass.
Gustav Indreb0 fekk ingen hOg alder. Men det er utruleg kor mykje
han hev leivt etter seg av skrifter; bibliografien i boki På norsk grunn
1989 gjev eit tydeleg prov. NM, som det no er funni ein deil av, må
reknast for hovudverket hans. Og Indreb0 var ein av dej store som fekk
gjort eit arbeid av interesse i norsk - og nordisk - samanheng.

Kronologisk brevliste, ordna etter årstal
(Tilvisingar tul sidor og fotnotar i utgåva frå 1990 er sette i hakeldomber.)
1527 (VI 701) Slidre {s.34 note 1].
1527 (VIII 559) Fluberg [s. 32 note 1].
1528 (VII 651) Oymark (Gunneng) [s. 67].
1529 (VIII 588) Håb01 (Berger) [s. 28, 34].
1530 (X 619) Valdres (Lomen) [s. 68].
1530 (XIV 696) Jamteland [s. 31].
1530 (XV 452) Fyrisdal [s. 32 note 1].
1531 (XI 579) Brunkeberg [s. 32 note 1].
1532 (VIII 710) Eiker (NOrdre Horgen) [s. 33].
1534 (III 1133) Romerike (Eset i Nannestad) [s. 28, s. 34 note 3].
1534 (IV 1103) Stavanger-lagmannen, (Nedreb0) [8.30].
1534 (V 1076) Follo (Kråkstad) [s. 28].
1535 (VI 724) Vestfold (Sande) [s.28, 31, s.37 note 1, s.60 note 1].
1535 (XIII 607) Follo (Volleholen) [s. 26].
1535 (XIV 740) Jamteland (Brunflo) [s. 31].
1536 (II 1115) Slidre [s.28].
1536 (V 1081) OnsOy [s.44].
1536 (V 1084) Skjedsmo (Skjetten) [s. 43, 44].
1536 (VI 727) Voss (Vossevangen) [s. 26].
1536 (XV 519) Båhus [s.60 note 5, s.71 note 4].
1537 (VIII 734) Lier (Ovre StrOm) [s. 28, 29]. Ikkje Stryhn i Vestfold.
1537 (X 702) Oslo-lagmannen [s. 31].
1538 (11089) OnsOy (Mollestad) [s. 40 note 1].
1538 (IV 1113) Vestfold (Karlsrud i Våle) [s.37 note 1, s. 43].
1538 (VI 736) Frå Kvavik um ein gard i Holum, Vest-Agder [s.60 note 4, s.71
note 3].
1538 (VI 738) Setesdal [s. 32 note 1].
1538 (VII 733) Eiker (Speren) [s. 32 note 1].
1538 (VIII 736) Vestfold (Nordkveld i Hedrum) [s. 26].
1538 (X 703) Stangvik, Nordmpr [s. 31].
1538 (XIII 643) etter avskrift frå 1580. Um gardar på Modum og i Sandsver [s. 32
note 1].
1539 (VI 739) Oysleb0 [s. 30].
1539 (VIII 738) Eiker (Viken) [s. 28].
1539 (VIII 739) Vestfold (Hedrum) [s. 30].
5-Sv. Landsmål 1992
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1539 (XI 653) Knive i Skoger, Vestfold. Um ein gard i Lier [s. 28 og 43]. UppfOrt
som «StrOmm Vestf.».
1539 (XIII 653) Frå Bosnes i Gransherad um ein gard i Heddal. UppfOrt som
Hjartdal [s. 32 note 1, 34 note 31.
1540 (11096) Hardanger (Hatteberg) [s. 30].
1540 (II 1132) Valdres (Reidin) [s.29, s.34 note 4, s.67].
1540 (V 1101) Austfold (Borge), lagmannen [s. 28, 30].
1540 (VII 740) Eiker [s.26, 28, s.34 note 3, s.36 note 2, s.41 note 1, s.44].
1540 (X 710) Valdres (Aurdal) [s.31, 34 note 3].
1540 (XIII 660) SunnmOr (Volda) [s. 28].
1541 (11098) Setesdal (Rike) [s. 68].
1541 (III 1157) Sarpsborg [s.31, 68].
1541 (VII 745) Vestfold (Botne) [s. 68].
1541 (X 712) Heddeland i Oysleb0 um ein gard i Bjelland [s. 28].
1542 (VII 755) Hof (Haugestad) i Vestfold [s. 41 note 1].
1542 (XII 601) Resberg [s. 28, 32].
1543 (VII 760) Vest-Agder (BlOrstad i Audnedal) [s. 30].
1544 (V 1110) Oslo, lagmannsbrev [s. 30].
1544 (VI 753) Vest-Agder (Audnedal), Stavanger-lagmannen [s. 29].
1544 (XIII 676, 677) Vefsn (Dordstad) [nr. 676 s. 27, 28, nr. 677 s. 28].
1544 (XIII 678) Sunndal (Hof) [s. 33].
1545 (11103) Oslo, lagmannsbrev [s. 28].
1545 (I 1104) Eiker [s.30, 31, 33, s.36 note 1, s.37 note 1].
1545 (V 1113) ROyken (Askestad) [s.43].
1545 (VIII 780) Sandsver (Dal) [s. 26, 30, 68].
1545 (VIII 785) Eiker (Haug) [s. 43].
1545 (VIII 786) Tj011ing [s.67].
1545 (XIII 681) Sigdal (Holmeim) [s. 27].
1546 (IX 765) Ånnot, Oysterdal, (LOseter) [s.31, s.37 note 1].
1546 (X 725) Lardal [s. 36 note 1, s. 37 note 1].
1547 (VIII 791) Tj011ing [s.37 note 1, s.43].
1547 (IX 766) Vestfold (Lardal) [s. 31, 32, s. 34 note 4].
1547 (X 728) Lo (LOver). [UppfOrt som Sandsver s. 28.]
1548 (V 1119) Våle i Vestfold. [Er uppfOrt som Eiker s.60 note 4 og s. 71 note 3.]
1548 (VIII 792) Kvavik. [Er uppfOrt som SOgne s. 60 note 4 og 71 note 3.]
1548 (X 732) Lardal (Hem), Vestfold [s. 28, s.32 note 1].
1549 (XII 627) Sigdal (Hoffar) [s. 27].
1550 (II 1152) Tunsberg, lagmannsbrev [s. 30].
1551 (III 1170) Sarpsborg, lagmannen [s.30].
1552 (V 1128) Oslo, kanslarbrev [s. 68].
1552 (VIII 797) Sandsver (Vestre Hostveit) [s. 43].
1552 (X 740 og 741) Toten (Hof) [s. 33].
1553 (VII 780) Sandsver (Efte100 [s. 38].
1553 (VIII 799) Eiker (Ovre Skidstad) [s. 28].
1553 (IX 773) Vestfold (Svarstad i Lardal) [s. 60 note 4, s.71 note 3].
1554 (VII 782) Bygland, Setesdal [s. 28, 67].
1555 (VI 783) Vest-Agder (Holum) [s. 69].
1555 (XI 694) Brunkeberg [s. 28-29].
1556 (X 748) Åmli [s. 28, s.32 note 1].
1556 (XII 659) BO i Telemark [s. 291.
1556 (XIII 708) Heddal (Rygin) [s. 44 note 1].
1557 (VI 788) Vestfold (Våle) [s. 28].
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1557 (IX 777) Vest-Agder (Holum), lagmannen [s. 26, 29, s.30, der det stend 1537
i staden for 1557, s.67].
1557 (XI 697) Hornnes (Birkeland) [s. 27].
1557 (XV 674) Häb01 (Tomter) [s. 31, s.44 note 1, s.60 note 4 og s. 71 note 3].
1558 (VI 791) Stavanger, lagmannsbrev [s. 40 note 1].
1558 (IX 780) Bergen, lagmannen [s. 68].
1558 (XIII 710) Ål (SOnderål) [s. 68].
1559 (VII 791) Robyggjelaget (Audstad) [s. 31].
1560 (VII 792) Heggen i ROyken. [Er uppfOrt som Modom s. 31 og 43.1
1560 (VIII 808) Romedal [s.43].
1560 (XIII 714) ROyken (Åros) [s. 36 note 2].
1561 (XII 676) Lista (Huseby), lagmannsbrev som er innteki i ein lagtingsdom frå
1638 i det norske Riksarkivet [s. 29 der årstalet er 1565 i staden for 1561].
1561 (XIII 715) Fyrisdal (Moghus) [s. 67].
1563 (X 753) Fjelber (1558 eller 1563) [s. 26, 28, 42].
1563 (XI 712) Setesdal (Årdal) [s. 31].
1564 (VII 800) Vest-Agder (Halshaug), lagmannen [s. 30].
1564 (XII 680) Tingvoll. (Ikring 1564) [s.68].
1565 (XII 681) Sogn (Kaupanger) [s. 261.
1565 (XIII 728) Agder (Vest-Agder, lagmann Jon Simonsson) [s. 26, 29].
1565 (XIII 730) Sigdal (Grasvik) [s. 68].
1567 (IX 795) Hardanger (Hus) [s. 28].
1568 (VI 804) Våle, Vestfold [s. 28].
1568 (VII 803) Nedenes [s.26, s.34 note 4].
1568 (XIII 735) Feda, Vest-Agder [s. 31].
1570 (XI 733) Skien [s.32 note 1, s.70 note 1].
1570 (XI 741) Seljord [8.28].
Tilleggsliste
1577 (Ra. nyare dipl.) Rakkestad, papir 17/3-1577. 5.292 note 1 NM [s. 291.
1578 (Ra. nyare dipl.) Tunsberg-lagmannen, papir 11/3-1578 [s. 67]. (Heile brevet
er prenta s. 58-59 hjå Kolsrud, Niels Stub 1957.)
1581 (Ra. nyare dipl.) Hof, SolOr, skinn 18/2-1581. S.293 note 3 i NM [s.28].
1584 (Ra. nyare dipl.) Aremark, skinn 25/11-1584. S. 292 note 1 i NM. (Tall 8 og 4
er truleg komne i motsett rekkjefylgd i note 1.) [s. 281.
1588 (Ra. nyare dipl.) Lista, skinn, Vats tingstad 1588. S.292 note ii NM [s. 30].
1589 (Ra. nyare dipl.) Rakkestad, papir 21/5-1589. S.292 note ii NM [s.28].
1589 (Ra. nyare diplom), m. a. um garden BjOre i KrOdsherad, papir [s. 39].
1590 (Ra. nyare dipl.) SOndeled, papir 19/5-1590. S. 292 note 1 i NM [s. 32].
1592 (Ra. nyare dipl.) Rakkestad, skinn 1/7-1592. S. 292 note ii NM [s. 30 og 69].
1593 (Ra. nyare dipl.) Sigdal, skinn [s. 69].
1596 (Ra. nyare dipl.) Flekkefiord, papir [s. 39].
1598 (Ra. Deichm. dipl. 312) Vrådal [s.34 note 3].
1601 (Ra. Deichm. dipl. 319) Nissedal [s. 34 note 3].
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Summary
Johan A. Schulze, A chapter of a work on the history of Norwegian
1990 saw the publication of a manuscript constituting the rough draft of a
treatise, a treatise which is in fact a mis sing part of Norsk Målsoga CA history of
the Norwegian language') by Gustav Indreb0 (1889-1942). The manuscript had
lain in oblivion for many years until it was rediscovered in 1990. It was published
by Professor Oddvar Nes, Bergen, as Maalbrigdingar (1525 tul notidi) ('Language change from 1525 to the present day').
The treatise is based on several miscellaneous sources, and the author of the
present essay lists the documents used by Indreb0 from the Diplomatarium
Norvegicum (a collection of old Norwegian documents) and other sources,
arranged in chronological order between 1527 and 1601. This commentary paper
focuses on certain aspects of the linguistic changes described by Indreb0 in this
chapter of his book, including those of the 16th and 17th centuries. The author
gives some additional examples himself, parallelling the evidence presented by
Indreb0.
Indreb0 examines a range of grammatical and phonetic features, such as use of
the dative case instead of the genitive. He gives examples of the plural ending
-or, e.g. sydor `sides', and of the development of the consonant cluster rn > dn,
e.g. Haadn 'horn'.
Certain written sources could be taken as evidence of a wider expansion of the
consonant change rn > dn in south-east Norway than is found today, cf. the
above-mentioned Haadn (1698) from Fyrisdal in Telemark.
This special pronunciation now seems to be extinct in this part of the country.
Further study could perhaps enable more reliable conclusions to be drawn on the
subject. It is not always possible to agree with IndrebO's views on certain
historical developments in the spoken language. However, his treatise is of
value, and the paragraphs dealing with the metaphony (vowel assimilation) of
a—a > å—å are of interest, although some of IndrebO's theories are debatable
and cannot always be accepted.
Indreb0 gives examples of metaphony such as hofvo 'to have' < a—a from
1698 and others of the same kind from 1736 and the 1740s. The author of the
present paper quotes further examples, in which we see the result å (< a) in the
stem vowel around 1700. The occurrences found by Indreb0 from 1698 point to
the same conclusion.
In written sources, such as church registers, we find metaphony forms in
place-names such as Waaraa (aa = å) (1705) with the ending -å, Skaatan (1705)
with the change a > å in the stem vowel and likewise Daapen (1711), the latter
also recorded the following year in a church register. In addition, we find
metaphony in forms such as Gommaa < gaman `fun, joke, entertainment' and
haavo < hafa 'to have' from 1722.
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However, these forms with metaphony are not the oldest occurring in written
sources. Others earlier than 1698 can be found in both Sweden and Norway.
Studies carried out for example by Erik Olof Bergfors in 1961 and Stig Björklund
in 1956 and 1982 (see the bibliography) show older instances of this metaphony
from Dalarna in Sweden. Indreb0 does not go back further than 1698 in this
respect.
Finally it should be noted that plans are now afoot to publish a new edition of
Norsk Målsoga, including the missing part—an important chapter.

Gräs på gott och ont
Av Gun Widmark

Det har på de allra sista åren kommit flera avhandlingar om växtnamn,
alla av olika slag. Inger Larssons avhandling om mjölkhanteringens
termer kommer in på ämnet genom att hon har anledning att ta upp
tätörten. Ulla Ekvalls avhandling Gotländska växtnamn har ett lokalt
perspektiv: namnskickets förändringar från ca 1740 till ca 1920 i Lau och
När studeras med utgångspunkt i en stor materialsamling gjord av en
utomordentligt kunnig upptecknare.
I den avhandling som här närmast skall studeras, Margareta Svahns
Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs (1991; Skrifter utg.
av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, serie A. Dialekter
nr 8) är perspektivet vidare. Hela Sverige, i viss utsträckning också
Norge och Danmark, dras in i undersökningen. Avhandlingen ingår i ett
projekt i Umeå, lett av den mångsidige växtnamnsforskaren Sigurd
Fries. Denna del av avrapporteringen, som alltså ägnar sig åt gräsen,
visar en berömvärd vilja att inte sky svåra ämnen. Uppgiften är forskningsmässigt krävande vad både det språkliga och det sakliga beträffar.
Att man har valt att ta itu med en så intrikat uppgift, har naturligtvis sin
förklaring. Gräsen — också de vilda — spelade ju en stor roll i det gamla
bondesamhället och bör alltså ha dragit till sig uppmärksamheten.
Avhandlingen är ju språklig och granskas här som sådan. Det går
naturligtvis ändå inte att bortse från det sakliga. Margareta Svahn är
medveten om det och ägnar med all rätt ett kapitel i avhandlingen åt att
med hjälp av långa citat belysa de naturliga ängsmarkernas en gång stora
men successivt sjunkande betydelse. Det är värdefullt att denna bakgrund finns och det kommer att framgå av det följande att upplysningarna nog kan utnyttjas mera än som faktiskt skett i avhandlingen. Att låta
Strindbergs kända skildring av slåttern på Hemsö avsluta denna framställning, är ett något djärvt grepp — Strindberg hade ju här inte direkt
några etnologiska ambitioner — men det ger naturligtvis ämnet en slagkraftig illustration. Vetenskapligt värdefullare hade det trots allt varit om
kapitlet hade fått inrymma flera uppgifter om vilka arter som Hemsöborna och andra förband speciellt med slåttern. Utan den bakgrunden kan
det vara svårt att bedöma det språkliga materialet. En del sådan bak-
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grundsinformation kan man finna i Frödin 1952 och 1954; Frödin 1952
innehåller f. ö. också en del uppgifter om växtnamn (s. 191f.) som inte är
helt betydelselösa. Ett inte oväntat problem för troligtvis de flesta läsare
är att bristerna i de egna botaniska kunskaperna om gräsen ibland
försvårar bedömningen av resonemangen. Förf. har tydligen inte heller
haft någon betydande egen sakkunskap att falla tillbaka på men har
försökt lösa problemen genom att i kniviga fall anlita expertis.

Problem
Avhandlingen uppges av förf. ha två huvudsyften: »dels att belysa den
folkliga synen på den del av växtvärlden som representeras av gräsen,
dvs, att beskriva en del av folkets botanik, dels att belysa dialektalt
växtnamnsskick» (s. 14). Denna vaga beskrivning säger inte så mycket
om vilka problem som avhandlingen vill reda ut. Såvitt jag kan se vill
förf. med gräsnamnen som bas föra forskningen framåt på tre punkter.
Målet är att
klarlägga folklig begreppsindelning under jämförelse med vetenskaplig
undersöka de folkliga namnens betydelse
studera dialektgeografisk variation.
Att det första syftet har varit viktigt, understryks av att ett tiotal sidor
(s. 26 ff.) ägnas åt ett avsnitt om folklig systematisering. På den punkten
refereras också internationell forskning. Att orsakerna till namngivningen diskuteras, är självklart. Någon egen etymologisk forskning rymmer
dock inte avhandlingen. Detta är förståeligt; en sådan skulle ha givit
boken en helt annan profil. Det blir alltså huvudsakligen yngre och mera
genomskinliga namn som förf. kan diskutera med egen auktoritet. De
dialektgeografiska perspektiven ger sig av sig själva, eftersom materialet
rymmer stor variation. Det har för Margareta Svahn framför allt gällt att
reda ut om variationen beror på att mer än ett namn funnits i samma
språkgemenskap — i så fall rör det sig om synonymer — eller om den kan
förklaras av att olika delar av Sverige har olika ord för en och samma art
— det är då fråga om ekvivalenter.

Material
Grundmaterialet för undersökningen har varit det ordregister över växtnamn som Herbert Gustavson utarbetat för ULMA:s räkning. Detta har
sedan på olika sätt kompletterats. Kompletteringarna kunde ibland ha
skett på lättare sätt. Också för Värmlands del finns numera ett växtordsregister på ULMA. Även växtnamnen i Rietz dialektordbok finner man
där i en särskild samling. 1 båda dessa register har jag funnit en och

Gräs på gott och ont

73

annan uppgift som kan ha viss betydelse för diskussionen, men naturligtvis är det material som redovisas i allt väsentligt tillräckligt för att man
skall känna sig vara på fast mark i den del av undersökningen som utgör
avhandlingens stomme. En värdefull komplettering hade det ändå varit
om förf. hade gått till Ortnamnsarkivets samlingar. Dels har det ett givet
intresse i sig att se i vilken utsträckning dessa vilda gräs har givit upphov
till ortnamn, dels bevarar ofta ortnamnen äldre förhållanden och kan av
det skälet bidra till den dialektgeografiska tolkningen.
Det excerperade materialet uppges (s. 16) bestå av drygt 1 600 belägg.
Vid disputationen framgick att denna siffra bara hänför sig till de belägg
som utnyttjas för själva huvudundersökningen och att grundexcerperingen gav till resultat mer än dubbelt så många belägg. Det är en brist i
avhandlingen att den aldrig ordentligt klargör vilket material som har
stått till buds. En elementär läsarfråga som inte blir besvarad är t. ex.:
Hur många gräsnamn finns belagda i dialekterna? Man skulle också vilja
veta vilka gräs som verkar vara mest kända. Kanske kan man sluta sig
till svaret av att det — troligtvis — är de som blir ordentligt presenterade,
men det skymtar ju i avhandlingen också andra namn. Hur ofta är även
de vanliga och i vilken utsträckning är de mera tillfälliga? En alfabetisk
uppställning över hela materialet med antal belägg för varje namn hade
haft ett avsevärt informationsvärde, den hade givit stadga åt hela framställningen och såvitt jag förstår hade den också varit lätt att åstadkomma. (Jag inser att kravet på en begränsning av avhandlingars omfång
ibland inte så lätt låter sig förenas med önskningar om ett fullständigare
material. Här som i det följande utgår jag från vad som från forskningssynpunkt är en rimlig behandling av ämnet.)

Metoder
Eftersom Margareta Svahn ger en ganska vag beskrivning av sina syften,
kan också hennes samtidiga redogörelse för de metoder hon använder
(s. 14 f.) verka en smula oprecis. Allt behöver dock inte förklaras. Dialektgeografiska metoder kan kanske förutsättas vara bekanta. Etymologiska metoder faller helt utanför avhandlingen. Ett grundläggande problem är däremot hur man skall urskilja de folkliga arterna, alltså göra en
semantisk analys. Man hade här väntat sig någon anknytning till semantisk teori. En sådan finns nog men den görs aldrig explicit. Det sägs
(s. 14): »Genom att ringa in ett växtnamns begreppsvidd, kan man urskilja hur en folklig art har avgränsats från andra. Man kan belysa hur
växtvärlden har indelats genom att visa vilka kriterier som varit avgörande för att en viss folklig art skulle utkristalliseras.» Här skisseras väl de
båda metoder för semantisk analys som man brukar urskilja. Första
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meningen redogör för en komponentanalys: man beskriver ett ords
innehåll genom att analysera vilka begrepp som ingår i ordet. Andra
meningen beskriver en fältanalys: man utgår från det semantiska fält i
vilket ordet ingår och studerar hur de olika orden i fältet skiljs åt, hur de
så att säga har fördelat fältets semantiska bördor inom sig. Det är bra att
förf. vill arbeta med båda dessa analysmetoder. Även om de skall göra
reda för samma sak, kan den ena ibland vara lättare att använda än den
andra.
Vid fältanalysen har förf. lagt det vetenskapligt redan uppdelade fältet
i botten som en sorts underlagskarta och får alltså en botanisk avgränsning av begreppet. Detta är ett rimligt tillvägagångssätt men det förutsätter att det inte finns någon helt grundläggande olikhet mellan folklig och
lärd indelning. En sådan finns dock. På ett tidigt stadium konstateras att
de folkliga begreppen i förhållande till de vetenskapliga kan vara både
överdifferentierade, underdifferentierade och identiska. Vid underdifferentiering liksom naturligtvis vid identitet fungerar underlagskartan. Vid
överdifferentiering kommer däremot den folkliga indelningen i konflikt
med den botaniska avgränsningen; rutnätet blir för grovt. Termen semantisk analys reserveras för komponentanalysen. Förf. går aldrig in på
en utvärdering av den. Det är uppenbart att hon inte alltid lyckas hålla
den särskilt stringent. Det är svårt att veta vad som egentligen är
kärnbetydelsen. I ett fall (s. 80) förklarar förf. att avgränsningen är
»ungefär som följer» — varefter hon ger en två rader lång beskrivning, se
nedan.
Att den semantiska analysen kan bli vag, har dock också med materialets art att göra. Analysredskapen tycks helt enkelt ibland slinta vid
gräsnamnen. Margareta Svahn diskuterar (s. 19 f.) de svårigheter man
stöter på då man skall hantera växtnamnsmaterial och hon ser då problemen framför allt i upptecknarnas otillräcklighet och benägenhet att låta
den vetenskapliga systematiken skymma den folkliga. Mest har det nog
trots allt varit en fördel att det har funnits en exakt terminologi att tillgå.
Om det i materialet inte hade förekommit ett enda latinskt namn, hade
gungflyet ju inte heller innehållit en enda riktigt fast tuva. Nardus stricta
är en bättre upplysning än 'någon sorts gräs'. Givetvis måste man inse
att risken är stor för att ett latinskt namn inte ger en fullständig artavgränsning, men också dialektuppteckningar av mera vanligt slag ger ofta
rätt ofullständiga betydelsebeskrivningar. Det är alltid ett problem för
upptecknaren att uppfatta vad som är det väsentliga i meddelarens
beskrivning. Kravet på lyhördhet inför andra semantiska indelningar än
den egna är alltid detsamma. Om en gräsnamnsforskare uppfattar det
upptecknade materialet som alltför vagt i betydelseanalysen, så beror
det nog mindre på att upptecknarna inte har visat tillräcklig omsorg och
kunnighet utan mera på att de vid detta oklart avgränsade material har
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stått inför en ovanligt svår uppgift, vilket förf. givetvis också är medveten om.
Det finns dock ett i detta sammanhang inte oviktigt problem som inte
alls berörs i avhandlingen. Upptecknarna kommer i viss utsträckning att
styra materialet genom att det ofta är de som ger ordet karaktär av namn
— en tillfogad latinsk beteckning kommer att ha den funktionen. Under
7.4.4 behandlar förf. ordet skrantlskant. Det uppges en enda gång betyda
Nardus stricta, i regel kan det översättas 'dåligt gräs'. På samma sätt
överväger vid det under 7.2.7 behandlade fnugg, fnudd o. 1. betydelserna
'kort, dåligt gräs' över växtnamnsangivelser. Förf. säger själv (s. 108) att
det aldrig som växtnamn uppgivna fnudd egentligen inte hör hemma i
materialet. Avgränsningsbekymren är alltså uppenbara. Några av avhandlingens gräsnamn rör sig i en gråzon där det kan vara oklart om det
är ett appellativ som är kvalificerat att vara namn eller om det bör
klassificeras som vanligt substantiv. Att förf. i sådana fall har valt att låta
hela sitt material gälla som namn, är förståeligt. Det kan ju vara själva
verkligheten som är svårfångad — också folket självt kan ha lite olika
uppfattning om ordens namnstatus. Problemet är i alla händelser värt en
övergripande diskussion. Ytterst bottnar det i den svåra frågan vad som
egentligen är ett namn.
Namnbegreppet spelar en viss roll i avhandlingen men kommer ändå
att hanteras ganska aningslöst. Margareta Svahn försvarar och diskuterar (s. 23 f.) termen växtnamn, som hon genomgående väljer i stället för
termen växtbeteckning som namnforskare på senare tid har rekommenderat. Hon ger ett beaktansvärt bidrag till den debatt som har förts om
termen genom att lyfta fram ett citat av Lkvi-Strauss, där det hävdas att
gränsen mellan egennamn och appellativ inte kan vara alldeles glasklar
och att namn ges av en kultur. I mitt tycke uttrycker sig IAvi-Strauss på
ett mera klargörande sätt på annat ställe (1984 s. 216). Jag citerar:
Den mer eller mindre »egna» karaktären hos egennamnen kan inte bestämmas på
något inre vis, inte heller genom att blott jämföra dem med de andra orden i
språket; den är beroende av var den punkt ligger, där varje samhälle förklarar sitt
klassifikationsarbete för avslutat. Att ett ord uppfattas som ett egennamn betyder att det befinner sig på en nivå bortom vilken det inte krävs någon klassifikation — inte absolut, utom inom ett bestämt kulturellt system. ... I varje system
representerar egennamnen följaktligen betydelsekvanta, under vilka man inget
annat gör än pekar.
Det hade varit önskvärt att detta resonemang verkligen hade knutits till
avhandlingen. Det har en uppenbar fördel i att det tar hänsyn till att vi
har en ganska stark intuitiv uppfattning om vad som är namn. En sådan
synpunkt är inte främmande för namnforskarna. Då Lena Peterson (1989
s. 91) framhåller att ett namn är pragmatiskt bestämt uttrycker hon
antagligen ungefär samma uppfattning som IAvi-Strauss, att det är en
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kulturell gemenskap som ganska godtyckligt bestämmer vad som skall
uppfattas som namn. Att ett namn måste hänföra sig till en enda referent,
vilket ju ofta hävdas, är även det en sanning med modifikationer. Det är
välkänt att kollektiver liksom pluraler kan bli egennamn. De till mer än
en referent knutna varunamnen uppfattas givetvis som namn av både
tillverkare och användare. Att de i ett och annat fall, t. ex. vid freestyle,
kan glida över från namn till appellativ, är snarast ett bevis för att vi
normalt uppfattar benämningar av detta slag som namn. Problemen är
inte lätthanterade, se Rosemarie Gläser (1989 s. 105 f.), men forskningsläget är nog inte mera låst än att man kan hålla möjligheten öppen för att
ett namn kan omfatta mer än en enda referent. Med IAvi-Strauss resonemang kan man då hävda att vi ibland kan upphöra att klassificera och
övergå till att peka redan innan vi hunnit fram till de enskilda referenterna. Någon egentlig skillnad blir det då inte mellan finnskägg och exempelvis Kohagen. I båda fallen kan språkgemenskapen avhända sig orden
som klassifikationsredskap och i stället ge dem en rent utpekande funktion. En term växtnamn — liksom gräsnamn — blir då troligen meningsfull
mot bakgrunden av att många växter och gräs är obenämnda. Den säger
alltså något annat och mer än växtbeteckning. Det kan då bli en poäng att
man bestämmer sig för att just det som har namn skall ingå i undersökningen.
Detta sätt att bestämma växtnamn i LAvi-Strauss anda, förutsätter
dock att man har full tillgång till den kulturella gemenskap som använder
dem; man måste veta om den klassificerar eller pekar ut då den använder
orden. Utan sådan kunskap är man hänvisad till att diskutera med
meddelarna om de uppfattar orden som namn eller ej. En sådan diskussion är nog inte särskilt lätt att föra. Det går nämligen knappast att bara
fråga: Har den där växten något namn? Ord kan ges tillfällig namnstatus.
En etnolog ute i fältet kan mycket väl ställa frågan: Har ni något namn på
det där? Och kanske få till svar: Ja, det heter lieknagg. Av detta samtal
drar varken etnologen eller meddelaren slutsatsen att lieknagg är ett
namn. Av namn måste krävas att de konstant uppfattas som sådana.
På en punkt anmäler sig namnproblemet mycket konkret i Margareta
Svahns avhandling. »Fjolårsgräs är en folklig art, vars gemensamma
nämnare är att gräset är visset och gammalt», sägs det (s. 50). Om
begreppet »folklig art» används konsekvent i avhandlingen, innebär det,
att det här rör sig om ett namn. Men hur kan man här hävda att orden för
fjolårsgräs har namnstatus i den folkliga kulturen och inte på vanligt sätt
klassificerar? Personligen kan kan jag inte föreställa mig att förna,
dödgräs o. 1. är namn, lika litet som hö är ett namn, och jag vill tro att på
den punkten inga större skillnader finns mellan olika svenska subkulturer. En del förfrågningar bland dem som vet vad förna är stöder mig på
den punkten. Slutsatsen blir inte bara att förna nog bör utmönstras. En
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viktig poäng i detta sammanhang är också att bedömningen av ordets
status som namn eller icke-namn är så tveklös hos mig själv och andra
som jag tillfrågat. Exemplet hade alltså gjort utmärkt tjänst i en argumentation som hävdade att växtnamn är ett även i vetenskapligt sammanhang behövligt begrepp därför att det skiljer ut ord som stagg från ord
som förna, hö, vilka kunde göra anspråk på att kallas växtbeteckningar.
Om vad som nu uppfattas som växtnamn alltid har varit det är dock en
annan sak, som jag avslutningsvis något kommer tillbaka till.

Resultat
Avhandlingens tyngdpunkt ligger självklart nog i en utredning av de tre
folkliga arter som lägger beslag på hälften av beläggen. I resten av
materialet finns alltså andra arter representerade, ovisst hur många, jfr
ovan. Vad som går att utläsa ur dessa restbelägg, är tyvärr omöjligt att få
en uppfattning om, eftersom de aldrig får en systematisk presentation.
En god del av dem ryms säkert i kap. 4, som förf. vill ha uppfattat som
en inledning till den följande diskussionen. Kanske rör det sig om ett
material som är alltför sprött för att tåla en noggrann genomarbetning
men det får läsaren ingen möjlighet att självständigt bedöma. Man frågar
sig också om inte det utelämnade materialet hade kunnat ge värdefulla
kompletteringar även till resultaten i kap. 5-7. Att förf. har tappat
intresset för en stor del av sina belägg, hänger nog samman med att det
material som redovisas i kap. 5-7 kan uppfattas som i ett avseende
semantiskt representativt. De folkliga arter som där presenteras är »strå
med vippa», »rotblad» och »stagg» och — som av en lycklig slump kan
det förefalla — kommer de att i tur och ordning exemplifiera underdifferentiering, överdifferentiering och identitet i förhållande till det vetenskapliga systemet. Det rör sig dock bara om ett enda exempel för var och
en av dessa relationer och de måste självklart ge ett magert bidrag till en
mera allmängiltig diskussion om folklig differentiering jämförd med vetenskaplig. Förf. går heller inte in på någon sådan utan nöjer sig med att
presentera sina tre typfall. De tre arter som bär upp undersökningen har
dock så mycket att ge att en avgränsning till dem visst kan motiveras
men den vetenskapliga behandlingen ställer då krav på en ganska bred
kompetens, bl. a. språkhistorisk sådan. Man kan knappast förutsätta att
en doktorand på ett självklart sätt har fått med sig dessa kunskaper i
bagaget. Margareta Svahn har inte den bredd som egentligen skulle ha
behövts och resultaten kommer därför oftare att stå i beskrivningens än
problemlösandets tjänst.
Också genom en välgjord beskrivning kan dock forskningen föras
framåt. De tre folkliga arter som blir behandlade är av ett slag, som
ställer många intressanta frågor vilket den följande framställningen för-
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hoppningsvis kommer att visa. Såtillvida har förf. lagt en god grund för
undersökningen som hon försöker isolera och beskriva de tre arterna. I
fallet »stagg» har hon valt att låta en folklig, i flororna förankrad benämning representera de olika folkliga varieteterna, i de båda senare fallen
har hon valt att skapa egna samlingsnamn, »strå med vippa» och
»rotblad». (Citationstecknen saknas ibland i avhandlingen, vilket nog
försvårar läsningen för den som använder den mest som uppslagsbok.)
På den grund som Margareta Svahn har lagt kommer jag i det följande att
föra diskussionen vidare. Jag betraktar då klarläggandet av den folkliga
begreppsindelningen som det övergripande syftet. Den etymologiska
utredningen liksom den dialektgeografiska undersökningen blir viktiga
medel för att fastställa denna. Inte minst viktig blir den bild av en
historisk skiktning som dialektgeografin kan ge. Avslutningsvis försöker
jag rekonstruera ett ursprungligt semantiskt fält; vissa något petiga avgränsningsdiskussioner under de enskilda orden kan ses som en förberedelse för denna slutdiskussion.

»Strå med vippa»
Många gräs har som bekant strå med vippa och förf. får vissa bekymmer
med avgränsningen. Bäst fungerar komponentanalysen som urskiljer två
distinktiva drag, dels strå med vippa, dels lämplighet till kreatursfoder.
Fältanalysen klickar däremot genom att den fångar in för mycket. Förf.
framhåller själv (s. 53) de uppenbara avgränsningsproblemen om man
utgår från den vetenskapliga terminologin. Vissa gräs med vippa tycks
hamna utanför den folkliga arten. Läsaren har i gott minne en liten
utredning i föregående kapitel om darrgräsets olika namn och undrar
varför inte det är ett »strå med vippa». Ett par av dess namn, hjärtvena
och pärlven hänför det också dit men i regel tycks det ha egna namn.
Sådana förhållanden kräver en diskussion. En rimlig tolkning förefaller
att vara att den folkliga arten »strå med vippa» nog existerar åtminstone
när det gäller gräs som var viktiga som foder, men att inom den också
har skapats mera individuella benämningar som inte har med foderfunktionen att göra.
De ganska många namnen för »strå med vippa» är ofta svåra att
etymologisera, vilket kan vara ett tecken på hög ålder. Över ett ganska
stort område från Danmark och södra Sverige in i sydöstra Norge är
namnet ven med sidoformerna vene och vena, den förra förklarad som
gammal ja-stam. Förf. ansluter sig till utredningar av Sköld och Hellberg
där det sägs att betydelsen inte, som det har antagits, bör utgå från en
betydelse 'sumpig, smutsig mark' utan att växtnamnet är det primära.
Hon nämner däremot inte att Sköld vill se en urnordisk iö-stamsbildning
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till ordet bevarad i finskan och estniskan, vilket då blir en garanti för hög
ålder. Man saknar också ett explicit påpekande av att någon ny etymologi efter den av Sköld förkastade inte har föreslagits. Jag tror att det
problemet kan lösas ganska enkelt. Norska former med kv och gv gör det
lockande att tänka sig ett samband med norska dialekters kveina — jfr
också kveinka — som översätts 'klynke'. Det skulle då vara ett ljudhärmande namn av ungefär samma art som skackre och skallergräs på
darrgräset. Gräs med stora vippor ger verkligen ifrån sig ett ljud i vinden,
ett svagt vinande, om man så vill lätt jämrande ljud. Det kan den intyga
som liksom jag från barndomen minns hur somrarna susade. Förklaringen är faktiskt inte ny. Mats Rydén har påpekat för mig att den finns
redan hos Elias Fries 1852 (s. 70): »Huru målande är icke detta Svenska
Hven, . . . som härmar vindens sus i dess vippa.» (Fries nämner också ett
isländskt Hvini som jag inte har kunnat återfinna. Däremot registrerar
Blöndals ordbok ett hvingras, som tycks vara bildat på ett annat avljudsstadium, jfr hvinr. Jag avstår — liksom Margareta Svahn — från att
diskutera detta ord.) Tolkningen anknyter utmärkt till uppfattningen — se
s. 55 f. — att det är grässtrået, inte bladen, som har varit det viktiga vid
namngivningen.
Detsamma bör gälla för det i norra Sverige och Norge förekommande
jägarn. Efter en bra utredning om ljudförhållandena ansluter sig förf. till
Carin Pihl som menar att ordet är besläktat med norska dialekters gag
kilbakebOiet'. Det skulle då kunna ge bilden av ett strå i vind. Också
detta ord bör vara minst urnordiskt eftersom det har fått i-omljud,
tydligen som rest av en äldre avledningsändelse med i. Hur denna
avledningsändelse har kunnat bytas ut mot en som innehåller a, kommenteras inte. Eftersom g inuti ordet har bevarats oaffricerat, måste det
röra sig om ett gammalt utbyte. Den härledning som antas vara den
riktiga, är alltså inte helt problemfri men torde ändå kunna accepteras.
Ett annat, också problematiskt, förslag utmynnar f. ö. i samma sakliga
tolkning.
Det allmännaste svealändska ordet med utlöpare både norr- (Gästrikland), söder- (framför allt Öland och Gotland) och österut (både Finland
och Estland) är tåtel. Det finns mycket goda skäl — se avhandlingen s. 63
— att anta att detta ord är bildat till det fsv. thatter 'tåt', 'sträng i ett rep'.
Betydelsen kommenteras inte; antagligen menar förf. att växten har varit
seg och svårslagen liksom staggen. I så fall skulle strået fortfarande spela
en roll för namnbildningen men på ett annat sätt än det vackert beskrivande som man möter vid de föregående termerna. Man kan också tänka
sig att namnet har givits av ett annat skäl. Efter vad jag inhämtat från
sakkunnigt håll betraktas tåteln som ett ytterst irriterande ogräs som
genom sin seghet är svårt att få bort. Vissa Deschampsiaarter kan
tydligen också få mycket långa utlöpare (Fitter etc. s. 92). Jämförelsen
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med »tåt» kunde alltså hänföra sig även till dem. Under alla förhållanden
torde det vara svårt att i det tåtartade se något positivt. Med den
förklaringen kommer tåtel att stå för något icke önskvärt, alltså ogräs.
Samma art — i synnerhet om den innefattade så mycket som »gräs med
vippa» — kan ju ha fört en dubbeltillvaro som önskvärd på slåtterängen
men icke önskvärd på odlad mark.
En del andra ord visar helt klart att de betecknar gräs eller ogräs på
odlad mark. Det huvudsakligen dalska tada betyder 'hö från fet, dvs.
gödslad jord'. Vid några enstaka(?) Götalandsbelägg anges betydelsen
'ogräs i råg'. Om växter som kan finnas också på odlad mark rör det sig
väl även vid gröe med den ursprungliga betydelsen 'gröda' och svinnel
med liknande ord som enligt Hellquist har fått sitt namn därför att fröna
om de förekom i brödsäd ansågs orsaka svindel. Förf. (s. 74) håller
möjligheten öppen att det rör sig om floraord men i den mån sådana
återspeglar ett klart svenskt ordförråd, måste de ju ändå någonstans ha
haft sin hemvist innan de hamnade i floran.
Över ett relativt stort område från Hälsingland västerut in i Tröndelag
kallas »strå med vippa» bunk. Också utanför detta område träffar man på
bunk och det tycks då i regel beteckna grövre gräs av olika sorter, se
s. 64f., även »stagg», jfr s. 116. Det är ett ordbildningsmässigt omstritt
ord, som förf. rätt utförligt diskuterar. Hon ansluter sig (s. 67) till Hesselmans uppfattning att utgångsformen har varit *buna-k där buna betecknat den hårda, grova stjälken. Slutkonsonanten k menar hon har haft
någon affektiv funktion.
Ordet hör inte till de lätta att komma till rätta med. Det kan nog
knappast uteslutas att det på något sätt har samband med det norska
bung 'utbuktning', där sidoformen med k finns, se Torp. Det blir i så fall
identiskt med svenska dialekters bunk(e)'hög' och bör beteckna den
stora tuvan, som kanske framför allt utmärkte Deschampsia cxspitosa.
Hesselman invänder mot den tolkningen att alla de arter som går in
under bunk inte växer i tuvor. Detta kan inte vara någon vägande
invändning eftersom det givetvis är möjligt att ett så oprecist ord som
bunk kunnat vidga sitt användningsområde. Under alla förhållanden kan
det förefalla rimligt att uppfatta ordet som affektivt nedvärderande,
vilket väl är förf:s mening. Även detta ord torde alltså beteckna något
oönskat. Ett stöd för den meningen kan man troligen finna i uttryck som
»det växer bara bunk där» (Jämtland, Värmland, enligt Ordbok över
Sveriges dialekter). Det stämmer bra med den förklaringen att de norska
formerna bunt, punt, funt kan uppfattas som affektiva variationer på
bunk vilket med viss försiktighet nämns i avhandlingen (s. 72).
Också det enda återstående norska ordet dagrabb o. likn. — varianterna är många — kan ha en sådan affektiv bakgrund, vilket också antyds
(not s. 131). Att som Torp har gjort beträffande senare leden anknyta till
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tyska ord, verkar mindre meningsfullt. Rimligare förefaller att föra orden
till under rabb anförda sammansättningar som rabbeslåtter, rabbemark
som betecknar stenbunden, ojämn mark. I värmländska dialekter finner
man sammansättningen finnskäggsrabber. Antingen kan i de norska
orden gräset ha övertagit terrängens namn eller också har det en gång
haft det förklarande tillägget gräs. En förled dogg- kunde nog vara
ursprunglig. Ordet skulle i så fall markera att gräset i fråga var hårt och
dåligt och måste slås medan daggen låg.
Ett ord med begränsad jämtsk och i någon mån tröndsk utbredning är
tannar (s. 70f.), som Torp sammanför med tonn 'tand'. Aasen har översättningar som 'sticka, strå'. Förf. tänker sig att gräset har liknats vid
stickor och små pinnar. Enligt Vidar Reinhammar rör det sig just om
stjälkar som inte minst när de har vissnat framstår som tydligt upprättstående. En enkel förklaring till tannar kunde vara att ordet från början
är en skämtsam pluralbildning till tonnitann, jfr Beito (1942 s. 160). Torp
hänvisar dock via det vaga »jfr» till ett fvn. tannari och det är säkert
formellt möjligt att anta att tannar utgår från det ordet. En tvåstavig
form finns f. ö. redan i fornvästnordiskt språk, se supplementet till
Fritzner. Upplysningen om tannari har inte kommit med i avhandlingen,
troligen beroende på att det inte är så helt lätt att hantera det uppslag
som finns hos Torp.
Fritzner räknar med två olika innebörder hos tannari. Betydelsen
'pinne' är abstraherad ur dialekterna. Exemplet ein sylfskeid ok einn
tannari ger Fritzner anledning att med frågetecken räkna med att ordet
också har betytt 'tandsticka'. Frågetecknet kan säkert tas bort, se
KLNM under tandsygdomme med där anförd litteratur. Ordbildningen
på -ani gör det rimligt att tänka sig att tannari i första hand har betytt
'tandsticka', som ju kan uppfattas som agentivt, och att betydelsen
'pinne' är sekundär. Fritzner ger vid den ett intressant exempel, som
styrker tolkningen. Kung Olav (den helige) sitter djupt försjunken i
tankar i söndagens frid och har i ena handen en kniv, i den andra håller
han i en »tannari». Friden bryts av att den uppassande svennen påpekar
att nästa dag är en måndag. Kungen har tydligen tankspritt suttit och täljt
på den »tannari» som han har framför sig så att det från den har fallit ned
några spån. Innebörden i »tannari» torde här kunna uppfattas som
'tandpetarämne'. Beskrivningen av kungens brott mot sabbaten formar
sig till en liten situationsbild. Att sitta och tälja på en »tannari» var
rimligtvis en mycket vanlig sysselsättning vid måltiden eftersom kungen
gör det i ren tankspriddhet. »Tannari» är här tydligen en liten pinne som
man täljde vass. Enligt dialektordböckerna rör det sig i fråga om tannar
just om en pinne eller kvist som är liten. Det kunde vara metaforiskt som
ordet också har använts om ett strå. Naturligare förefaller det ändå att
tänka sig att det är stråets användning som har givit upphov till namnet.
6—Sv. Landsmål 1992
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Som torrt bör det ha kunnat tjänstgöra som tandpetare — det citerade
textstället tyder ju på att sådana hör till måltiden.
En genomgång av de berörda benämningarna visar alltså att somliga
helt entydigt har med strået att göra men att det dessutom finns andra
som måste ha fått sitt namn av helt andra skäl. Åtminstone ibland tycks
det röra sig om affektiva ord, med nedsättande karaktär. Dessa vill man
då helst uppfatta som yngre i förhållande till »stråorden». Därmed
stämmer också de dialektgeografiska förhållandena. Betydelsen 'strå
med vippa' är huvudsak bara vid orden ven och jägarn. Dessa finns dock
över ett stort område och båda har säkert en gång haft en ännu större
utbredning.
Vid ven har förf. inte tillräckligt beaktat den utbredningsbild som finns
hos hennes båda källor Sköld (1967 s. 9) och Hellberg (1967 s. 209f.).
Dessa har dragit in också ortnamnsmaterial i undersökningen. De finner
då ven över hela Småland och Östergötland liksom i Närke, västra
Sörmland och norrut ända till trakten av Krylbo. Strandberg (1991 s. 92)
fyller på med flera östliga belägg. Dessa östliga namn är väsentliga för att
man skall förstå det enda finländska belägget på ven i Åbolands skärgård. Det behöver alltså inte sättas i samband med dialekter i Götaland,
som antyds, utan är nog en rest av ett en gång sammanhängande område
från Svealand in i Finland. Givet är också att Sköld inte skulle kunna
räkna med inlån i finskan och estniskan utan att ven hade haft en
ordentlig utbredning även i östra Sverige. Det framgår nog också av
Skölds och Hellbergs framställningar att ven i rätt sen tid har gått tillbaka
i östliga delar av Sverige. Även Rietz uppger f. ö. ven från Kalmar län.
Margareta Svahn går i avhandlingen inte in på dessa förhållanden men
nämner i en not (13 s. 75) — med hänvisning till en tidigare uppsats — att
ven en gång har haft ett större utbredningsområde. Tillbakagången sätter
hon i förbindelse med att i de östra delarna av Sverige en glidning har
skett i betydelsen från gräset till platsen där det växer, vilket i sin tur har
banat väg för användningen av tåtel.
Det är ett viktigt dialektgeografiskt förhållande att — alltså också enligt
Margareta Svahn — tåtel i rätt stor utsträckning har trängt undan ven. Det
undanträngandet bör ha börjat tidigt. Eftersom tåtel är det ord som
normalt används i finländska dialekter, bör det ha varit ett etablerat ord i
vissa östliga delar av Sverige redan under medeltiden. I större delen av
detta område har det dock haft konkurrens, av ven i söder och av jägarn
och kanske bunk i norr. Den konkurrensen har alltså tåtel vunnit.
Hypotesen att ven har förlorat mark genom att det övergått till att
beteckna bara marken blir otillräcklig som förklaring till denna kraftiga
expansion av tåtel. Frågan är väl också om inte en växtnamnsbeteckning
ven snarast skulle stödjas av om den också kom att beteckna marken för
växten. Det naturliga förefaller mig att tåtel en gång har funnits vid sidan
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av ven och kanske jägarn men med en annan betydelse. Tåtel skulle
alltså — som den etymologiska förklaringen gör rimligt — redan från
början hänföra sig till ogräset, inte till gräset, och det kunde så småningom överta betydelsen också hos ven genom att differentieringen vid
»strå med vippa» var svagt utvecklad. Det är möjligt att tåtel till att börja
med användes med en kollektiv betydelse som ofta skymtar i betydelserna.
Också i Norge har ven och kanske också jägarn konkurrerats ut av
andra beteckningar. Här förefaller det uppenbart att det är klart nedsättande ord som har kommit i stället. Åtminstone vid bunk är troligen så
fallet också i Sverige. Något bör ligga bakom den utvecklingen, kanske
ett större intresse för odlad mark, kanske förändringar i växtlighetens
villkor.

»Stagg»
Den folkliga arten »stagg» får i avhandlingen representera det fall då det
råder identitet mellan folklig och vetenskaplig indelning. I båda fallen rör
det sig om Nardus stricta. Det är dock inte alldeles sant. Förutom
Nardus stricta uppträder också Carexarter rätt ofta i betydelseangivelserna, dessutom mera tillfälligt en del andra arter. »Ju längre söderut
man kommer, desto mer kan inbegripas i ett staggnamn», konstateras
det (s. 92). Förf. antar att avgränsningen för den folkliga arten har hållit
sig bäst i Norrland, där lieslåttern längst höll sig kvar, medan övergången
till vallodling i sydligare delar av landet har lett till att beteckningarna
har fått en diffusare användning. Det är ingen orimlig förklaring. I
enstaka fall kan även »strå med vippa» anges som betydelse och då är
tydligen sammanbrottet i differentieringen fullständigt. Det är å andra
sidan svårt att leda i bevis att det råder en entydig identitet mellan
»stagg» och Nardus stricta och att de inte så få andra betydelserna skulle
vara uteslutande ett resultat av missförstånd i något uppteckningsled.
Margareta Svahn står här inför uppenbara avgränsningssvårigheter. Hon
tänker sig dock att de särskiljande egenskaperna hos gräset är att det är
»spetsigt», »hårt» och »svårslaget». Den sista komponenten går förlorad
om man inte längre slår gräset och därmed blir staggen mindre lättigenkännlig, är förf:s i och för sig helt rimliga tanke.
Vid »stagg» finns en stor mängd varianter och långt ifrån alla har tagits
med på den karta 7 som demonstrerar variationen. Denna upptar endast
ekvivalenter, inte synonymer. Uppdelningen mellan dessa båda typer är
långt ifrån självklar, vilket förf. i princip är medveten om (se s. 93). Den
princip som hon följer är i huvudsak att betrakta affektiva ord som
synonymer och därför utesluta dem från kartan. Det affektiva kan — som
tydligt klargörs i framställningen — ha samband med att staggen var
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irriterande svårslagen. Namn som stålgräs, stålpinngräs, hårdbettgräs,
käringnål, spikgräs, skomakargräs förklaras mot den bakgrunden. Sådana namn kan uppträda var som helst och bildar alltså inget sammanhängande utbredningsområde. Att de bedöms som synonymer kan alltså vara
rimligt.
Saknas på kartan gör också ord som beskriver det »borstaktiga» hos
gräset: borst, svinborst, soborst, svinhår, svingräs, elgborst, blåborste,
även de på annat ställe i utredningen upptagna solugg, sostagg, svinlugg, svinlydja. Vid dessa ord kompliceras bedömningen avsevärt av att
de på en del håll är de enda belagda och då borde uppfattas som
ekvivalenter. Några av de nämnda orden hör t. ex. hemma i Österbotten,
ett område som gapar tomt på kartan. Det otillfredsställande i karteringen understryks av att namnet börsting, som betyder detsamma som
borst, har fått komma med på kartan och visas vara hemmahörande på
Åland och i Nyland. Det borde alltså vara ganska tydligt att på finländskt
område borst o. 1. bör betraktas som en ekvivalent till stagg.
En tredje affektiv typ utgörs av ord innehållande skägg. Av dem
betraktas det mycket vanliga finnskägg som ekvivalent medan andra ord
på skägg betraktas som synonymer. Detta stämmer dåligt med att finnskägg ibland helt klart uppträder som sidoform till andra ord och att
sammansättningar med skägg förekommer ensamma i södra Sverige. I
det sistnämnda fallet medger förf. själv (s. 93) att orden lika gärna kunde
ha betraktats som ekvivalenter.
På kartan inlagda ord har alltså givits ställning som ekvivalenter.
Bedömningen kan även här ibland ifrågasättas. Stägg och sägg kan t. ex.
sägas uppträda på området för stagg och borde därmed bli synonymer.
Fnugg och framför allt fnudd är osäkra som växtnamn överhuvudtaget
men efter viss diskussion förs fnugg in på kartan. Betydelsen är egentligen 'kort gräs' och har alltså egentligen rätt mycket med ordet ska ntgräs
att göra, som delvis tillhör samma område men har bedömts som synonym.
I ett fall behöver det inte röra sig om vare sig synonymi eller ekvivalens utan helt enkelt om identitet och då hör formen givetvis inte hemma
på någon karta. Ordet stagg har en sidoform stägg som a priori inte är
helt lätt att bedöma. Förf. tar upp den till diskussion (s. 101 f.) och kan
visa att formerna med ä i regel kan uppfattas som utvecklade ur a-former
med undantag dock för de östgötska beläggen, där ä förklaras som
antingen en affektiv vokalvariation eller som tillhörigt ett ombildat kollektivt *stägge. Ett sådant ord kan tänkas ha existerat. Till ett danskt
stagg med annan betydelse men med stor sannolikhet samma ord finns
en gammal variantform stägg — se ODS under stak — och förf. hänvisar
själv till en växling (svenskt) stagg — (norskt) stegg vid ett fisknamn. Vid
bedömningen av stägg har man dock också att ta hänsyn till ett som
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ekvivalent uppfattat västligt sägg, som förf. antar ursprungligen ha
avsett starrgräs. Också skägg finns över ett stort västligt område, jfr
nedan. Det förefaller troligt att de rimmande orden sägg, skägg, stägg på
något sätt har påverkat varandra och det blir då ganska troligt att det är
stägg som rönt påverkan från de båda andra orden. Det borde alltså ha
varit möjligt att på mycket goda grunder rensa kartan från de speciella
stägg-formerna, som i varje fall alltid blir osäkra.
Uppdelningen i ekvivalenter och synonymer fungerar alltså inte väl i
avhandlingen och det är lyckligtvis bara vid stagg som förf. gör någon
sådan. Begreppen i och för sig kan nog ibland vara nyttiga att ha men när
de används oanalyserade över ett stort nordiskt område kan de bli till
större besvär än hjälp. Ett och samma ord kan ju mycket väl vara
ekvivalent på ett område och synonym på ett annat. Kartbilden får inte
från början framstå som rensad på möjligen användbar och viktig information. Svårigheten är naturligtvis att mängden av material kan göra
bilden rörig men det problemet måste lösas på annat sätt än som skett i
denna avhandling.
Förf. har alltså vid »stagg» att ta ställning till en mängd ord som på
något sätt måste betydelsesorteras. En egen bakgrund har det i norr
mycket utbredda hära som säkerligen bör sammanföras med ett fvn.
/dur, herr 'grå, gråhårig'. Ett citat (s. 96) gör det tydligt att särskilt
frampå hösten marker beväxta med stagg klart skiljer sig från goda
slåtterängar genom sin tröstlösa gråhet. Jag föreställer mig att sådana
marker kan ha varit vanligare norrut och därför också lättare har varit
namngivande. Att »stagg» i Norrland nästan entydigt betyder Nardus
stricta skulle kunna ha denna bakgrund. Förf. tänker sig att det närmast
är likheten med grått hår som förklarar namnet, eftersom staggtuvans
spretande strån kan jämföras med hårväxt. Det kan vara så men nödvändigt är det knappast att uppfatta hära som en metaforisk bildning.
Exemplen på ordet i Fritzners ordbok tyder på att det egentligen betyder
'grått hårstrå' och inte används kollektivt. Hära kan alltså ha haft en
ursprunglig betydelse 'grå växt'.
Den betydelse som träder i förgrunden vid orden för »stagg» är ofta
spetsigheten. I de flesta fall tänker sig Margareta Svahn att det är
bladens spetsiga utseende som har givit upphov till benämningen. Själva
ordet stagg betyder med all sannolikhet 'något som är spetsigt, sticker
upp'. Samma betydelse har också det norska ordet finn, besläktat med
fena.
Även borst-orden kan, som Margareta Svahn menar, ha samma innebörd. Hon tänker sig möjligheten (s. 115) att också ord som spikgräs
ligger nära den betydelsen och har betecknat något som på en gång är
vasst och hårt, men här tillkommer en funktionsaspekt: gräset har varit
mycket svårslaget och lieskämmande och det är den egenskapen som har
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gjort jämförelsen med spik naturlig. Jfr ovan. Jag återkommer senare till
dessa resonemang.
Ännu svårare är det att veta vad som egentligen ryms i namnet skägg,
som är en vanlig efterled i staggnamnen. Visst kan det förefalla lockande
att som förf. gör (s. 111) se också gubbskägg och vitskägg som metaforiska namn. Går man djupare in i materialet, blir den förklaringen mera
osäker. I Västergötland och Närke förekommer skägg också som
simplex och som förled i ordet skäggräs. Detta ord är något bättre belagt
än som framgår av avhandlingen. Det finns också hos Rietz som har
hämtat det hos Hofberg och det tycks en gång ha haft en större utbredning att döma av ett i Halland (Harplinge) upptecknat skäggtuver med
översättning 'tuvor av skäggräset'.
Förf. har inte observerat att det i SAOB under skäggräs finns även en
annan förklaring till detta ord än den hon tänker sig. Där hänvisas
nämligen till en speciell betydelse hos skägg: '(beklädnad 1. anhopning
av) fjun 1. (mjuka) borst 1. långa hår o. d. (i sht hos växt) ... särsk.
(numera föga br.) agnborst'. Eftersom den förklaringen inte har diskuterats i avhandlingen, skall jag här ta upp den till närmare skärskådan.
Viktigt är då att konstatera att betydelsen 'borst' torde vara även folklig;
den kan beläggas i norska dialekter och även i Västsverige. Från Vartofta uppges att borsten på korn kallas skägg. Om skägg här betyder 'borst'
kunde det betydelsemässigt sammanföras med de tidigare nämnda borstorden som då inte i första hand skulle syfta på växtens utseende utan
snarare på axets borst. Förklaringen kunde faktiskt utsträckas till att
även gälla stagg och finn, se s. 102 och 97. En given invändning mot en
sådan tolkning är dock att namnet inte skulle vara särskilt särskiljande,
om den appliceras på staggen. Den har nämligen korta borst, se Fitter
1985 (s. 106). Om man följer SAOB:s försök till förklaring, måste man
nog därför tänka sig att det är den blommande staggen med ståndarknappar i motsats till den senare och tidigare som har namngetts. Att
skilda utvecklingsstadier har kunnat inspirera namngivningen styrks av
ordet hära, som betecknar höststadiet, men också av några sammansättningar med förleden blå- som (s. 116) förklaras som beroende på den blå
färgtonen på våren. Växtens blomning har väl inte varit helt oviktig att
observera eftersom näringsvärdet senare minskade, jfr s. 91. Att just det
stadiet av växten har kunnat observeras får man ett indicium för i ett
exempel i Norsk ordbok underfinn: »Det var strjukande vind med dagen
og finnen fauk frå ljåen og yver alle tretoppa.» Att uppfatta skägg och
skäggräs som 'det skäggbärande gräset' tycks alltså vara fullt möjligt.
Nu förekommer skägg också i många sammansättningar. Den viktigaste är det mycket utbredda finnskägg som förf. med rätta ägnar stor
uppmärksamhet. Jag tror som hon att ett redan existerande finn har
spelat en stor roll för namnbildningen. De båda andra norska nybild-
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ningarnafinntopp och finntott torde hänföra sig till ett uppväxt ax. (Förf.
antar visserligen i anslutning till Torp att tott innehåller fvn. pättr men
nämner också att topp och tott kan vara affektiva varianter. Möjligt vore
nog också att det vid tott rör sig om en motsvarighet till svenska
dialekters tutt med en sidoform tott, se Sandström 1910 s. 83. Jfr dock
Hellquist.) Om den just diskuterade, från SAOB hämtade förklaringen
av skägg är den rätta, kan också finnskägg beteckna axet. Enklast är det
att tänka sig att de båda beteckningarna finn och skägg har mötts och
givit upphov till en sammansättning. När den väl var skapad, kunde den
tolkas på annat sätt och då genom sin expressivitet sprida sig, så som det
skisseras i avhandlingen (s. 124 f.). En sådan förklaring kräver dock att
ettdera eller båda orden förr har haft större utbredning. Som framgått är
skägg ovanligt i Margareta Svahns material och har förvisats från kartan.
Det finns också andra sammansättningar med skägg som efterled att ta
hänsyn till. De hör framför allt hemma i södra Sverige. Till exempelsamlingen kan läggas exemplet kalaskägg hos Rietz. Dessa sammansättningar har nog uppkommit oberoende av finnskägg. Förleder som gubb-, de
därmed likbetydande kala- och kaffa-, vidare vit- och prästskägg har
säkert — som sägs s. 111 — något att göra med att tuvan kan associeras
med ett spretigt grått skägg. Men också här kunde man ju tänka sig att
det är ett skägg som är det primära och att man först senare har försökt
göra ordet mera begripligt genom att förse det med förleder av växlande
slag. Första försöket i den riktningen kunde ordet kattaskägg vara. Förf.
ansluter sig — jfr dock s. 127 — beträffande det ordet i stort sett till Vide
som föreslagit att det är en ombildning av kaffaskägg. Hon nämner dock
också att katteskjceg är det danska floranamnet. Enligt Langes ordbok
har det ytterst kommit från Jylland. Om man skall föra samman detta
danska ord med ett småländskt kattaskägg — vilket visserligen inte torde
vara alldeles nödvändigt — så får vi ett rätt stort sammanhängande
område. Det blir då troligare att kattaskägg har bytts ut mot kaffaskägg
än omvänt.
Om denna av SAOB inspirerade tolkning av skägg är överlägsen den
som Margareta Svahn föreslår, kan kanske diskuteras. Helt övertygande
förefaller mig ingen av dem. Jag skulle därför vilja föra fram ytterligare
en tolkningsmöjlighet som ytterst härrör från ett muntligt uppslag av
Vidar Reinhammar.
Reinhammars förslag utgår från borst-orden. Han har fäst sig vid att de
i påfallande många fall har anknytning till svinborst. Margareta Svahn
tänker sig att anknytningen beror på yttre likhet men en sådan är väl
knappast påfallande. Reinhammar utgår i stället från ett i det gamla
bondesamfundet välkänt faktum att borsten var svåra att få av. Också i
detta fall skulle det alltså vara gräsets svårslagenhet som har givit
upphov till namnet. Stagg och svinborst var båda två lika tålamodsprö-
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vande i sitt motstånd mot mänskliga bemödanden. Med denna förklaring
blir också benämningar som svinhår, svinlydja begripliga. De ger inga
associationer till spetsighet, kan däremot understryka att det rör sig om
något som är svårt att få bort. Det tilltalande med förklaringen är också
att den nog utan svårighet skulle kunna överföras till de många skägg-orden. Inte heller skägget var nog särskilt lätt att få av. Vad som behöver
bevisas blir bara att skägget var något som man verkligen försökte skära
av. Modena tycks ha växlat men renrakade män förefaller det ha funnits
redan under förhistorisk tid och senare, se von Platen 1983 och KLNM
under Hår- og sktegmoder. Också skäggbärarna hade väl f. ö. visst
behov av att putsa och tukta. Det Reinhammarska förslaget utesluter
kanske inte de övriga men genom sin goda förankring i allmogens värld
förefaller det mig nog vara det mest tilltalande. Namnfloran vid stagg
skulle alltså i de allra flesta fall bero på att svårigheten att slå den har
inspirerat till ständigt nya benämningar.
Den dialektgeografiska tolkningen av kartan är inte alldeles enkel och
kunde ha diskuterats mera. Mycket intressant är här ordet finnskägg.
Förf. tänker sig (s. 108 f.) att det som förutsättning har ett existerande
finn och att det alltså från Norge har spritt sig in i Sverige. Finn har dock
helt säkert, som antas, en gång haft en mycket större utbredning och
kunde rentav ha varit ett allmänt nordiskt ord som längre norrut har
undanträngts av varianten hära. Till Norge gränsande delar av västra
Sverige har uteslutande det sekundära ordet finnskägg och detta ord bör
alltså ha överlagrat ett annat, vilket kunde vara finn. Ett förbisett belägg
från Eda styrker den förklaringen. Därifrån uppges nämligen en sammansättning finnegräs 'gräs som växer på torra, ofruktbara platser'. Det
är knappast särskilt djärvt att anta att vi här möter en rest av ett äldre
finn. Vi har då kommit så långt österut att det blir naturligt att tänka sig
att ett västligt finn har mött ett östligare skägg och att det mötet har
resulterat i nybildningen finnskägg, jfr ovan.
Detta skägg-område kan nog i sin tur ha haft kontakt med ett ännu
östligare borst-område som över Kvarken har sträckt sig in i Finland.
Fnugg o. 1. i östra Svealand och Östergötland betyder egentligen 'kort
och dåligt gräs', som påpekas, och bör alltså ha undanträngt andra
beteckningar, som man med stöd av de finländska dialektorden kan
misstänka har varit borst-ord. Det av Linné från Gästrikland uppgivna
älgborst liksom det isolerade svinlydja från Gräsö i Uppland kan vara
rester av ett område med borst-ord. Jfr också solugg och svinlugg i
Östergötland.
Vad slutligen det sydliga stagg beträffar, kan det uppenbarligen vara
ett urgammalt ord liksom finn. Eftersom ett stägg förekommer i Östergötland, bör det ha varit det gamla Götalandsordet som senare ofta har
efterträtts av framför allt ord på skägg men också av sägg som kanske
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egentligen har betecknat starr (s. 104 f.). Ordens likhet kunde väl förklara
betydelseattraktionen. Också borst-orden kunde vara en pålagring över
ett äldre skikt som kanske innehållit ordet stagg. Här hade man önskat
en undersökning av ortnamnen, om man i dem finner arten »stagg».

»Rotblad »
Den folkliga arten »rotblad» (s. 78 f.) betecknar enligt förf. endast rotbladen hos Deschampsia flexuosa. Om arten har strån, förs den i regel i
stället till »strå med vippa». Den skulle därmed utgöra ett exempel på
folklig överdifferentiering. Fältanalysen visar å andra sidan att »rotblad»
täcker inte bara den närmast berörda arten Deschampsia flexuosa utan
också andra former av »strå med vippa» med liknande blad. Även den
ovan behandlade Nardus stricta liksom en del andra arter som har förts
till »stagg» kan uppfattas som »rotblad». Om det väsentliga är överdifferentieringen kan alltså diskuteras. Snarare är det över- och underdifferentiering på en gång, vilket mycket riktigt sägs i avhandlingen (s. 80).
Att förf. har haft problem med att ringa in »rotblad», framgår också av
att komponentanalysen i detta fall får växa till en hel liten beskrivning:
»Ett kort fint gräs av trådsmala gröna basalblad som växer intill varandra, antingen i tuvor eller som ett täcke.» Denna mängd ord antyder nog
att förf. har haft svårt för att bestämma sig för vilka växtens viktigaste
egenskaper är. Som anledning till överdifferentieringen tänker sig Margareta Svahn att det är rotbladen som har varit värdefulla som betesgräs.
Däremot har man inte slagit växten till foder; till det är rotbladen för
korta.
Det är som synes inte lätt att få något grepp om den folkliga arten
»rotblad». Ibland kan den omfatta hela växten men normalt är inte strået
inkluderat. Utöver denna slutsats kommer möjligen inte den semantiska
analysen.
Till det undanglidande hos »rotblad» bidrar också att arten har
namngivits i stort sett bara från Dalarna och uppåt landet och även
saknar namn i sydvästra Norge (s. 80). Enstaka benämningar utanför
detta område finns dock: bottengräs i Finland och pinngräs i Skåne,
även tov i Småland, se nedan. Förf. visar inget som helst intresse för
dessa ord och betraktar i varje fall sammansättningarna på gräs med viss
skepsis. Ett norskt liknande ord som tas med på kartan är dock mogres.
Dessa föga namnlika ord tyder på att det har gått lätt att ersätta ev. äldre
benämningar på »rotblad» med en sammansättning på -gräs. Det i sin tur
leder till en försiktig undran, om inte möjligen en del ord som förts till
»stagg» lika gärna kunde beteckna »rotblad». Jag tänker då i första hand
på de redan diskuterade ska ntgräs, fnugg o. 1. Också sägg med dess inte
sällan ospecificerade betydelse 'gräs av något slag' kunde primärt ha
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varit »rotblad», vilket skulle förklara att det kan uppträda sida vid sida
med det stråbetecknande »stagg» — ordens sammanfall i betydelse skulle
alltså vara sekundär. Etymologin kan tala för ett sådant förhållande.
Ekbo bör ha rätt i att det vid sägg rör sig om ett gammalt nordiskt ord (se
s. 105) och tanken att samma ord med Vernersk växling skulle ingå i
säng är tilltalande. Om det, som Ekbo torde mena, rör sig om starr som
torkas och används i bolstrar, är det väl snarast gräset och inte axet som
har använts.
De ord som med säkerhet betecknar »rotblad» visar aldrig stora,
samlade utbredningar. I Norge förefaller smyle visa en ganska stor
framför allt västlig spridning men kartbilden är något vilseledande eftersom det finns rader av varianter: smile, smele, sm01, smelve, smylve,
smylm. Området för smy/e-varianterna avbryts omkring Tröndelag av
tov, som också finns på svenska sidan om gränsen och av Rietz uppges
även från Småland. Tov täcker Jämtland och Härjedalen men också
Hälsingland och Medelpad och avbryter ett nordligt område med sia som
också går in i Österbotten. I Dalarna uppträder också sia men dessutom
rusk, rysk som i Sverige är lokalt men också går in i Norge.
En något utförligare diskussion har tidigare förts om ett av dessa ord.
Liljefors har i anslutning till Torp fört samman sia med norska dialekters
si 'taver, trevler av opplukket taug tul teetning av fart0i, 10s traad av
nautehaar tul samma bruk' och med östsvenska dialekters sie 'kohår
använt till fyllning i båtbordfogning'. Det isländska si och det färöiska
siggj har liknande betydelser som har med (djur)hår att göra. Liljefors
hänvisar också till tov som en parallell. Den rimligaste slutsatsen av
detta material — som Liljefors visserligen själv inte drar — förefaller mig
vara att det är det mjuka gräsets användning som tätningsgräs och
liknande som har legat till grund för namngivningen. Vad som kan tala
emot den är att den sakligt inte stämmer med att uppteckningarna mest
talar om betesgräs. Man kan dock observera att sia i Österbotten vanligen betecknar 'ängsull' som väl inte uppfattas som ett speciellt betesgräs
men givetvis bör kunna användas för att täta. Från Nederluleå ges också
följande beskrivning: 'tuvgräs, som för sin mjukhet beg. till skohö,
tuvstarr'. Helt utan stöd i uppteckningarna är alltså inte denna tolkning.
Det tov som Liljefors anför som parallell till sia tycks i Norrland
beteckna betesgräs. Rietz uppger dock att tov i Småland kan beteckna
flera toviga gräs, bl. a. Aira cxsp., som också ges som motsvarighet vid
ett Härjedalsbelägg. Ordet ingår i småländska ryd-namn, kanske även i
namn på andra håll, se numera Fridell 1992 (s. 173 f.). Det måste alltså
vara minst medeltida. Förf. tänker sig (s. 83) att det är växtsättet som har
varit namngivande. Naturligtvis kan ordet också tolkas så att det är det
hoptovade gräset som man tätar eller på annat sätt fyller med som här
avses. Vid både sia och tov kan man inte bortse från att de ursprungligen
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bör ha betecknat något hoptovat som man inte så gärna förbinder med en
grönskande grästuva. Betydelsen 'gräsbete' är å andra sidan gammal och
vill man hålla ihop ordet med den, återstår kanske ingen annan utväg än
att tänka sig att det är växtsättet som har uppfattats som tovigt.
Rysk betyder uppenbarligen 'det uppryckta'. Detta kan, som föreslås
(s. 81), vara med händerna uppryckt gräs, som ges som foder. Men lika
gärna kan det primärt ha rört sig om för annat ändamål uppryckt gräs,
t. ex. sådant som man tätade eller fyllde med.
Vad det norska smyle med alla dess variantformer egentligen betyder,
torde vara omöjligt att bilda sig en uppfattning om så länge man inte alls
vet vad i variationen som kan antas vara ursprungligt. Torps etymologiska förklaring nämns: den anknyter till tyska former som kan innehålla
ord för 'smal' med syftning på rotbladen. Den i sig själv osäkra sammanställningen med smal lider i detta sammanhang också av svagheten att
den nutida betydelsen hos det ordet inte är ursprunglig på nordiskt
område.
Om detta material egentligen tillåter några slutsatser kan vara ovisst.
Kartbilden är ganska svårtolkad. Man vill gärna tro att sia är ett gammalt
ord som en gång har haft en sammanhängande utbredning men delvis
överlagrats av tov. Detta ord kan å andra sidan också ha haft en större
utbredning; i annat fall måste man tänka sig att tov har uppkommit
spontant både i Småland och i Norrland, vilket är fullt möjligt om man
tänker sig att namngivningen i båda fallen har varit mycket naturlig. Till
spridningsområdet för rysk från västra Dalarna över riksgränsen in i
Hedmark och Oppland kan man heller inte ge någon enkel förklaring;
även här får man nog räkna med möjligheten att orden kan ha tillkommit
på mer än ett håll. Mycket talar för att de ord det här gäller rätt mycket
är av typen hemord. Den stora variationen vid smyle tyder snarast på att
det är ett ord med tämligen lågt kommunikationsvärde som har använts i
ganska begränsade sammanhang. Den lite ovanliga kartbilden kunde
förklaras lättare om man tänker sig att det är kontakter av rätt speciellt
slag som har bestämt utbredningen.
Arten »rotblad» leder uppenbarligen in i flera problem än dem förf. tar
upp. Orden används för betesgräs men inget anknyter till det i sin
egentliga innebörd. Det är svårt att bilda sig en föreställning om deras
ålder men i inget fall kan man leda i bevis att det rör sig om urgamla
bildningar. Det intryck man får av de ord som finns är att inget av dem
gör ett ursprungligt intryck som ven och stagg utan snarare förefaller de
att vara överlagringar som säger något om mera speciella användningsområden.
Det kan förefalla meningslöst att i ett sådant fall fråga efter en ursprungligare benämning. Någon eftertanke säger dock att en sådan kanske inte behöver ligga så långt borta. Det ligger rätt nära att gissa på att
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en äldre benämning kan ha varit det i sammanhanget närliggande ordet
gräs. Dess ordbildning säger ju att det från början bör ha haft en mera
speciell användning än det ursprungliga övergripande begreppet gras.
Resonemanget förutsätter att gräs har kunnat användas om vilket gräs
som helst för att skilja bottengräs från strå. Som begreppskategori skulle
det alltså snarast motsvara 'gräsblad'. 'Rotblad' blir då en nybildad
kategori inom den gamla, föranledd av att det så småningom förelåg ett
behov av att särskilja vissa bottengräs från andra. Det är detta behov
som de i avhandlingen diskuterade benämningarna tillgodoser. Detta får
givetvis ses som en hypotes men en hypotes som förefaller mig göra
»rotblad» till något mera lätthanterligt än det svåravgränsade begrepp
som Margareta Svahn har stått inför.

Sammanfattande diskussion
Det främsta värdet i Margareta Svahns avhandling förefaller mig vara att
den har lyft i dagen ett ytterst intressant dialektmaterial som leder in i en
rad spännande problem. I fråga om de tre syften som jag har tyckt mig
urskilja i framställningen har väl också vetenskapen på något sätt förts
framåt. I alla tre fallen går det samtidigt att föra mycket djupare och
mera grundläggande resonemang. Som jag redan framhållit kräver materialet en rätt betydande mångsidighet av den som griper sig an med det
och jag har tillåtit mig att på den punkten supplera Margareta Svahn.
Med den begränsning av materialet som har gjorts blir avhandlingen
framför allt dialektgeografisk. Man hade på den punkten önskat sig ett
mera energiskt utredande grepp om ämnet som bättre lyfte fram den
historiska skiktningen. Även i fråga om namngivningen saknar man den
historiska dimensionen. Däremot ges i kap. 8 en ganska fyllig diskussion
av orsaken till variantmängden. Framställningen är kanske inte så originell men den för fram väsentliga synpunkter. Med all rätt understryks att
variationen ofta är affektiv. Ett emotionellt beskrivande ord blir synonym till ett redan existerande eller detta friskas upp genom någon
fonetisk nyhet. Den — kanske avsiktliga — kontaminationens betydelse i
sammanhanget uppmärksammas. Förklaringen kan nog åberopas i flera
fall än som skett. Fnudd kan vara bildat till fnugg+ludd, fnjugg till
fnugg+flun. Det nämns att stägg kan vara en affektiv variant av stagg
men formen kan ju också ha med skägg och kanske sägg att göra.
Syftet att jämföra folklig och vetenskaplig systematik leder inte in i
någon egentlig analys i avhandlingen, trots att inledningen tyder på att
det har varit väsentligt för förf. Den materialbegränsning som har gjorts
omöjliggör i stort sett ordentliga slutsatser på den punkten, jfr ovan. Vad
som blir kvar av ambitionerna är ändå det nog helt säkra resultatet av
genomgången av huvudmaterialet att förutom identitet också både över-

Gräs på gott och ont

93

och underdifferentiering förekommer. Det blir alltså klart att åtminstone
i de undersökta fallen en skillnad finns mellan folklig och vetenskaplig
systematik. Författaren nöjer sig med detta resultat och frågar sig aldrig
vad som ligger bakom denna skillnad. Det är ändå rätt naturligt att man
även utan att ha några vetenskapliga syften börjar fundera över om det
finns någon princip som kunde förklara varför man inte bara har underdifferentierat — vilket förefaller någorlunda begripligt — utan också överdifferentierat. Går det inte att komma bakom denna bild av tre folkliga
arter med till synes helt olika utveckling? Omkring denna fråga hade man
önskat en diskussion, även om det säkra svaret kanske inte kan ges. Med
mycken hjälp av Margareta Svahns egen framställning skall jag till sist
presentera ett försök till svar på frågan.
Jag utgår i min diskussion från »strå med vippa» och »rotblad». »Strå
med vippa» omfattar uppenbarligen en rad arter. I det föregående har jag
försökt göra rimligt att det kan ha funnits en stor kategori »gräsblad»
som stått i motsättning till »strå». Dessa båda kategorier skiljs tydligen
åt genom att de representerar olika stadier i gräsens utveckling, bladstadiet och stråstadiet. Därmed är vi framme vid en sorts ofullständig
uppdelning av ett semantiskt fält. Det är lätt att se att fältet skulle bli
heltäckande om det kompletterades med en tredje kategori: »strå med
ax». Det blir då ganska frestande att räkna med att en sådan kategori har
funnits och söka efter eventuellt kvardröjande rester. I själva verket
kunde det vara »strå med ax» som döljer sig bakom arten »stagg», vars
identitet med en viss vetenskaplig art i så fall inte skulle vara ursprunglig. Att en sådan utveckling i sig inte är omöjlig eller ens ovanlig, gör
Margareta Svahn helt klart. I avhandlingen konstateras i flera sammanhang, t. ex. s. 29, att ord som från början har legat på generisk nivå kan
komma att användas på specifik nivå. Det är då den mest kända eller
mest utpräglade arten som har lagt sig till med gruppnamnet. Vad
artnamnet stagg beträffar, så finns det kanske också andra gräsnamn
som kunde pretendera på att från början ha haft betydelsen »strå med
ax». Starr kunde t. ex. vara en sådan pretendent. Här saknar man
återigen en fullständigare materialsamling. Naturligtvis kan det ursprungliga ordet också ha försvunnit i samband med att begreppet förlorade sina konturer.
Svagheten i detta resonemang är givetvis bristen på helt säkra och
entydiga positiva belägg för att det har funnits en sådan ursprunglig
tredelning av det semantiska fältet »gräs». Ett begrepp »strå med ax»
möter vi inte i materialet. De andra arter än Nardus stricta som nämns
under »stagg» brukar nog vara axbärande men om de är rester av en
ursprungligare semantisk indelning kan inte längre med säkerhet avgöras. Detta bör dock ses mot bakgrunden av den oklarhet som ofta möter
också vid materialet i övrigt men där kan undanröjas genom vissa
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*'strå med ax'

'strå med vippa'

*'gräsblad'

Figur 1. Rekonstruktion av ett semantiskt fält 'gräs'

uppteckningars precision. Inte ens gränsen mellan »strå med vippa» och
»stagg» hålls helt strikt; distinktionerna har alltså blivit suddiga. Noga
räknat är det kanske mera förvånande att en kategori »strå med vippa»
har bevarats än att det hypotetiska »strå med ax» har försvunnit.
Trots osäkerheterna i det material som står oss till buds talar ändå en
del för hypotesen om det tredelade semantiska fältet. Den är enkel och
rimlig. Att skilja mellan gräs och strå förefaller mig rätt naturligt och
indelningen efter vippa och ax motsvarar antagligen den klassificering
som än i dag ligger närmast till för den okunnige. Fältet ger också en
brukbar grund för en historisk rekonstruktion. Som de gamla benämningarna för »strå med vippa» har jag uppfattat ven och jägarn; båda
förmedlar hör- och synintryck av de i vinden lättrörliga vipporna. För
»strå med ax» skulle motsvarande benämningar kunna vara finn och
stagg som då borde hänföra sig till det rakt upprättstående axet i motsats
till den böjliga vippan. Även starr är ett lämpligt motsatsord; betydelsen
har med 'styv' att göra, se Hellquist. Gräs kompletterar på ett naturligt
sätt i det tredje delfältet.
Figur 1 återger detta semantiska fält med heldragna linjer för de
gränser som faktiskt kan påvisas — och som jag antar i varje fall delvis
vara rester av gamla förhållanden — och med streckade linjer för de helt
rekonstruerade, som får fylla ut fältet. Högra delen är som synes en
rekonstruktion med undantag för den lilla del som säger att »gräsblad»
också har kunnat beteckna gräsdelen vid axbärande växter. Den relativt
välgrundade vänstra delen ger å andra sidan god vägledning vid ifyllandet.
Eftersom ett semantiskt fält gör anspråk på att avbilda verkligheten,
borde det också återge den rena bild av gräsvärlden som våra förfäder
äldst hade. Avhandlingen gör det klart att den så småningom måste ha
blivit brokig. Denna utveckling kan sättas in i ett rimligt sammanhang.
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Ett incitament till förändring kan redan den mycket grova kategoriseringen vara. Det är högst naturligt om i de båda stråkategorierna vissa
arter kunde tilldra sig en egen uppmärksamhet och därmed också en
egen benämning. Hära som beteckning för den över stora områden
förekommande, på hösten gråa Nardus stricta skulle då kunna uppfattas
som en mycket tidig differentiering inom arten »stagg». Just vid Nardus
stricta uppkommer senare nybildningar i stora mängder som kanske
alltid har med växtens svårslagenhet att göra. Den var både en viktig
foderväxt och ett gissel i arbetet. Mot den bakgrunden vore det begripligt
om det gamla artnamnet kom att uppfattas som specifikt för just detta
nyttiga men svårslagna gräs. Vad som framför allt hände var dock att
affektfyllda nybildningar ersatte ett äldre ord. »Strå med vippa» undergår liknande förändringar. Ven börjar österut ersättas av tåtel som kan ta
sikte på oönskade egenskaper och kanske till att börja med hänförde sig
till vissa arter. För bunk kan man anta en liknande bakgrund. Tannar
hänför sig troligen till en mycket speciell användning.
Vid båda de antagna »strå»-arterna finner man alltså en utveckling i
benämningsskicket som tycks gå från ostörd naturupplevelse till användning och speciellt då människans ofta mödosamma slit med fodret. Man
vill gärna tänka sig att denna utveckling återspeglar människans förhållande till de naturliga ängarna. Här vill man gärna anknyta till det
historiska kapitlet 3 i avhandlingen. Där framhålls att ängsbruket inte
behöver vara lika gammalt som järnskäran, som mest var ett redskap för
lövtäkt. Stråna kan alltså ett bra tag in i järnåldern ha varit blott »til lyst»
och de fick namn som visar det. Det är i ett nytt odlingslandskap som
gräsen förbinds med arbete och möda och får nya namn. Även vid
»gräsblad» räknar jag som framgått med att ord som har att göra med
gräsets användning i speciellare sammanhang har ersatt en äldre samlande beteckning, gräs. Detta ord har dock egentligen inte trängts åt sidan.
Tvärtom har det oavbrutet kunnat användas i fråga om den viktigaste
funktionen, som vilket som helst betesgräs. Däremot kunde differentieringen gentemot stråna suddas ut som en följd av att det vid slåttern inte
längre var funktionellt att skilja mellan bottengräs och strå.
Det är svårt att låta bli att till denna framställning knyta några reflexioner till det tidigare diskuterade växtnamnsbegreppet. Jag har svårt för att
tänka mig att de tre kategorier som jag har försökt urskilja som de äldsta
skulle vara annat än rena klassifikationer. Differentieringen är grov och
av en typ som man inte gärna kan förbinda med »namn». Den urskiljer
något kollektivt som knappast kan ha varit föremål för utpekande.
Sådana bildningar, t. ex. fnugg, skantgräs, kan ha existerat också senare, speciellt vad »gräsblad» beträffar. Samma bedömning har också
gjorts i fråga om en del gamla danska växtnamn, se Skautrup 1944
(s. 157). Men hur bör man bedöma de nya bildningar som uppkom och
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drog uppmärksamheten till ett bestämt gräs? Här kan ju en utpekandefunktion ha spelat en roll, ett behov att skilja ett visst gräs från alla
andra. Även om det inte rörde sig om ett enskilt exemplar av växten,
kunde den ändå uppfattas som en enskild art som skulle hållas skild från
alla andra. Ju flera arter som benämndes, desto större blev väl möjligheten att uppfatta växtbenämningarna som ingående i ett namnskick. Att
det fanns en vetenskaplig terminologi, som klart syftar till att införa
särskiljande benämningar, måste ha förstärkt denna uppfattning att växterna har namn, liksom kanske det faktum att växterna ofta är anonyma
till dess man frågar: vad heter den här växten?
Om det rör sig om namn eller ej, blir därmed snarast en smaksak och
vi kunde kanske överlämna åt den enskilde forskarens och upptecknarens språkkänsla att bestämma om en växt har ett namn eller ej. Vi
skulle då förfara på samma sätt som då vi låter Kohagen vara ett ord med
pragmatiskt bestämd namnkaraktär. Men i fråga om förhållanden i äldre
tid kan vii sådana fall inte rådfråga någons språkkänsla. I det föregående
har jag försökt att i sådana fall använda termen benämning som inte
behöver ta ställning i namnfrågan. Förslaget ansluter sig till annan
diskussion i namnfrågan och har tidigare framförts som ett debattinlägg
av Lennart Elmevik, se Fries 1990 (s. 14). Förhoppningsvis har det
genom det resonemang som Margareta Svahns avhandling tvingar en
granskare till, också fått en ytterligare motivering.
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SuMMary
Gun Widmark, Grass for better or for worse
This article is a review of Margareta Svahn' s thesis Finnskägg, tåtel och sia. Om
folkliga namn på gräs ("Finnskägg", "tåtel" and "sia". Folk names for grass';
Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A.
Dialekter nr 8), but it is also an attempt to complement her findings. The thesis
deals primarily with three folk species of grass: 'strå med vippa' (literally, 'stern
with panicle'), 'rotblad' ('root leaves') and 'stagg' ('mat grass'). Compared with
the scientific taxonomy, the first of these categories is markedly under-differentiated, the second is over-differentiated—referring only to the leaves, not the
stems, of above all Deschampsia flexuosa (wavy hair-grass)—while the third is
identical to the scientific species Nardus stricta (mat grass). The semantic
demarcations may be vague, but the author makes it quite clear that folk botany
can accommodate all of these three different types.
I have attempted to find a historical explanation for these striking differences
between grass names by studying—more closely than the thesis does—the
dialect geographical stratification of the words concerned and relating it to their
original meanings, i. e. their etymology.
The oldest words for 'stern with panicle' appear to be ven and jägarn. The first
of these is probably related to Norwegian dialect kveina, and if this is the case
the word could refer to the quiet sound emanating from the stems even in a
7—Sv. Landsmål 1992
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gentle breeze. The second word has been assumed to incorporate the meaning
`bent back', referring to the movement of the panicles in the wind. In other
words, these expressjons are based on auditory and visual impressions. A third
word, tåtel, must have displaced ven over large areas. The sense here is that the
plant is like string (tåt), i. e. difficult to break off. I assume that this is an
undesirable property that may have been ascribed to certain species regarded as
intruders. Several other designations presumably also referred to particular
species and their presence as desirable or undesirable grasses on cultivated land.
With the help of an Old West Scandinavian text, the word tannar can be shown
to derive from the use of the dry grass stems as toothpicks.
An enormous number of different names occur for 'mat grass'. The oldest, finn
and stagg, both express `something pointed', `something that sticks up'. The
northern Swedish word hära may also be old, and means `grey plant'; in the
north of Sweden, this grass covers large areas, which take on a greyish hue in the
autumn. Nearly all the other names, most of them compounds of skägg `beard'
and borst 'brush', derive ultimately, I would assume, from the fact that mat grass
was extremely difficult to mow.
`Root leaves' does not seem to occur in southern parts of Scandinavia. The
words tov and sia indicate that this is a twisted grass, either because of some use
to which it was put or—as has been suggested—because of the way it grows.
Rysk merely indicates a grass that is pulled up. The etymology of Norwegian
smyle and its many variants cannot be ascertained, since its original form is not
known with any certainty. The dialect geographical picture regarding this folk
species is unclear, giving no indication of which designation is the oldest. Since
none of the meanings relates to grass for grazing, I would assume that the oldest
word is gräs, the derivation of which shows that it is a special use of the old,
broader word gras and that tov etc. are more recent formations for special areas
of use. `Root leaves' will then be a subcategory of `grass leaves'.
On the basis of what I have assumed to be the earliest concepts, I have
attempted to reconstruct a semantic field, using the relatively well-preserved
parts of it to fil those that are no longer accessible. I assume that there was a
primary division into 'gräs' ('grass/leaves') and 'strå' ('stem') and that the latter
group was then divided into 'stern with panicle' and 'stern with spike'. The latter
category may have shifted to 'stagg' ('mat grass'), such a transition from a
generic to a specific meaning being a normal process according to the thesis. So
far, this categorization has little to do with `names' as such. Even later designations need not always have had the character of `names', but when grasses had
become a strenuous aspect of man's struggle for existence, it was more natural
to highlight individual species and to refer to them using expressions that could
more aptly be described as names.

Släkten La2stadius och Nensens
handskriftsmaterial
En mentalitetshistorisk analys
Av Phebe Fjellström

Emmanuel Le Roy Ladurie skriver i inledningen till sin uppmärksammade bok Montaillou (En fransk by 1294-1324): »Trots att det finns omfattande undersökningar av bondesamhällen finns det mycket litet material
tillgängligt som kan betraktas som direkt vittnesbörd av bönderna själva.
Det är därför det inkvisitionsprotokoll som Jacques Fournier, biskop i
Pamiers i Ari4e i grevskapet Foix (nu i södra Frankrike) lät föra åren
1318-1325 är så intressant» (Le Roy Ladurie 1982 s. 7 ff.). Montaillou är
en liten by belägen i Pyrenéerna. Hit kommer biskop Fournier för att få
en uppfattning om vilka som är kättare respektive »äkta» katoliker. Det
blir rättegångar och förhör; alla utsagor nedtecknas detaljerat. Författaren Le Roy Ladurie har på ett enastående skickligt sätt med hjälp av
detta protokollsmaterial rekonstruerat livet i den medeltida byn. Han ser
det hela ur en mentalitetshistorisk aspekt, lanserad av Annales-skolan
redan på 1930-talet, där bl. a. Marc Bloch var en av förgrundsgestalterna. Le Roy Ladurie analyserar den sociala och ekonomiska miljön i
Montaillou och relaterar denna till de värderingar och beteenden som
tillsammans skapat den världsbild, som genomsyrar den lilla bergsbyn
med dess bönder, herdar, slottsfogde och kyrkans folk.
Inledningsorden ovan aktualiseras för mig under mitt arbete med ett
stort uppteckningsmaterial med rötter i 1700-talets nordsvenska folkkultur, nämligen den NenAnska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek (UUB R 649, R 650). Det finns åtskilligt skrivet om
Nordsverige ur naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig synvinkel
men det är relativt sällsynt att folket självt kommer till tals med egna
ord; särskilt gäller det de samhällsbyggare som formade Nordsverige
under äldre tid. I NenAnmaterialet finns en rikedom av sådana folkliga
uppgifter. Vi kan där t. ex. än idag höra röster som beskriver Petrus och
Lars Levi Lxstadius' barndomsmiljö i Arjeplogområdet. Handskriften
är nedtecknad av Jonas A. NenAn (1791-1881), kyrkoherde i Dorotea.
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Han var en fältarbetare i P. A. Säves anda (jfr Fjellström 1992a). Materialet omfattar 1 300 foliosidor. De blåtonade arken är tättskrivna; stilen
utmärks av ett komplicerat förkortningssystem och sålunda nyttjas papperet maximalt. Men skrivsättet tvingar läsaren att lära känna NenAn
väl för att rätt kunna tolka förkortningarna. NenAn intervjuade människor av alla sociala kategorier som kom i hans väg — samer, nybyggare,
pigor, präster, drängar, bönder. De kom till hans studerkammare i
prästgårdarna i Vilhelmina och i Åsele och till prästgården i Dorotea
(f. d. Bergvattnet), där han bodde de senaste 49 åren av sitt liv. Men han
antecknade och frågade ut folket även under sina ämbetsresor från
Jämtland i söder till Torne lappmark i norr. I flera arbeten har jag
redogjort för NenAns levnad, hans idéhistoriska förankring och hans
arbetsmetod (se t. ex. Fjellström 1984 och 1991).
NenAns uppteckningsmetod är rakt beskrivande. Uppgifterna är ej
tematiskt fördelade. Sagesmännens uppgifter (sagesmannen benämns
alltid »Auctor») redovisas för var och en; födelseår och födelseort
noteras alltid liksom plats och tid för intervjun. Ibland kompletteras
sagesmannens data med föräldrarnas namn och födelseår, t. o. m. moroch farföräldrarnas! De ovan nämnda protokollsnoteringarna från Montaillou har en snarliknande redovisning, där namngivna personer berättar
om vardagen, livssituationen, miljön eller framför sina tankar om Gud
m. m.
Le Roy Ladurie ser hela materialet i ett övergripande perspektiv; mot
den bakgrunden anlägger han ett tematiskt mentalitetshistoriskt synsätt
för att kunna analysera de vitt spridda uppgifterna och ur kaos ordna ett
mönster.
Enligt Annales-skolans kunskapsteori hävdas tre grundläggande teser
vid studiet av ett samhälle: det tvärvetenskapliga idealet, idén om en
totalhistoria och idén om en mentalitetshistoria (Bloch 1984). Dessutom
har man betonat strukturella faktorers inflytande på samhälleligt beteende. Dylika kan vara geografiska, historiska eller ligga i livsstil och
mentalitet (Perenyi 1984). Det tvärvetenskapliga perspektivet tolkas av
Annales-skolan som att all historia är samhällshistoria. Politik, ekonomi,
sociala och kulturella frågor är inte isolerade från varandra utan ingår i
ett nät av relationer inom vetenskaper och mellan vetenskap och politik.
Holismen kan sägas vara en benägenhet att beakta många variabler
samtidigt. I den mentalitetshistoriska bilden ingår att söka förklara och
förstå den »inre bilden» hos »vanligt folk», vad de tyckt och tänkt om
Gud och människor och naturen. Därför vill jag till den mentalitetshistoriska aspekten även knyta den hermeneutiska (Furberg 1981, Engdahl et
al. 1977), den senare då ej enbart uppfattad såsom texttolkande utan
fattad i vid mening — m. a. o. som en förståelse av världsbilden i en viss
bestämd miljö, en insikt att kunna »läsa mellan raderna» — något som
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Ur J. A. Nensens handskrift. — Avsnittet har nedtecknats av Nensen 13 sept. 1829 efter
samtal med bergsfogde Carl Lxstadius (1746-1832). Denne beskriver här arbetsmiljön i
Nasa silvergruva, som år 1772 åter öppnats efter att ha varit stängd i hundra år.
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självfallet kräver ett gediget empiriskt grundmaterial liksom kunskap om
detta material (Fjellström 1992b).
I det följande presenteras utdrag ur J. A. NenAns uppteckningar av
hans samtal med bergsfogden Carl Lxstadius i Arjeplog den 13 september 1829.1
Det har inte varit möjligt att här återge hela Lxstadius-materialet. Det
kommer in extenso att ingå i en av mig planerad NenAn-utgåva. Huvudparten av bergsfogdens samtal publiceras i det följande för första gången.
Det vore frestande att söka framlocka ny kunskap ur NenAn-materialet
— här inbegrips även annat nordsvenskt etnologiskt stoff, t. ex. P. Lxstadius' Journal, Lxstadius' brev. Därför appliceras på detta en tematisk
modell i Le Roy Laduries anda. Följande teman granskas: 1. Ekologi och
miljö. 2. Fattigdomens betydelse. 3. Familjesolidaritet. 4. Värderingar
och beteenden.

1. Ekologi och miljö
a. Persondata

Bergsfogde Carl Leestadius, far till Petrus och Lars Levi, föddes 1746.
Hans far var pastor i Silbojokk, där det första silverbruket legat i
anslutning till Nasafjäll. Familjen flyttade till Arjeplog där Carl växte
upp tillsammans med 10 syskon. Även Carls farfar var präst; han kom till
Arjeplog år 1662 under silverbrukstiden. Som grannpräst i Silbojokk
verkade då ångermanlänningen Erik Noreeus från Nora, stamfader för
Fjellströmska släkten. Prästerna var barndomsvänner, de stod varandra
nära och deras barn och barnbarn gifte sig med varandra. Erik Norxus'
sonson, kyrkoherden i Lycksele Petrus Fjellström, skapade det sydsamiska kyrkospråket med sin översättning till samiska av Nya testamentet
(Fjellström 1985 s. 80). Hans hustru var Agatha Lxstadia. (Se Bygckn
1923-26 ang. släkterna Lwstadius och Fjellström.)
Carl Leestadius fick i sitt första äktenskap, med Britta Ljung, sonen
Carl Erik, sedermera komminister i Kvikkjokk. De berömda bröderna
Petrus och Lars Levi föddes i hans andra äktenskap, med Anna Lena
Johansdotter. Fadern hade dött då Carl var 9 år gammal. Det fanns ej
ekonomiska möjligheter till lärda studier för hela den stora barnaskaran
(Nordberg 1974 s. 22). Carl sändes till Stockholm, utbildades till guldsmed och studerade även mineralogi. Han berättar för Nens61, som
antecknar:
Auctor var tjugu (20) år å S[ödra] orterne. 1. hos Guldarbetare Lampa i Stockholm 4 år (han hade en rik broder som var Grosshandlare). 2. Dito [i Stockholm 4
Förf, har normaliserat texten och upplöst Nensens förkortningar. (Jämför ill.)
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år hos] Myntproberare Flintberg (Bror till Lagman). 3. i Sala 1 1/2 år såsom
auscultant, att lära silvertillverkningen (NenAn s. 524).2

Carl blir hyttmästare i Adolfström 1772. Där har silverbrytningen i
närbelägna Nasafjäll upptagits igen efter att ha legat nere i drygt 100 år.
Ett bolag hade bildats 1770 och stora planer välvdes. Särskilt skulle
västerbottningar gynnas; därför torde Carl ha anställts, om än inte fullt
kompetent. Han skall såsom hyttmästare bygga en smältugn i Adolfström. Allt misslyckas. Han avskedas. Senare får han anställning på
nytt, åberopande lärotiden i Sala och får slutligen titeln bergsfogde
(Franzén 1973 s.6).
b. Den historiska miljön
Gruvarbetet i Nasa bjöd på extrema svårigheter på grund av det historiska arvet från 1600-talet, som lade hinder i vägen vid genomförandet av
»projekt Nasafjäll II», för att använda modernt språkbruk. Carl berättar
för NenAn:
I drottning Kristinas tid hade arbetats i Nasa silvergruva med största kraft och
allvar. Det hade varit mycket folk, bättre uträkningar och mera iver, så att
senare tiders arbete var ett intet mot vad de gamle gjort. Man arbetade [numera]
blott av stenhögar som de gamle sprängt, vilka auctor trodde ännu innehöll
silver. Tyskar hade fordom arbetat där. När man i auctors tid tömde gruvan och
utbar vatten i såar, fanns på botten skor med klackar, något lika Dahlskor, stora,
sålunda stort folk; även träkilar, som brukas vid skjutningen att bevara krutet för
vatten. Av de stora öppningarne långt ini berget trodde auctor att de haft mycket
manskap för så stora sprängningar. - - - Inga tecken varken till hus eller kyrka
funnos. Auctor trodde att de kanske varit i Norge sommaren. Kyrkogård hade de
haft, emedan stenmuren var ännu helt och hållet orörd. - - - Någon likkista, ej
djupare än att hon märktes vid jordytan, lät auctor i vedbrist begagnas till ved.
Men bräderna som voro färgade med viktriol nödgades man först väl torka, innan
man kunde br[änna] dem, emedan de i annat fall blott rykte och togo ej eld.
Simpelt gjorda, smalade åt ändarne. Auctor trodde flera voro kvar som de ej
hunnit taga [till ved], i somliga voro ben. Av kyrkogårdsmuren lät auctor taga
stenar till smedjan. Strax nära kyrkogården voro gruvöppningarne - - - dåraktigt
sprängda såsom alltför stora, att regn fritt inkom, som ständigt tillförde mycket
vatten i gruvan - - - Fordom hade för silververket broar blivit anlagda över myror
förmodligen för hästar, som de brukade ha med sig. Lämningar har auctor sett
och kunna ännu synas genom de träd man finner ner i myror: såsom t. ex. mellan
Gråträsk och Lillpite byar i Piteå socken (NenAn s. 509f.).

Carl Lxstadius ger här en expressiv och visuellt stark bild av Nasamiljön: de vattenfyllda gångarna och hålen, rester av dalkarlsskor och
1600-talets kyrkogård, kavelbroar i myrar, likkistor som eldas upp på det
2 Namnen Flintberg och Lampa åsyftar Jakob Albrekt Flintberg, död 1804 (även utgivare
av författningssamlingar m. m.), och Jacob Danielsson Lampa (Mantalslängd 1760. Stadens
inre och östra delar, 21, Stockholms stadsarkiv). Se Franzén 1973 s. 6 och Nordberg 1974
s. 78.
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Spångad väg. — Under kolonisationstiden torde vägsträckningarna från kustlandet upp
genom de obanade myrmarkerna till Arjeplog-området ofta ha utgjorts av spångade vägar,
som även över vattendragen sällan var bredare än två hopfogade stockar. Foto: Björn
Allard, Antikvarisk-topografiska arkivet, 1955.

trådlösa, kala Nasafjäll. Allt bygger på självsyn och egen erfarenhet och
hans minnesbild är tydlig, den ligger endast drygt två decennier tillbaka.
NenAn sammanfattar:
Auctor sade, att det ingalunda lönar mödan arbeta å silververket förrän lappmarken blir befolkad och så odlad att man kan föda arbetsfolket. Det silver som fås
ger ej så stor avkastning att folket lönas utan förlust (s. 510).
c. Den aktuella arbetsmiljön
Arbetsmiljön och personalbilden vid silververket kring 1790 har NenAn
nedtecknat i detalj efter Carls anvisningar:
I Auctors tid hades blott 10 å 12 arbetskarlar; men om verket skulle drivas med
framgång fordrades åtminstone 1 å 200 man. [Arbetskarlarna] voro från Nedre
Landsorten, i Arjeplog fanns ej [sådana], icke heller dugligt folk. Arbetsfolket
ledsnade, varigenom den olägenheten [uppstod], att årligen nytt folk [måste
anställas]. Auctor berömde västerbottningarne såsom raske och pålitlige, men
dalkarlarne voro late och rymde även till Norge. Auctor reste dit efter dem och
fick på begäran vederbörlig handräckning till deras återfående. - - - Auctor hade
ock ofta några av Manskapet som voro soldater från Regementet, t. ex. av Umeå
Compagni (NenAn s. 510).
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I arbetsstyrkan ingick samer som skötte transporterna liksom de gjort
under 1600-talets Nasafjälls-epok. Det Lxstadius berättar härom är av
största intresse, ty här beskrivs arbetssituationen vid 1700-talets slut av
en person som stått mitt i den. Detta dokument får därför sägas ha större
sanningshalt än de sentida historiska analyser som utifrån historie-materialistiska utgångspunkter ansett att överordnade och statliga myndigheter a priori förtryckt och utsugit samerna (jfr Lundmark 1982):
Lapparne skjutsade malmen från Nasa till Adolfström; voro ej tvungna därtill,
man måste tigga dem; att få dem till biträde med skjuts m. m., skulle ske med
mutor, det är utom betalning3 rundliga gåvor av brännvin, tobak och mat. För ett
lass malm eller varje ren (10 lispund) gavs ett lispund mjöl och ett quarter tobak.
Man skulle även hålla dem ackjor, t. o. m. åkackjor, seltyg, allt skulle hållas dem.
Till kväll, när de framkommo kokades vanligen gröt som åts med sirup i vatten;
frukost morgon [åts] soppa och fett kött. På trenne dagar kördes med renlassen
från Nasa till Adolfström. Man for bittida om morgonen från Nasa för att hinna
tidigt fram till [Adolfström]. Tredje dagen till urlässande ['urlastning'] (NenAn
s.511).

Denna konkreta bild av arbetsförhållandet mellan samerna och silververkets ledning torde vara okänd men har betydelse såväl i ett samiskt
perspektiv som i ett seriöst forskningsperspektiv.
Arbetsmiljön, sedd ur hyttmästarens eller bergsfogdens synvinkel, är
tryfferad med konkreta detaljer, då Lrestadius samtalar med NenAn:
Malmen var i bitar såsom hjortron, fördes vanligast i säckar, även i trälådor vilka
voro ovigare för ackjor. Kunde ej havas lös, emedan lapparne av vårdslöshet
kunnat bortspilla [malmen]. Hela karavanen bestod av 70 å 80 renar. Auctor
jämte en gruvkarl följde med till uppseende över transporten. De, ävensom
lapparne, hade var och en dessutom sin Neste herrke efter vilken de ock åkte.
När man kom fram vägdes säckarne i anslutning till lapparnes betalning. Denna
malmförning skedde blott tvenne gånger om år, hösten i oktober och våren i
april. - - - Nämnda årstider voro lapparne som lågo nära bruket, lättast att träffa.
Auctor for själv till dem och bodade [anställde dem] (NenAn s. 511).

d. Arbetskollektivet
I Montaillou bildade den yrkeskategori, som var dominerande, dvs.
herdarna, en sammanhållen grupp. Den kallades hyddan, vilket betydde
både kooperativt kollektiv och bostad (Le Roy Ladurie s. 129 ff.). Där
fanns en ledare, den erkände yrkesmannen. Det finns liknande strukturer i Nasafjällsgruvan kring 1780-90-talen. Ledaren är här bergsfogden.
Han och gruvarbetarna bodde samlade under ett tak, i detta fall i
smedjan. Lxstadius berättar enligt NenAn (s. 509):
Man hade en smedja av sten, en stenkoja till storleken såsom en stor stuva eller
sal med brädtak med sten ovanpå, vari auctor jämte folket bodde - - - Man kunde
ej bo i berget eller bergshålorna, emedan i berget var vatten. Arbetades från och

3

Förf:s kursivering.
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med juni till början av september om det var vacker höst. I regnväder kunde de
nödgas vara inne hela 8 dagar utan att få arbeta för det kalla, elaka vädret. Första
året auctor kom byggdes alla hus åt silververket och hades mycket arbetsfolk,
varibland flera dalkarlar.
Nybyggarmiljön

Kring 1800 är silverbrytningens saga all eller som Petrus Lxstadius
formulerat det: »Detta silfververk kom aldrig i rigtigt godt stånd - - -»
(PLJ I s. 57). Nu gör Carl ett försök att bli nybyggare och flyttar till
Jäkkvik nära Arjeplog (Nordberg 1974 s. 23). Han misslyckas helt; han
har helt enkelt inte tillräckliga kunskaper. Jäkkvik är en gudsförgäten
ort. »Detta är ett rysligt ställe», skriver Petrus, »myggornas hufvudstad
och rätta fädernesland. Oräkneliga milliarder svärma omkring i luften --sex förfärliga mil äro till kyrkoplatsen, och ingen menniska i vägen» (PLJ
I s. 57f.). Här, »i detta Hades», bosatte sig den tafatte nybyggaren Carl
och här föddes en januaridag 1800 Lars Levi. Familjen lämnar Jäkkvik
och blir inhyst hos en nybyggare i Buokt. Här föds Petrus den 9 februari
1802. Fadern Carl var ej hemma, modern Anna Lena fick klara födseln
själv. Dagen därpå skidade nybyggaren med den nyfödde till kyrkoplatsen (dvs. Arjeplog) för att genast få barnet döpt. Han bar barnet i en kont
på ryggen, »en urholkad och sedan med skinn öfverdragen träklabb i
hvilken Lapparne bruka hafva sina barn» (PLJ I s. 59). Barnet fick
namnet Petrus.
Carl och Petrus Lxstadius har ovan beskrivit skilda miljöer, alla
knutna till variabler av den nordsvenska ekologin, kalfjället med malmen, Jäkkvik med lövsly och mygg, nybyggen utan liv. De har båda en
visuell återgivningsförmåga; det framgår än klarare i följande avsnitt, där
Carl kommer till tals igen.
Den topografiska miljön

Arbetsmiljön och hemmiljön är förvisso tecknade i gråsvarta toner av
såväl fadern Carl som sonen Petrus. Emellertid — miljön omfattar även
den omgivande topografin.
Vid den här tiden — 1800-talets början — fanns inga kartor som detaljerat redovisade inre Norrlands geografi, långt mindre inre Nordsveriges.
Byars namn, exakta milavstånd mellan dem, namn, lapska som svenska,
på älvar, sjöar och fjäll var alltsammans okänt för de flesta. Allt detta
behärskar Carl Lxstadius. Han ger NenAn en nästan heltäckande kartografisk bild av området från nuvarande Tärna i söder till Sulitelma i
norr, dvs, av västra delarna av Pite och Ume lappmark. Genom att följa
en sentida karta kan vi konstatera att Carls uppgifter var korrekta — och
för övrigt även mer detaljerade än den moderna kartans. Huvudorterna i
Carls topografi är Nasafjäll, Silbojokk, Adolfström och Arjeplog.
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Vid Adolfström synas följande fjäll: Tjekksa [nuv. Tjakksa] å södra sidan; Svaipa
[åt] sydväst; Snärronsåive västerut; Karanuvardo norrut; Herrtekaise [åt]
sydväst — störst. Å vägen mittemellan Adolfström och Nasa var Ferras.
[Om Nasa:] sade Auctor vara lapparnas namn. Riksröset, nära invid å en kulle,
syntes. Vattensjukt. Hade mycket vatten slätt, utan gräs. Angelika fint å sommaren. Gräs till blott några dagars bet[e] för hästar - - - Väg både vinter och sommar
från Arjeplog till Adolfström (NenAn s. 505, 506).
De än i dag föga kända samiska nybyggen från 1700-talet som särskilt

norska historiker har forskat kring — exempelvis Lars-Ivar Hansen 1990
— finns noterade av och till, bl. a. i följande:
Nybyggen eller Byar man passerade från Nasa till Norge: 1. Lapphem: då voro
Lappar där, sedermera intagits av svenska nybyggare och kallas Rörstrand. 2.
Nabben. 3. Storvallen. 4. Låpphed. 5. Nävernäs: voro tvenne byar en å vardera
sidan av Ranälven; Även flera byar, vilka Auctor ej mindes, till Moholmen dit
Lyckselelapparne fara sommaren. [NenAn antecknar också:] NB. Lapparne
säga Skelda, Skellefteälv, men rätta lapska namnet är Silldut (s. 506).

2. Fattigdomens betydelse
I boken om Montaillou beskriver Le Roy Ladurie bergsbornas uppfattning om fattigdom. Den fattigdom som respekterades i motsats till
rikedom, girighet och snålhet var »den som inte var ett resultat av
pauperisering utan den som var självvald; det var fattigdomen i tron som
väckte beundran bland invånarna i Montaillou» (s. 455 ff.). En avsiktligt
eftersträvad fattigdom liknande pilgrimernas, dvs, att vilja vara fattig i
Kristus, det ansågs vördnadsvärt. Men materiell fattigdom, ekonomisk
misär var liksom en sjukdom, en sorts lyte; dock var det bättre att vara
fattig för jämnan än att vara nybliven fattig — det var skamligt. Familjen
Laestadius torde ha upplevt liknande attityder från omvärlden. En
prästsläkt som deklinerat ekonomiskt, en far som från hyttmästarens och
bergsfogdens roll rasat ned till den fattigaste av nybyggare — de blev inte
respekterade av andra nybyggare. Petrus Lxstadius utropar:
Huru olika äro ej menniskors öden och omständigheter! På den tiden voro ock
alla nybyggare i Arieplog stadda i stor fattigdom och de voro få, som kunde sägas
halva dagligt bröd. Deras barn uppfostrades ock i armod och fattigdom; men så
föraktade och uttrasiga funnos inga i hela socknen. Vi voro de ringaste bland
alla, oss ville ingen vidkännas något förhållande till, ty rikedom och granna
kläder ega en underbar trollkraft - - - Hvilka öden jag än vidare må i verlden
komma att genomgå, i ett urholkadt träd var mitt första läger, såsom mitt sista
blifver i fyra bräder (PLJ I s. 60-61).

Fadern Carl hade som bergsfogde en måttlig ersättning för allt sitt slit i
Nasagruvan: »Auctors lön m. m. av bolaget var följande: 50 Rdr rgl
silvermynt, 16 Rdr rgl silvermynt av Kronan.» Vidare antecknas av
naturaförmåner: »Betalades för Råg- eller Korntunna, 2 Rdr; Tobaksrulle, tvenne daler kopparmynt; Hus vid bruket. Födde [:hus vid bruket]
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trenne kor» (NenAn s. 524). Carl anger även att prästen fick i lön 600
daler; bokhållaren fick samma lön. Bergsfogdetiden var trots allt dräglig
ekonomiskt sett.
Hans ekonomiska deklassering visas i ett annat material — en avräkningsbok som rörde Arjeplogs socken åren 1769-1807 (Petrini 1970). Här
noteras av handelsmännen, kända sådana från Piteå och Skellefteå, vilka
deras kunder varit, vilka varor de köpt, skulder etc. En av de största
kunderna var Carl Lxstadius. Han inhandlade sådana matvaror som ej
kunde fås i Arjeplog: salt, socker, råg, ärter, material för kläder (tyger,
knappar, tråd), jaktredskap, skrivmaterial samt brännvin, tobak, kaffe,
snus. Allt talar för att hans ekonomiska status var relativt acceptabel
åren 1792-95, den mest aktuella tiden enligt noteringarna. I senare
bouppteckningsmaterial kan man notera att det är ett torftigt bo som
redovisas, bl. a. porslinstallrikar »gamla och söndriga», 2 par kaffekoppar, 1 par tekoppar, 1 dricksglas, 1 spetsglas, »några stycken gamla
nät». Men här finns också återskenet av tidigare högreståndsinslag: en
liten silverbägare, en silvertumlare, 1 blå frack, 1 brun frack, 4 st västar,
böcker, 1 ny bordduk (Petrini 1970 s. 232 ff.).
Likt bergsborna i Montaillou, som ansåg att fattigdom adlad av sann
kristen tro var en respekterad sådan, så menar Petrus Laestadius apropå
fattigdom att »hurudana än de yttre omständigheterna måga vara, så
känner dock själen ingen vanbördighet, och en tänkande ande ingen
fattigdom. De tillhöra ett rike som icke är af denna verlden och deras
ättartal och sköldemärken igenfinnas icke i tidens heraldik» (PLJ I s. 61).

3. Familjesolidaritet
den franska bergsbyn var familjesolidariteten starkt framträdande.
Släkten, blodsbanden, även det nära grannförhållandet, var företeelser
som man slog vakt om och ett sammanbindande kitt var solidariteten (Le
Roy Ladurie 1982 s. 68 ff.).
I den nordsvenska nybyggarmiljön rådde likartade värderingar. Ett
konkret exempel på detta är följande: Då bergsfogden Carl Leestadius
förlorat sin anställning i Adolfström och därefter levt ett eländigt liv som
nybyggare i Jäkkvik och Buokt — ett liv han inte behärskade och som
därför gjorde honom utfattig — då tog hans äldste son i första giftet, Carl
Erik, hand om fadern Carl, modern Anna Lena och halvbröderna Petrus
och Lars Levi. Carl Erik hade erhållit komministertjänsten i Kvikkjokk
år 1806 och han gifte sig samma år med Christina Holmbom, dotter till en
instrumentmakare vid Vetenskapsakademien. Två år därefter kommer
hans familj till prästgården och de stannar där ända till 1816 (Nordberg
1974 s. 32 ff.). Här lever Petrus och Lars Levi i en miljö som var
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Kvikkjokks kapell. — Bilden återger i tidens romantiserade folklivsgenre den miljö där Carl
Erik Lxstadius predikade och verkade åren 1806-1817. Litografi av C. A. Pettersson (i
Lappland, dess natur och folk, 1871).

materiellt enkel men intellektuellt rik. Förtjänsten är Carl Eriks och hans
hustrus, vilka gav bröderna en stabil hemmiljö. De slapp ifrån fattigdomen och utfrysningen i Arjeplog. Carl Erik ombesörjer själv deras
studier. De får studera i prästgården, bl. a. latin och grekiska; senare
fortsätter de till gymnasiet i Härnösand. »Han fostrade sina disciplar»,
skriver Arne Nordberg i sin stora Petrus Lxstadius-monografi, »till ett
liv i naturen och med naturen — Lars Levis intresse för botaniken blev
väckt i Kvickjocks rika flora» (Nordberg s. 38). Bröderna fick alltså en
grundläggande undervisning i både teoretiska och praktiska discipliner
men levde också ett härdande liv, fiskade, högg ved, arbetade på åkern.
Den fasta familjesammanhållningen ger den 14-årige Petrus uttryck
för, då han och Lars Levi måste lämna Kvikkjokk för Härnösand.
Den som besinnar hvad det vill säga att vid 14 års ålder, för första gången skild
från föräldrar och fränder, resa till en ort på 80 mils afstånd från hemmet för att
der alldeles på egen hand, uppträda i en fremmande värld - lärer ej undra att
jag ej glömt den dag då jag reste från Qvickjock (PLJ II s. 86).
Carl Erik skapade i Kvikkjokks prästgård en trygg borg för den stora
familjen. Själv hade han studerat filosofi, den Kantska, i Uppsala; han
var högt begåvad. Hans lärare hade velat ha honom kvar i Uppsala men
Carl Erik avstod, blev lappmarkspräst och gav Petrus och Lars Levi en
start i livet som de annars ej haft någon möjlighet att få. I ett brev den 20
dec. 1815 skriver »stoikern», som Carl Eriks kallats, eller »mannen av
järn»:
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Carl Erik Lxstadius (1775-1817), komminister i Kvikkjokk. — Han var äldre halvbror till
Lars Levi och Petrus och blev deras försörjare och lärare. (Okänd upphovsman. Ur
Nordberg 1974, 8.64:II.)

Mina utsigter hafva stundom varit bekymmersamma, dock aldrig tryckande.

Krigsåren med Ryssland - - - voro svåra. Genom de små uppodlingar jag har
gjort, och af hvilka jag i synnerhet de 3ne förflutna åren haft gagn, hafva mycket
lättadt min oeconomie, ... Min gamle Far lefver ännu och mina bröder tänker jag
nästa sommar skicka till Hernösands Gymnasium.
Han berättar om det vintermörka Kvikkjokk och den annalkande julen i
prästgården:
Vid en glad eldbrasa i spiseln och brinnande grenljus på bordet har jag då mina
barn omkring mig och säger för dem hur Änglarna sade - - - (Quickjock 20/12
1815. Ericsbergsark., Riksarkivet, citerat efter Franzén 1973 s. 13).
Under en resa sommaren 1816 till samernas eget kapell Alkavare långt
inne i Sarek får Carl Erik blodstörtning. Han fick bäras hem till Kvikkjokk, skriver NenAn (Fjellström 1991 s. 122). Carl Erik skriver själv i ett
brev:
På mitt tält fästat mellan stavar med vilka man stödjer sig vid fjällbäckars
övervadande, bars jag då hem av käckt och välvilligt folk och är nu restituerad i
det närmaste.4
Brev från Carl Erik Lxstadius till D. von Schulzenheim 1803-1816. UUB F 647:n. Se
även Nordberg 1974 s.37.

4
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Så var nu inte fallet. Carl Erik Lxstadius avlider året därpå, närmare
bestämt den 7 juli 1817.

4. Värderingar och beteenden
denna avlägsna fjällbygd i norr, Kvikkjokk i Lule Lappmark eller i
nybyggarorterna Jäkkvik och Buokt och Arjeplog i Pite lappmark, rör sig
Carl Lxstadius och hans söner obehindrat och självklart. Men deras
relationsnät var betydligt mer vidsträckt än så. Huvudstaden, Mälarsverige med Uppsala universitet, lärdomsstaden Härnösand var för dem alls
inte okända domäner — tvärtom. De hade dessutom inte bara en ytlig
kunskap om yttervärlden utan en nära kännedom, förmedlad genom
deras många vänskapsförbindelser med olika kategorier människor. I
Montaillou var förmånen att äga många vänner något centralt i individens liv. »Det var det som räknades. Vänskapsrelationer grundades i
första hand på släktrelationer» (Le Roy Ladurie s. 151 if.). Så var det
också inom kolonisationssamhället i norr, så var det inom Leestadius-familjen. Man tog vara på vännerna och vårdade sig om dem och deras
anförvanter, när de kom på besök. En glimt ur NenAn-materialet: För
familjen Lxstadius var självfallet kyrkoherden Johannes Öhrling i Jokkmokk en nära vän. Det är denne som tillsammans med kyrkoherden i
Lycksele, Erik Lindahl, kommer att utge det välkända Lexicon Lapponicum 1780. Strax före utgivningen besöker Öhrlings son bergsfogden
och får vandra med denne i lappmarken. NenAn skriver (s. 518):
Kamrer J. Öhrling — såsom studerande här hos fadern, följde han auctor en höst
att leta malm. För oväder måste de vända om till Bruket. Lågo en natt nära
Rekkerkaise. Han hade ett litet tält som ett paraply, varunder de i det elaka
vädret, sutto hopkrypne tätt invid varandra och sovo. Öhrling gjorde sig känd i
Stockholm vid förrättandet av korrektur för tryckning av faderns lexikon och
förvärvade rekommendationer. Var något bonvivant, munter, kvick och eftersökt av Umeå sällskapen
En bild av den sällskapselegante Öhrling med sitt lilla tält i regnväder —
men läsa korrektur — det kunde han! Och han tillhör vänskapsnätet.
Carl Erik, komminister i Kvikkjokk, vistades mellan 1795 och 1803 vid
akademien i Uppsala men var tidvis informator på Grönsö i Mälaren
»hos den högt kultiverade familjen von Schulzenheim», som Nordberg
skriver (1974 s. 32). Hans elev är David von Schulzenheim. Denne tar
studenten i Uppsala 1802. Carl Erik och David blir vänner för livet och
de brevväxlar med varandra ända tills Carl Erik går bort. Breven som jag
ovan citerat går från Kvikkjokk till vännen David på Grönsö. Vännernas
brev betydde oerhört mycket för Carl Erik:
»När jag i min enslighet får ett brev från någon av mina verkliga
vänner, blir jag glad ända till förtjusning», skriver Carl Erik i februari
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Petrus Lxstadius predikar för Barturte-samer i Pite lappmark 1828. Dessa samer var kända
för sin rikedom. De hade stora renhjordar och guldsmedstillverkade silversmycken och
silverskedar. En del av detta silver kan idag ses på Silvermuseet i Arjeplog. (Kolorerad
litografi i planschbilagan till Daniel von Hoggu6-, Reise nach Lappland und dem nördlichen
Schweden. Berlin 1841.)

1809 (Nordberg 1974 s. 36). Vid den tidpunkten har han dock huset fullt
av folk: fadern, modern, Petrus, Lars Levi, ett par egna barn, pigor och
drängar. Det vänskapliga utbytet rörde sig brevledes även på det vetenskapliga planet. I en artikel i Lychnos 1975-76 kunde jag presentera ett
helt okänt brev från Petrus till »Herr Professor Geijer i Uppsala».
Handlingen hade katalogiserats bland »Lappmarkshandlingar», ej bland
breven, och därför undgått bl. a. Arne Nordberg i hans stora arbete kring
Petrus Leestadius. Brevet visar, att Geijer varit intresserad av att få veta
vad Petrus tyckte om hans arbete Sverige vid slutet af den hedniska
tiden (1831). Han har därför gett Petrus ett exemplar av artikeln. Petrus
läser kritiskt Geijers arbete och han tar särskilt fasta på avsnittet som
behandlar Lappland och samerna, där han har åtskilligt att anföra mot
Geijer. Petrus skriver ganska upprört till »Herr Professor» apropå att
denne menar att »lapparna synas vara en svagare nation» än finnarna.
Petrus hävdar att finnarna får träning i »det tunga Landtmanna-arbetet,
men Lappbarnen som instoppade i en urholkad trädklabb(!) släpas med
under flyttningarna», de fryser och svälter och det är ett under att de
överlever, utropar Petrus. Geijer hade varit Petrus' lärare i historia.
Avståndet — hundra mil — spelade ingen roll för dem. De kommunicerade
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i alla fall och Geijer rättar sig efter Petrus och följer hans anvisningar i
kommande arbeten (Fjellström 1975-76 s. 303-304).
En genomgående värdering man finner i prästmiljöerna i fjällbygderna
är att den intellektuella sidan av tillvaron på intet sätt får förkvävas eller
åsidosättas. Detsamma gällde i hög grad Lars Levi Lxstadius' liv som
präst i Karesuando, varifrån han hade en bred vetenskaplig korrespondens med in- och utländska botanister. Kopplat till detta vetenskapliga
liv är vardagslivet i den kärva nybyggarmiljön. Det bestod exempelvis i
att mjölka kor, bärga myrhö, hugga ved, laga skor, tvätta, fostra barn,
fiska eller vandra i fjällen å prästämbetets vägnar.
Kvinnornas själsliga styrka och arbetsinsatser, som sällan dokumenterats, är självfallet ovärderliga för dessa prästfamiljer i lappmarken.
Nensen har inte antecknat något därom när det gäller Carl och hans
familj (Petrus tar upp ämnet i sin Journal). I andra sammanhang har han
emellertid gjort omfattande intervjuer med kvinnliga meddelare.

5. Sammanfattning
Carl, bergsfogden, Carl Erik, komministern, liksom Petrus, lappmarksmissionären — en treklöver inom Leestadiussläkten — har på grundval av
Nensen-materialet, breven och Petrus Lxstadius' Journal granskats ur
mentalitetshistorisk aspekt under jämförelse med Le Roy Laduries arbete om Montaillou. Den franska bergsbyn och dess invånare skiljer sig
ifråga om vissa värderingar och beteenden inte särskilt mycket från den
nordskandinaviska fjällbygden och dess bosättare. Självfallet är miljöerna olika och strukturer av kulturellt och religiöst slag helt annorlunda.
Men vissa grundläggande, rent mänskliga värderingar och beteenden
avtecknar sig trots allt relativt likartat såväl i det medeltida franska
materialet som i de här behandlade skrifterna från nybyggartiden i
lappmarken.
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Summary
Phebe Fjellström, The Lcestadius family and NensM's manuscripts.
An analysis in terms of the history of mentalities
Between 1813 and 1881, Jonas A. NenAn, the vicar of Dorotea, recorded a
wealth of information about many different aspects of the folk culture of northern Sweden, including industry and commerce, cultural customs, place-names,
dialect words, settlement patterns, costume and diet. His manuscripts include
material on the Saami and Finnish communities, the latter written chiefly in
Finnish. NenAn's notes are based on interviews which he conducted with
people he encountered, who came from every walk of life. Among his interviewees was Carl Lxstadius, whom he met during a visit to Kvikkjokk in 1829.
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Carl, a mine manager, Carl Erik, a curate, and Petrus, missionary to the
Saami—a trio within the Lxstadius family—are studied here on the basis of the
Nens&I material, correspondence and Petrus Leestadius's Journal. The author
employs the approaches of the history of mentalities, drawing comparisons with
Emmanuel Le Roy Ladurie's work on Montaillou. In terms of certain values and
types of behaviour, this French mountain village and its inhabitants do not differ
very greatly from the mountain areas of northem Scandinavia and their populations. Obviously, the environments are distinct and the cultural and religious
structures totally different. But certain similarities at the level of basic, purely
human values and patterns of behaviour do nevertheless emerge when Le Roy
Ladurie's medieval French material and the writings from the days of the
Lapland settlers studied here are compared.
This is the first time NenAn's notes relating to Carl Lxstadius have appeared
in print. The whole of the material, i. e. that dealing with the folk culture of
northern Sweden, will later be published with a commentary by the author of this
article.

Människan bakom texten
Reflexiv kontext kring en etnologisk avhandling
Av Agneta Lilja

Inledning
I bl. a. polemik mot mentalitetshistorikern Philippe Ariås idéer om att
människorna i västerlandet under tidigare skeden inte älskat sina barn på
det sätt som vi anser oss göra idag, har umeåetnologen Marianne Liliequist behandlat temat barnuppfostran i sin avhandling Nybyggarbarn.
Barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens, Vilhelmina och Tärna
socknar 1850-1920. Hon har valt att begränsa sin undersökning dels
geografiskt till dessa tre vidsträckta norrlandssocknar, dels tidsmässigt
till årtiondena kring senaste sekelskiftet. Hon har i huvudsak lagt upp sin
genomgång så att hon diskuterar utifrån begreppen praxis, idealnorm
och diskurs. Hennes avsikt har varit, att utifrån »misstankens hermeneutik» blottlägga normer och värderingar i nybyggarkulturen.
Det är ovedersägligt att Liliequists arbete tillför ny kunskap i ämnet
och att avhandlingen som helhet därför måste betecknas som mycket
gedigen. Hon visar också stor förtrogenhet med sitt material och lyckas
dessutom göra sina idéer om uppfostrans struktur, ändamål och förändringar mycket plausibla. Hennes arbete är dessutom språkligt sett välskrivet.
Liliequists undersökning av nybyggarbarn i tre norrländska socknar är
på olika sätt en »klassiskt» etnologisk studie. Författarinnan har förankrat den i redan befintligt källmaterial, men hon har sedan, av förklarliga skäl eftersom hon undersöker en länge sedan svunnen tid, endast i
ringa mån kompletterat detta med eget fältarbete. Hennes källor utgörs
därför huvudsakligen av arkivmaterial (folkminnesuppteckningar eller
självbiografier), vilket utökats med några intervjuer. Dessa äldre uppteckningar har hon på ett ambitiöst och initierat sätt djupläst, jämfört och
tolkat. Detta har hon kunnat göra med ett visst inifrånperspektiv, eftersom hon själv härstammar från de trakter hon undersöker. Hon behandlar också en »klassisk» undersökningstid, nämligen perioden c:a
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1850-1920, en tid som brukar kallas »bondesamhällets» och som länge
varit huvudföremål för etnologiska undersökningar.
Liliequists ämnesval, barnuppfostran bland nybyggare, kan åtminstone delvis betraktas som ett känslomässigt engagerande ämne, där alla
kan förväntas ha bestämda uppfattningar om vad som är rätt och fel.
Författaren tar i texten ofta starkt parti för sina uppgiftslämnares berättelser om barndomens utsatthet, stränga aga osv. Hennes undersökning
är därför på intet vis opartisk eller objektiv. Snarare kännetecknas den
av ett omisskännligt socialt patos utan att för den skull vara s. k. eländighetsforskning. Snarare lyfter Liliequist fram ett måhända osnyggt och
svårsmält material i ljuset men utan att förfalla till ensidigt beklagande
över forna tiders brutalitet. Och hennes partiskhet är faktiskt inte stötande eller ovetenskaplig — det är en ofta förfärlig empiri hon presenterar.
Läsaren ser alltså hela tiden Liliequists egna värderingar i texten, även
då hon via jämförelser och mer »objektiva» resonemang försöker förklara syftet med att uppfostra barnen så strängt.

Text som resultat av mänskligt samspel
Avhandlingen har således många positiva sidor, men på en punkt finns
det anledning att fundera kring författarens arbetssätt, nämligen i hennes
diskussion och tillämpning av de uppteckningar hon begagnat. Liliequist
stöder sig till större delen på tre huvudinformanter, Lisa Johansson från
Tärna i Lappland, Levi Johansson från Frostviken i Jämtland och Nils
Eriksson från Vilhelmina i Lappland. Dessa har till bl. a. Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) lämnat stora materialsamlingar, ur
vilka författaren använt delar som grund för sin studie. Samtliga tre
upptecknare tillhör de högfrekventa, deras material bedöms som gott
och tillförlitligt och det har därför ofta använts i den etnologiska forskningen. De har också publicerat sig i tryck. Det är således välrenommerade ortsmeddelare Liliequist begagnar sig av. Man bör därför inte ha
något att erinra emot att hon baserar sig på ett relativt sett begränsat
underlag.
Författaren bygger främst upp sin studie från närläsningen av uppteckningar åstadkomna av dessa tre huvudinformanter. Hon har naturligtvis
skaffat sig en viss bakgrundskunskap om deras antecedentia, så att hon
vet något om deras sociala tillhörighet, yrken, bildningsnivå, allmänna
levnadsförhållanden osv. Utifrån denna kunskap och från det grundliga
studiet av uppteckningsmaterialet drar hon sedan slutsatser om varför de
skrev som de gjorde. Hon menar t. ex. att de bägge männen, Levi
Johansson och Nils Eriksson, vilka båda var utbildade lärare, medvetet
skrev mer för vetenskapen än Lisa Johansson, som var kvinna och skrev
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för att framtiden skulle få veta hur eländigt nybyggarna haft det. Hennes
politiska engagemang skulle bl. a. ha drivit henne. Vidare hävdar Liliequist att Lisa Johansson just på grund av sitt sätt att skriva inte togs
riktigt på allvar och att hon inom vetenskapen (dvs. inom Dialekt- och
follcminnesarkivet?) av det skälet ansågs mindre trovärdig (och därmed
mindre värdefull?) än Levi Johansson och Nils Eriksson. Dessa båda
senare, menar Liliequist, motsvarade med sin mer återhållsamma stil
bättre kraven på en god upptecknare.
Denna tolkning av källmaterialet kan i förstone verka mycket plausibel, men faktum är att Liliequist bygger den på felaktiga eller åtminstone
otillräckliga grundförutsättningar. Hon har beklagligt nog inte tagit hänsyn till en i sammanhanget mycket viktig omständighet, nämligen att de
tre upptecknarna mot betalning och på uppdrag utförde ett arbete åt det
traditionssamlande arkivet. Hon har således inte alls beaktat det förhållande mellan arkivarie/handledare och ortsmeddelare/upptecknare som
blev följden av situationen. Detta samspel kan bl. a. avläsas i de tryckta
och/eller stencilerade instruktioner för skrivandet som ortsmeddelarna
fortlöpande försågs med samt i den korrespondens som var ett mycket
viktigt led i kontakterna mellan uppdragsgivare och skribenter. Korrespondensen är ibland den främsta källan för kunskap om hur en upptecknare bemöttes, värderades osv, och hur han eller hon själv uppfattade
uppgiften att skriva ned folkminnen. Den ger också, tillsammans med de
mer formella instruktionerna, implicit många upplysningar om hur vetenskapens företrädare själva uppfattade den egna disciplinen, dess uppgifter och mål.
Genom att inte ta hänsyn till detta viktiga kontextuella material kommer Liliequist därför att dra en del felaktiga slutsatser. Ty ett studium av
korrespondensen och en allmän orientering i hur instruktioner till upptecknare i allmänhet utformades ger en delvis annan bild av förhållandet
mellan Lisa Johansson, Levi Johansson och Nils Eriksson än den som
Liliequist nu skisserar. De tre upptecknarna verkade inte exakt samtidigt. Levi Johansson var verksam redan från 1926, Nils Eriksson från
1929 men Lisa Johansson först från år 1944. Arkivets vetenskapliga
profil hann förändras en del under dessa år. Men oavsett detta var alla
tre utsatta för en bitvis hård styrning från sina uppdragsgivare, arkivarierna i Uppsala. Denna styrning kunde i vissa fall vara avgörande för
hur upptecknarna kom att arbeta och för vilket material de kom att
producera. Men styrningen såg inte likadan ut i de tre fall Liliequist
behandlar. I stället betraktades varje upptecknare som en individ och
gavs instruktioner utifrån detta. Ett skäl till detta var att upptecknarna
anlitades för delvis olika syften. Men i samtliga fall är det fråga om att de
etnografiska texter som åstadkoms oftast var resultaten av ett samspel
mellan de inblandade parterna.
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Bedömningen av folkliga meddelare
Liliequist hävdar att hon i den akademiska världen bibragts uppfattningen att Lisa Johansson skulle ha betraktats som en mindre pålitlig och
värdefull upptecknare därför att hon skrev så oslipat och sanningsenligt.
Tyvärr redovisar författaren inte vem eller vilka som givit henne upplysningen. Det är svårt att verifiera Liliequists påstående. Vid Dialekt- och
folkminnesarkivet vill idag ingen kännas vid ett sådant omdöme. Av
korrespondensen mellan Lisa Johansson och hennes första handledare
vid ULMA, Åke Campbell, framgår dessutom otvetydigt att hon uppmanades att skriva just såsom hon gjorde, därför att det från arkivets och
vetenskapens sida ansågs genuint och äkta. I ett brev från 1944 skriver
Campbell således att upptecknaren skall skriva nära »folkspråket» samt
att hon inte skall romantisera eller diskutera (det senare är forskarens
sak!). Han säger vidare: »Tänk på att Ni skriver ej så mycket för oss
utan för eftervärlden» samt att det hon skriver »skall läsas om flera
hundra år». Han menar även att »vi uppskattar mycket Edra uppteckningar därför att de synas oss vara i så hög grad äkta och verklighetstrogna», för att de skildrar »den osminkade sanningen». Lisa Johansson får
också beröm för sin »livfulla berättarstil». Det är alltså alldeles tydligt att
instruktionerna går ut på att få Lisa Johansson att berätta öppet, »naturalistiskt» och med en stil som uppfattades som folklig och genuin.
Några synpunkter på att upptecknaren betraktades som diskvalificerad
för att hon var kvinna, vilket Liliequist åtminstone implicit antyder, eller
för att hon skrev »dålig» svenska förmärks absolut inte.
Tar man dessutom hänsyn till vid arkivet allmännare resonemang
kring definitionen av »goda bygdemeddelare», bör Lisa Johanssons relativa obildning ha uppfattats som något positivt, ty den innebar, åtminstone potentiellt, att hon var en opåverkad och därmed mer genuin sagesman. Detta var mycket viktigt för det arkiv som skulle skriva »folkets»
ofördärvade historia. Att det icke-folkliga och icke-genuina var ett problem för arkivet framgår nämligen tydligt, just bl. a. av korrespondensen
och instruktionerna. Där betonas oupphörligt att det är de ofördärvade
resterna av den »äkta» folkkulturen man vill ta tillvara. Explicit uttrycks
också där att det av det lärda och litterära påverkade inte är av intresse
för traditionsarkivet (ULMA acc. 35744:1-14). Här finns idén om den
»rena» uppteckningen, den som inte förstörts av det moderna och nedbrytande, den som helst tillkommit »folket ovetande».
När det gäller Nils Eriksson hävdar Liliequist att det var för att han
var man och högutbildad som han skrev som han gjorde, dvs, mer
disciplinerat, med tydliga rubriker och med dialektorden inom citationstecken, vilket enligt författarinnan skulle vara ett tecken på att de inte
tillhörde hans egentliga vokabulär. Även här ger korrespondensen och
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instruktionerna en annorlunda bild av förhållandena. Nils Eriksson, som
inledningsvis åt ULMA endast upptecknade rent folkloristiska uppgifter
av smärre omfång, betraktades ända från början av sin upptecknarkardär (1929) från arkivets sida med mycket kritiska ögon. Dels ansågs hans
material till vissa delar vara icke-folkligt (det fanns alltför moderna
ordspråk med i hans bidrag), och det var mycket negativt. Dels hade han
oturen att erbjuda material från Vilhelmina, där Uppsala-arkivet redan
hade en gigantisk meddelare, 0. P. Pettersson. Eriksson jämfördes med
denne och kom då alltid till korta. Det mesta han skrev kritiserades av
dessa skäl hårt och underkändes också delvis. Det gick till sist så långt
att Eriksson ville sluta skriva, då han, som han själv uttryckte det,
tydligen saknade »förmåga att göra nöjaktiga uppteckningar».
Han tillhölls också att, eftersom han inte uppfattades som tillräckligt
folklig och genuin, skriva dialektorden inom citationstecken, så att
språkforskarna skulle se att det inte var fråga om en verklig dialektuppteckning. Häri framtonar ett slags forskaretiska synpunkter. Arkivet såg
sig själv som en garant för att det material som förvarades där höll för en
källkritisk granskning. Därför genomlästes, kontrollerades och korrigerades allt uppteckningsmaterial innan det arkiverades. Sådant som bedömdes att inte hålla måttet, språkligt-dialektologiskt eller sakligt-etnologiskt, underkändes eller försågs med varningstext (»Får endast citeras
efter samråd med tjänsteman»).
Nils Eriksson föreslog redan under det tidiga 1930-talet arkivet att han
skulle få lära sig att skriva fonetiskt enligt J. A. Lundells landsmålsalfabet. Hans förslag avslogs dock omedelbart. Han ansågs inte ha förutsättningar att lära sig alfabetet. Detta är alltså anledningen till de citationstecken han på arkivets begäran satte kring dialektorden. Att Eriksson
som utbildad skrivkarl inte skulle ha haft möjligheter att tillägna sig
landsmålsalfabetet är emellertid inte skälet till att arkivet inte ville hjälpa
honom. Skälet är i stället att han betraktades som en försumbar dialektupptecknare, en ointressant skribent som man inte ville satsa alltför
mycket på. Men gav honom dock de instruktioner som man vanligtvis
försåg sina meddelare med. Så fick Eriksson exempelvis stränga order
om hur han rent formellt skulle ställa upp sina uppteckningar, bl. a. med
tydliga rubriker för att underlätta arkivläggningen av dem.
Det är alltså rimligt att tolka Erikssons skrivsätt som ett resultat av
den styrning arkivet använde sig av i sin strävan att samla ett kvalitativt
gott material. Hans stil behöver således inte, såsom Liliequist uppger,
hänga samman med att han var lärare och skrev till ett slags intellektuella gelikar utan kan lika gärna tolkas som ett tecken på att han levde som
han lärdes. Dessutom står det klart att hans tjänster inte var särskilt
begärliga och att han till skillnad från exempelvis Lisa Johansson som
upptecknare inte uppfattades såsom tillräckligt folklig. Eriksson kom
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heller inte att bli någon uppskattad meddelare förrän han på Åke Campbells begäran började skriva sina omfattande nybyggarmonografier om
livet i Fatmomakke. Då fick han ett egenvärde, eftersom det var de
långa, subjektiva berättelserna handledaren just då ville ha, bl. a. för sina
studier av vildmark och bygd. Dessa kunde Nils Eriksson åstadkomma,
och när han väl hittat sin nisch, blev han en »god bygdemeddelare».
Det underordnade beroendeförhållande som upptecknarna stod i illustreras också tydligt av en konflikt från år 1933 mellan Levi Johansson
och arkivet i Uppsala. Upptecknaren ansåg sig ha rätt att från arkivet få
ut en viss ersättning för arbete han utfört. Arkivet ville emellertid inte
betala. Detta ledde till en konflikt, av vilken framgår att honorarets
storlek mätte värdet på ett utfört arbete, och där inbyggda motsättningar
mellan informanter och forskare kom i dagen. Den förfördelade meddelaren skrev: »Vare det fjärran ifrån mig att försöka sticka min näsa ens så
pass högt som till akademikernas stolsits! Men att deras hemarbete (å
arkivet) skall vara värt ända till 6 kronor timmen och mitt ingenting alls,
det kan jag inte tro, lika litet som att vi autodidakterna i vårt förhållande
till universitetet skulle i fråga om vårt andliga innanmäte vara jämnställda med de lik, som enligt lagen höra 'Asis' till; skyldiga att åt vetenskapen utan vidare släppa till vad den finner för gott att karva loss ur oss,
och sedan slängas i soptunnorna» (ULMA AIb2:1). Levi Johanssons
bittra ord avslöjar hur han uppfattade sig i förhållande till de lärde i
Uppsala: inte var han någon arkivariernas jämlike.

Människan bakom texten
Jag skulle således snarare vilja betrakta Lisa Johansson som den folkliga
berättare, vars opåverkade och vildvuxna stil man från arkivets antikvariskt färgade synpunkt ville bevara. Emellertid skall det då påpekas att
Lisa Johansson inte alltid skrev så »dålig» svenska. Även hon kunde
konsten att begagna stilistiska medel som förlänade hennes uppteckningar ett slags skönlitterär stil. Hon uppskattades mer än både Levi Johansson och Nils Eriksson, vilka båda var lite för icke-folkliga för arkivets
smak, utom kanske när det gällde rena beställningsarbeten, där deras
förmåga att skriva disciplinerat kunde tas tillvara. Detta gäller inte minst
Levi Johansson, med vilken arkivet förde en ganska opersonlig korrespondens, där upptecknaren gavs uppdrag efter uppdrag. Han skrev
således ofta på ren beställning.
De konklusioner om de tre upptecknarna som Liliequist utifrån muntliga utsagor från icke namngivna ämnesföreträdare drar, kan således
modifieras med hjälp av detta av författaren förbisedda material. Hon
känner visserligen sina informanter efter att ha läst deras berättelser,
men hon känner uppenbarligen inte till under vilka omständigheter dessa
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uppteckningar en gång skapades. Dessa reflexiva synpunkter är det dock
viktigt att ha klara för sig, eftersom de hänger samman med bedömningen av uppteckningarna. Inga etnografiska texter tillkommer i ett tomrum, tvärtom finns det alltid människor och mänskliga strategier bakom
dem, ofta i form av ett sådant samspel som ovan skisserats.

Källor
ULMA acc. 35744:1-14, Allm. 1990.
ULMA AIb2:1. Styrelsens protokoll. Bilagor 2.
Korrespondens i ULMA:s tjänstearkiv 1914-1980.

Summary
Agneta Lilja, The person behind the text. The reflexive context surrounding a thesis in ethnology
In her thesis Nybyggarbarn. Barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens,
Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920 (`The children of the settlers. Child
rearing among settlers in the parishes of Frostviken, Vilhelmina and Tärna,
1850-1920'), Umeå ethnologist Marianne Liliequist studies the bringing up of
children. Her main sources are archive material (written records of folk traditions or autobiographies) and a few interviews. Liliequist relies to a large extent
on three principal informants, Lisa Johansson from Tärna in Lapland, Levi
Johansson from Frostviken in Jämtland, and Nils Eriksson from Vilhelmina,
Lapland. All three supplied the Institute of Dialect and Folklore Research,
Uppsala, with large collections of material, parts of which have been used for
this thesis. The author builds her study on a careful reading of the notes made by
these three informants. She has of course familiarized herself to a certain extent
with their socioeconomic, occupational, educational and general background.
Unfortunately, though, she has not taken into consideration one fact which is of
great importance, namely that these three recorders of folk traditions were
working for and paid by the Institute. She has consequently failed to take
account of the resultant relationship between archivist/supervisor and local
informant/recorder. Among the sources which shed light on the interaction
between the two are the printed and/or duplicated instructions as to how information should be taken down, which were regularly supplied to local informants,
and the correspondence which was of great importance in communication between the commissioning institution and its informants. These sources reveal
that the three informants in question were all influenced, at times very strongly
influenced, by the stuff of the Institute in Uppsala. In certain cases this influence
could have decisively shaped the way in which they set about their task and the
material they produced. Liliequist admittedly knows her informants after reading
their accounts, but clearly she is not familiar with the circumstances in which
these notes came into being. For this reason, some of her conclusions are
misleading.
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Sveriges medeltida ballader utg. av Svenskt visarkiv. Band 3. Riddarvisor
I. Huvudredaktör: Bengt R. Jonsson. Melodiedering: Margareta Jersild.
Textedering: Sven-Bertil Jansson. Sthlm 1990. 492 s., melodinoter. ISBN
91-22-01 408-X.
Svenskt visarkivs storverk Sveriges medeltida ballader började utkomma 1983
och är beräknat till nio band: fem med texter, tre med kommentarer och ett
avslutande supplement- och registerband. Då förarbetena från början var upplagda med tanke på en samlad utgåva, hade utgivarna nog räknat med att böckerna,
när editionen en gång var påbörjad, skulle komma i rask takt. Det tycks inte gå
riktigt med den hastigheten, men i stället har verket kunnat tillgodogöra sig alla
fördelar av att komma sist bland kritiska utgåvor av nordiska folkvisor. Volymerna är inte bara mycket påkostade utan uppfyller också alla de krav man
rimligen kan ställa på en vetenskaplig textedition (för melodivarianter hänvisas
till kommentaren). Numreringen av de olika balladtyperna företages efter den
1978 utkomna katalogen The Types of the Scandinavian Medieval Ballad. Av de
enstaka typerna medtages upp till 25 varianter, medan eventuella övriga varianter förtecknas i bibliografisk form. Avvikelser mellan en enstaka variants olika
belägg redovisas i notapparater. Muntliga och skriftliga källor till varje variant
beskrivs noggrant.
Texterna är i allt väsentligt diplomatariskt återgivna. Varianterna inom en och
samma typ är i princip kronologiskt ordnade (undantag görs dock för nära
sammanhörande varianter och för det finlandssvenska materialet). Därmed
underlättas överblicken över de olika typernas traditionshistoria, medan en
snabb orientering om en typs allmänna karaktär eventuellt — i de fall, där de bästa
varianterna är relativt unga — försvåras.
Föreliggande volym, den tredje i ordningen, innehåller 65 av inalles 260
balladtyper; efter band 1 med naturmytiska visor och band 2 med legendvisor
och historiska visor omfattar den ca hälften av riddarvisorna, däribland en del
paradexempel som Herr Nils och stolts Adelin, Axel och Valborg, Torkel
Tronesson o. a. Eftersom andra hälften ännu inte är utgiven och förordet är i
kortaste laget, är det emellertid svårt att skapa sig en noggrann helhetsbild av
denna balladgenre i svensk tradition och man väntar därför med dess större
spänning på fortsättningen och framför allt på kommentarbanden.

Oskar Bandle
SUMMARY

This volume is the third in the superbly produced series of critical editions of
Sweden's medieval ballads, and includes the first half of the ballads of chivalry
(riddarvisor). Its basic principles are the same as in the earlier volumes: up to

124

Litteratur

twenty-five variants of each type are included; the sources of each variant are
carefully described; divergences between the different occurren.ces of a given
variant are referred to in notes; in all material respects the texts are exactly
reproduced; variants of a given type are in principle arranged in chronological
order. Given the limited amount of material in this volume and the brevity of the
foreword, it is difficult to obtain an overall view of this ballad genre in the
Swedish tradition, and it is therefore to be hoped that the second volume of
ballads of chivalry will follow in the not too distant future.

Dalarnas hembygdsbok 1988. Utgiven av Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Falun. Falun 1990. Titel: Dialekten — hinder eller resurs?
171 s., ill. ISSN 0348-3762. ISBN 91-87466-04-X.
Den 5 september 1987 hölls en konferens i Älvdalen där frågan om dialekternas
möjlighet att överleva i Dalarna, särskilt i landskapets övre delar, togs upp till
diskussion. Arrangörer var Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Dalarnas bildningsförbund, Kommunförbundets länsavdelning, Älvdalens kommun,
Elfdalens hembygdsförening och dialektföreningen i Älvdalen Ulum dalska, och i
konferensen deltog ett sjuttiotal personer, mestadels hembygds- och kommunfolk. De föredrag som hölls under konferensen, redogörelser för verksamheter i
Älvdalen och Mora till stöd för dialekternas bevarande samt ett sammandrag av
diskussionen har jämte en uppsats om dalmålens överlevnad i Nordamerika, en
redogörelse för de dalska hembygdsföreningarnas arbete för att främja intresset
för dialekterna, några dialekttextprov och en förteckning över litteratur om och
på olika dalska dialekter publicerats i Dalarnas hembygdsbok 1988, som utkom
1990 med titeln Dialekten — hinder eller resurs?
Boken börjar med en presentation av konferensens tema, författad av Täpp
John-Erik Pettersson, följd av en kort översiktlig redogörelse för konferensen av
samme författare. En välbehövlig orientering om de övre dalmålens historia och
om den utveckling som lett till den starka dialektsplittringen ger Stig Björklund.
Uppgiften är svår att klara på det lilla utrymme som står till buds, men han väljer
ut ett antal dialektdrag och åskådliggör deras utbredning med hjälp av kartor.
Som exempel på sådana drag kan nämnas diftongerna, både de äldre som är
karakteristiska för övre Västerdalarnas mål, och de yngre, sekundära diftongerna som förekommer i ovansiljansmålen, kortstavigheten och skillnaderna i böjning mellan ursprungligt kortstaviga och ursprungligt långstaviga ord, bevarad
dativböjning hos substantiv och adjektiv och bevarad personböjning hos verben,
ålderdomligheter i ordförrådet samt syntaktiska särdrag.
Det egentliga konferenstemat behandlas i två föredrag, ett av fil. dr Sven 0.
Hultgren, Malung, och ett av fil. dr John Helgander, Linköpings universitet. Den
förres bidrag har titeln Dialekt, riksspråk och skola. En språksociologisk orientering. Föredraget bygger på Hultgrens doktorsavhandling Skola i dialektal miljö.
Språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna (1983), på hans artikel
Samtalsstrategier i en bidialektal miljö (1986) och på hans iakttagelser och
erfarenheter av språkanvändningen i hemkommunen Malung, inte minst på
erfarenheter som gymnasielärare. Han presenterar också resultat från en enkätundersökning som gäller Transtrandsmålets ställning inom den yngre generationen (Hilldor, L. 0., 1985, Transtrandsmålets användning bland elever i skolan
och hemma). Även Tore Österbergs pedagogiska undersökning av dialekttalande
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Pitebarns läsinlärning (Österberg, Tore, 1961, Bilingualism and the first school
language) redogör han för i största korthet. Hultgren beskriver ingående den
diglossi som råder i övre Dalarna. Hans klart uttalade uppfattning är att tvåspråkigheten är en tillgång, inte ett hinder. Han önskar att skolan kunde ta fasta på
detta i större utsträckning och medverka till att göra barnen aktivt tvåspråkiga.
En åsikt att dialekttalande barn har sämre aktiva språkfärdigheter i svenska än
icke dialekttalande barn har ibland uttalats från lärarhåll. Hultgren misstänker att
denna syn på dialekten som ett handikapp mera beror på fördomar än på verkliga
insikter. I sin undersökning från 1983 presenterar han en enkät där låg- och
mellanstadielärare i Malung, Mora och Älvdalen fått besvara ett antal frågor som
gäller deras uppfattning om dialekttalande elevers skolprestationer och synen på
dialekten som språkbarriär. En bearbetning av svaren ger till resultat att lärare
som är inflyttade till området, som har problem med att förstå det lokala målet
och som har få kontakter med personer på orten som talar målet är de som är
mest benägna att uppfatta dialekten som ett språkligt hinder.
Ett mer ingående referat av Hultgrens beskrivning av språksituationen inom
de tre kommuner han undersökt och av skolans inställning till dialekten kan inte
lämnas här. Några av hans förslag till åtgärder finns det dock plats för. Han
betonar skolans viktiga roll i sammanhanget. Skolan bör på olika sätt verka för
språklig tolerans. Naturligtvis är det skolans uppgift att undervisa barnen i
rikstalspråket så att de känner att de har ett språk som fungerar också utanför
hemtrakten, men det är också viktigt att tillvarata den resurs som dialekten
utgör, t. ex. genom att ge den utrymme i muntlig och även skriftlig framställning.
För detta krävs en förbättrad lärarutbildning och nya typer av läromedel. Den
viktigaste insatsen för dialekternas bevarande måste dock de dialekttalande
själva stå för. De måste tala sitt mål i alla tillämpliga sammanhang och inte
undvika att göra detta, som om de skämdes för det. Särskilt vänder han sig mot
att föräldrar som sinsemellan talar dialekt använder riksspråk till sina barn, något
som har blivit allt vanligare på senare tid. Han ser detta som ett mycket allvarligt
hot mot dialekten. Denna måste föras vidare till barn och barnbarn. Hans slutord
är: »Det enda sättet att bevara de lokala dialekterna som levande talspråk är att
använda dem så mycket som möjligt; de enda som kan klara av detta bevarande
är de dialekttalande själva.»
John Helganders föredrag har som rubrik Dalmålen i ett samhälle i omvandling. Det bygger på forskning som Helgander bedrivit i Mora, Rättviks och
Älvdalens kommuner: dels en enkätundersökning bland drygt 800 familjer i de
tre kommunerna, i vilken uppgifter om språkbruk insamlades om tre olika
generationer — barn och ungdomar i åldersgrupperna 7-8 år och 14-15 år, deras
föräldrar samt far- och morföräldrar, dels som ett komplement djupintervjuer
med ett trettiotal familjer som hade barn i vissa klasser inom två områden i
Rättviks kommun där bygdens mål av tradition haft en mycket stark ställning.
Som bakgrund för sin redogörelse för forskningsresultaten ger Helgander en bild
av äldre tiders agrara samhälles slutenhet med hjälp av uppgifter hämtade ur
Boda församlings lysningsbok. De visar att giftermål med kontrahent från den
egna socknen klart dominerade under 1800-talets tre sista årtionden, att det var
ytterst sällsynt att gifta sig med en person utanför Dalarna och att giftermål med
person från annan dalasocken var något vanligare och då i de allra flesta fall med
person från grannförsamlingen Rättvik (där man talade samma mål som i Boda).
Som ett exempel på samhällets stabilitet visar han upp en gård i rättviksbyn
Nittsjö, som varit i samma släkts ägo sedan 1600-talet. Sju generationer redovisas — från senare hälften av 1700-talet och framåt — och det är först i den sista
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som äktenskapspartnern hämtats utifrån. Läsaren är tacksam för detta åskådliggörande av det samhälle där dialekten var det aldrig ifrågasatta språkliga kommunikationsmedlet.
I ett följande avsnitt diskuterar Helgander diglossin — han använder termen
tvåspråkighet — i övre Dalarna. Han jämför med förhållandena i några andra
dialektområden, sådana de beskrivits i språkvetenskaplig litteratur: Västerbotten
och Gotland. I dessa områden kan, enligt enkätsvar, den dialekttalande behålla
sitt mål vid samtal med riksspr'åkstalande eller göra mindre ändringar (»blanda»).
Även i ett så näraliggande område som Dalabergslagen — Borlänge nämns som
exempel — är detta fallet enligt författarens uppfattning. Men så går det inte till i
övre Dalarna. Där byter man språk helt och hållet när man talar med en främling.
I en sådan tvåspråkighetssituation är dialekten betydligt mer sårbar än den
dialekt är som ligger närmare riksspråket, hävdar författaren.
Helgander anför vissa avrundade siffror ur sin undersökning för att visa
huvudtendensen i språkutvecklingen. Han tar gamla Mora socken som exempel.
I 7-8-årsgruppen uppgav sig där bara 1 av 20 barn kunna dalska. Motsvarande
siffra för föräldragenerationen var 4 av 10 och för far- och morföräldrarna
omkring hälften. Dessa siffror gäller emellertid hela gruppen. En mer rättvisande
bild av situationen när det gäller de vuxna får man om man koncentrerar sig på
de personer som är födda inom dalmålsområdet. Det är ju endast dessa som kan
förväntas tala dalska. Siffrorna för denna kategori blir högre: 65 % av föräldrarna och 85 % av far- och morföräldrarna uppgav sig tala mål. Den slutsats som
kan dras av siffrorna är att när den nuvarande barngenerationen når vuxen ålder
kommer moramålet att vara i utdöende.
Framtiden ser lika mörk ut för rättviksmålet. Helganders kompletterande
intervjuer ger en hel del intressanta upplysningar, t. ex. att kamratspråket överlag är svenska bland dagens barn och ungdomar och att kamratgruppens gemensamma språk tycks vara viktigare än det rättviksmål som talas i hemmet och som
ännu har en mycket stark ställning i byarna.
Undersökningsmaterialet ger emellertid inte en bild som är lika för hela
området. I byarna Selja och Långlet, relativt nära centralorten i Mora, uppgav
ungefär 1/3 av barnen i den yngsta åldersgruppen att de kunde dalska. Vidare
uppgav ett antal 14-15-å'ringar att de hade börjat eller försökt tala dalska. Detta
svar hade också givits av ungdomar från Östnor. Helgander frågar sig om det är
speciella omständigheter som ligger bakom detta, om det kanske är särskilda
insatser som har skapat ett mer gynnsamt klimat för dialekternas vidmakthållande. Vad han åsyftar är säkert det dialektstudium som bedrivits i Östnor med
angränsande byar. (Se min recension av boken Bygdemål i Mora i SvLm 1991
s. 141ff.)
I Älvdalen är förutsättningarna för att målet skall bevaras bättre än i de två
andra kommunerna. I centralorten, Kyrkbyn, är förhållandena visserligen ungefär som i Mora och Rättvik, men ute i byarna är läget ett annat, särskilt inom
området Evertsberg-Åsen-Rot, där fortfarande över hälften av barnen talar mål.
Bland andra »hot» mot dalmålen framhåller Helgander särskilt och med rätta
den starka omvandling av samhället som pågår. Han påpekar att de flesta
yrkesverksamma människor numera kommer i kontakt med ett stort antal personer som inte talar mål och därför måste använda riksspråket i samtal med dem.
Han nämner också att dialekten utjämnas genom den allt starkare påverkan från
riksspråket, så att särpräglade ord försvinner liksom böjningsändelser utan motsvarighet i riksspråket. Här efterlyser han forskning, för att vi skall få en klarare
uppfattning av utvecklingen. Jag instämmer helt i detta. Dialektologerna, som
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har kunskap om dialekten i dess äldre form och är förtrogna med metoderna för
dokumentation, har här en viktig arbetsuppgift. Det är naturligtvis inte möjligt att
dokumentera dialekternas nedbrytning överallt i landet, men inom områden där
utvecklingen är så dramatisk som i övre Dalarna är det angeläget. Samarbete
mellan språksociologer och dialektologer bör kunna ge ett gott resultat. Attityder
till dialekter är en fråga som även dialektologer sysselsatt sig med, liksom
undersökning av sentida förändringar av dialektalt språkbruk. Jag kan här hänvisa till Margareta Källskog, Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida
överkalixmål (diss. 1990, eftertryck 1992).
För orsakerna till språkförändringarna redogör Helgander relativt ingående.
Som väntat finner han dessa huvudsakligen i den starka omvandlingen av samhällsstruktur och arbetsliv. Hans framställning är intressant, men jag måste avstå
från att referera och kommentera den.
Detsamma gäller ett följande avsnitt i vilket han vidgar perspektivet genom att
jämföra med tvåspråkighetsproblem på olika håll, dels inom landet (samiska:svenska, skilda invandrarspråk:svenska), dels i andra länder (Israel, där det
officiella språket hebreiska står mot invandrade gruppers språk, Schweiz, där
det lilla minoritetsspråket rätoromanska har svårt att hävda sig mot schweizertyskan).
Helgander avslutar sin framställning med ett försök att sia om dalmålens
framtid och med några förslag till åtgärder för att stärka deras ställning. Han
börjar med att betona betydelsen av en medvetenhet om dialektens värde som
varje individ är delaktig av. Vidare tänker han sig att de barn och ungdomar, som
i dag har endast passiv förståelse av ett mål och som växer upp i en miljö där de
hör detta omkring sig, som vuxna kan bli aktiva måltalare om de kommer in i
grupper, t. ex. i sitt arbete, där mål är det naturliga kommunikationsmedlet. De
mål som talas i framtiden kommer dock inte att vara desamma som dagens utan
vara utjämnade i riktning mot standardspråket. När det gäller åtgärder för att
bevara målen hävdar han med kraft värdet av de initiativ och insatser som görs
på skilda håll. Särskilt viktigt är att dialekterna får en plats i skolundervisningen.
Värdet av att band- och videoinspelningar görs, där äldre, dialekttalande personer berättar om sina upplevelser och erfarenheter, betonas också. Dessa inspelningar kan arkiveras på kommunbiblioteken och där finnas tillgängliga för undervisningen i skolor och studiecirklar. Förf. påpekar att sådant material redan finns
på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala men vill ha det tillgängligt ute i de
olika kommunerna. I detta sammanhang vill jag framhålla att Dialekt- och
folkminnesarkivet har bedrivit inspelning i Dalarnas olika socknar i mycket stor
omfattning och under lång tid. Lämpliga delar av sådana inspelningar kan
naturligtvis genom kopiering ställas till kommunernas förfogande och ingå i de
lokala bandarkiven.
Konkreta och detaljerade besked om vad som uträttats i två av kommunerna
för att stärka och bevara dialekterna får man i två korta bidrag. Det ena är skrivet
av Erik Westling och gäller verksamheten inom älvdalsföreningen Ulum dalska (i
översättning: Vi ska tala dalmål). Det andra har som författare Gunnar Bälter
som redogör för Mora Hembygdslags arbetet.
Det fjärde mer omfattande bidraget i volymen är författat av Stig Björklund
och har titeln Dalmålens överlevnad i Nordamerika. Det har inte föredragits på
konferensen. Björklund redogör huvudsakligen för sina iakttagelser och sin
dokumentation av språkliga förhållanden vid besök på 1970- och 1980-talen hos
dalaättlingar i bosättningar på landsbygden i Minnesota och Nord-Dakota. Något
referat av denna artikel ges inte här.
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Jag vill avsluta min recension med en kort kommentar till det lilla urval av
dialekttexter som publiceras i volymen. Detta är bara avsett att utgöra ett
smakprov från några socknar i Dalarna. Det skulle emellertid vara värdefullt om
Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund kunde ta initiativ till en utgivning av
dialekttexter från Dalarna eller rent av kunde ge ut en samling i egen regi. Man
kan också tänka sig att kommuner, socknar eller hembygdsföreningar sammanställer texter från sina områden och ger ut dem. Det finns ett rikt förråd av texter
från olika tider och skilda delar av landskapet att välja bland, t. ex. från 1600- och
1700-talen bröllopsdikter, dialoger och översättningar till mål av Lukasevangeliet, från 1800-talets andra hälft berättelser m. m. nedtecknade av bl. a. studenter
tillhörande de s. k. landsmålsföreningarna i Uppsala, från vår egen tid utskrifter
av inspelningar på grammofonskivor eller band. Sådana texter kan användas till
både nytta och nöje, i det förra fallet i undervisningen vid sidan av avlyssningen
av inspelningar. Inom Dialekt- och folkminnesarkivet finns experter som kan
vägleda vid valet av texter.
Erik Olof Bergfors

SUMMARY
The volume reviewed contains the proceedings of a conference held in Älvdalen
in September 1987 to discuss the prospects of dialect survival in Dalarna, in
particular in the north-west of that province. In the first paper, Stig Björklund,
one-time senior archivist at the Institute of Dialect and Folklore Research,
Uppsala, outlines the history of the dialects of Upper Dalarna and the process
that has resulted in the highly fragmented dialect geographical pattern of the
area. Björklund has also contributed an article, included later in the book, on the
survival of Dalarna dialect in North America, in which he describes his observations and the documentation he gathered concerning language use while visiting
descendants of immigrants from Dalarna in Minnesota and North Dakota in the
1970s and 1980s. This paper was not presented at the conference.
Two articles deal with the theme of the conference proper. One of them, by
Sven 0. Hultgren, Malung, has the title `Dialect, standard variety and education.
A sociolinguistic introduction'. It is primarily concerned with the diglossia that
exists in Upper Dalarna and with teachers' attitudes to local dialects. Hultgren
makes it clear that he sees bidialectalism as an asset, not a hindrance. It is,
moreover, an asset which schools should make use of, and the author offers a
number of suggestions as to how they could do this. The most important factor in
keeping the dialects alive is for speakers themselves to use their dialect in every
appropriate context and not to avoid doing so as if they were ashamed of it.
The second paper is by John Helgander of Linköping University. Entitled
'Dalarna dialects in a changing society', it presents the results of a questionnaire
survey among schoolchildren and their parents and grandparents in the municipalities of Mora, Rättvik and Älvdalen. The questionnaire dealt with the use of
dialect and standard Swedish. To supplement the responses obtained, the author
also carried out in-depth interviews with some thirty families with children in
certain school years in two areas of Rättvik municipality where the position of
the local dialect is very strong. According to Helgander, one conclusion that can
be drawn from this study is that the prospects of traditional dialects surviving are
bleak in Mora and Rättvik, but considerably brighter in Älvdalen. He discusses
the causes of the linguistic changes taking place, which he considers are chiefly
attributable to the far-reaching changes occurring in the structure of society and
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in employment. Like Hultgren, Helgander suggests ways of strengthening the
position of the dialects. He stresses the need for every individual to become
aware of the value of dialect, and for dialects to be given a place in schools.
Sound and video recordings should be made of older dialect speakers recalling
their experiences. These recordings could be kept at public libraries and be used
for teaching purposes in schools and study groups.
The reviewer concludes with two suggestions of his own. Relevant parts of the
Dalarna recordings held at the Institute of Dialect and Folklore Research in
Uppsala could be copied and added to the proposed local tape library. He also
suggests the publication of a collection of dialect texts from Dalarna, from the
17th century to the present day. Such texts could be read both for enjoyment and
in schools as a complement to the recordings.

Reimund Kvideland & Henning K. Sehmsdorf (Editors), Scandinavian
Folk Belief and Legend. 430 s. (Norwegian University Press, Oslo I
University of Minnesota Press, Minneapolis.) First paperback printing,
1991. ISBN 82-00-21299-8. [1988.]
Utgivarna av denna engelskspråkiga samling av danska, färöiska, isländska,
norska, svenska och finlandssvenska sägner, memorat av egna upplevelser,
skildringar av folktro (dites), magiska formler, ritbeskrivningar och andra liknande dokument är folklorister av facket. Kvideland innehar en professur i Bergen,
och Sehmsdorf företräder ämnet Skandinavisk och jämförande litteratur vid
universitetet i Washington. Han har översatt texterna från Danmark, Norge,
Sverige och Svenskfinland, medan Patricia Conroy har haft Island och Färöarna
på sin lott. Företaget motiveras av att det hittills på engelska har saknats danskt
och finlandssvenskt material av detta slag.
Emellertid rör det sig ingalunda enbart om en språklig överföring av en
omfattande och brokig textmassa. Det handlar också om ett urval och en
systematisering av stoffet i tio huvudkapitel med en löpande numrering av 67
olika större motivgrupper med ända upp till 27 exemplifikationer, omsorgsfulla
källhänvisningar till varje text, korta kommentarer och besked om litteratur.
Härtill kommer en allmän inledning, bibliografi och flera olika register.
Berättelsestoffet representerar det nordiska, förindustriella bondesamhällets
muntliga traditioner. Denna miljö tecknas i snabba drag liksom traditionsbärarna
och deras situationer. De olika berättelsegenrerna, som lätt glider över i varandra, och deras olika funktioner behandlas. Den icke-nordiske läsaren får också en
översikt av de tryckta materialsamlingar, som föreligger på nordiskt område, och
en framställning av forskningshistorien med dess skilda inspirationskällor och
tendenser. Numera sägs det synkroniska perspektivet och betoningen av att
folktron hör hemma i en mångfaldig, dynamisk process dominera i den vetenskapliga bearbetningen. Detta i motsats till ett tidigare diakroniskt intresse och
räknandet med att ett mera statiskt samhälle har varit bärare av traditionerna.
Under rubriken Människans själ finns följande underavdelningar, som i sin tur
inrymmer 4-10 exempel vardera: tankens makt (bl. a. hugen), själslig påverkan
(changing someone's mind, bl. a. kärleksmagi), det onda ögat, avund, nattmaran,
längtan, synskhet (hug-message, varsel, omen), varsel (vården), fylgian, den
lapska själaresan (the Finn messenger), drömsjälen, varulvar och människobjörnar samt döden. Några av titlarna har jag måst skriva om, eftersom en
ordagrann översättning skulle ha blivit svårbegriplig. De följande nio huvudtitlar9—Sv. Landsmål 1992
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na är: de döda och de levande, helbrägdagörare och kloka, häxväsen, de osynliga, djävulen, jättar och troll, nedgrävda skatter, historiska sägner på byanivå och
slutligen stadens folklore av idag.
Om man t. ex. är intresserad av bortbytingssägner, går det att slå upp »changeling» i registret över Legend Types (Unnumbered). Då erhåller man först en
hänvisning till ML 5085, dvs. R. Th. Christiansens typregister över norska
vandringssägner (FFC 175, 1958). Sedan följer numren i Kvideland & Sehmsdorfs egen bok men även de därtill hörande underrubrikerna. Vi hamnar härmed
i kapitlet om de osynliga.
Det går också att fånga in bortbytingarna med hjälp av det allmänna registret,
där det blir en krysshänvisning till »supernormal beings». På grund av sin tidiga
plats i alfabetet dyker där »changeling» upp, här enbart med sina nummer, straxt
i början. Under det innehållsrika uppslagsordet »supernormal beings» återfinner
man också flera nordiska namnformer såsom »gruvrå», »näck», »sjörå», »skogsrå» och »tomte» tillsammans med deras engelskspråkiga synonymer. Alla dessa
namn på olika rådare är också liksom synonymerna separat förtecknade i det
allmänna registret. Den som i den terminologiska djungeln letar efter de engelska
namnen på den nordiska folktrons alla gestalter, kan alltså använda det allmänna
registret som ett slags konkordans.
Utom de två nu nämnda indexen har författarna uppställt en särskild förteckning över de sägentyper i deras bok, som är företrädda i Christiansens register.
Här är ordningsföljden naturligt nog numerisk. Listan över memoraten är däremot alfabetisk. Allt kan ju inte fångas in av de olika registren. Ett rättegångsprotokoll från 1627 i norska Finnmarken (nr 43. 1) handlar t. ex. om lapsk
vindmagi och bruket av trolltrumman. Det sistnämnda ordet kan man fånga in i
General index över »rune drum», fast man då nog måste känna till den norska
termen för instrumentet ifråga, nämligen »runebomme». Däremot saknas vindmagin under rubriken »weather magic», sannolikt för att protokollet är rubricerat The Trial of Quive Baardsen. Hänvisningar till detta dokument återfinner
man både under »Finns» och »witch trial». Nr 43. 1 skulle med lika stor rätt ha
kunnat inplaceras under nr 32, som bär titeln Wind and Weather och sorterar
under Healers and Wise Folk. Där utövar en lappojke en annan form av vindmagi. Lapskt material har väl i mindre omfattning tagits med för att åskådliggöra
den skandinaviska uppfattningen av lappar (och finnar) såsom särskilt trollkunniga. Här slår för övrigt den norska beteckningen på lapparna igenom.
De nu gjorda antydningarna om innehållet i Kvideland & Sehmsdorfs arbete
torde vittna om de svårigheter, som författarna haft att övervinna. De gäller
naturligtvis urvalet av ett mycket omfattande och brokigt stoff, som icke enbart
utgörs av sägner utan också mera allmänt kvalificeras som folktro. Systematiseringen måste ha gett utgivarna åtskilligt huvudbry. Kommentarerna har krävt en
stor kringsyn och likaledes framtvingat ett urval. Här kan naturligtvis en engagerad läsare göra kompletteringar från sina egna intresseområden. Ett enda exempel!
Under nr 10, The Finn Messenger, anförs Ernst Arbman, Schamanen, extatisk
andebesvärjare och visionär, i Å. Hultkrantz (utg.), Primitiv religion och magi
(1955). Då jag en gång i en sammelrecension omnämnde detta arbete (Årsbok för
kristen humanism 1956, s. 106), skedde det med bl.a. följande kommentar:
Vandringssägnen om nåiden, som under det att kroppen ligger livlös, färdas
vida i anden, kommer med besked från avlägsen ort och t. o. m. medför
bevis på var han varit, är av gammalt datum. Utom de av Arbman anförda
beläggen kan efter J. Granlunds förträffliga kommentarband till den svenska
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översättningen av Olaus Magnus historia, där episoden också förekommer
(3:17), fogas den nordtyske historikern A. Krantz (1445-1517). B. Collinder
är inne på temat i sin utomordentliga bok om Lapparna (1953, s. 187 f.) och
återger bl. a. utan närmare angivande av källor muntliga varianter från 1910.
I festskriften för Collinder (1954) tar också Å. Campbell upp ämnet i sin
uppsats Om lapparna i svensk folktradition och etnocentrism (s. 271f.). Han
refererar en dansk och en holländsk variant av sägnen, båda av nyare
datum, och förutsätter en muntlig traditionsöverföring från nordligt område
utan att gå in på de gamla, litterära framställningarna. Hur en levande,
nordlig version av berättelsen kan se ut, framgår av H. Grundströms uppsats
om Spridda drag ur lapsk folktro (Svenska Landsmål 1943-44 s. 98).
Inte heller torde det överallt ha varit så lätt att översätta. Jag har kontrollerat
rättsprotokollet nr 43. 1 från 1627. För att göra »Bör», vind, tvättar lappen sin
bara högerfot i havet, »der som stille Vand var», vilket återges med »while the
water was quiet». Skall det inte vara »where»? Det är en småsak, men intressantare ur seglarsynpunkt är de uttalade besvärjelseorden »Landvxr, Landvxr!»,
senare »Havvxr, Havvxr!», översatta med »Wind to land!», resp. »Wind to
sea!». Om det är fråga om landbris och sjöbris, bör väl prepositionen vara
»from»?
Den historiska inledningen är naturligtvis allmänt hållen för att kunna täcka
variationerna inom de nordiska länderna. Ibland blir dock framställningen missvisande. Visserligen plundrade Gustav Vasa kyrkorna på deras silverskatter,
delvis också på deras dyrbaraste textilier, och indrog hela 13 700 kyrkohemman.
Men de enskilda socknarnas prästbol lämnades i fred (Y. Brilioth, Svensk
kyrkokunskap, 1933, s. 127). Därmed fortsatte alltså prästerna att leva som
bönder, liksom de ofta kom från bondehem. De blev därför i allmänhet inte
sådana »outsiders» i socknen som utgivarna förmenar (s. 7). Högsta domstolen i
Sverige fastslog för resten så sent som 1938, att den kyrkojord, som stammade
från medeltiden, inte tillhörde kronan (Nordisk teologisk uppslagsbok, 2, 1955,
sp. 580).
Att det odöpta barnet och barnaföderskan betraktades som »hedningar» är en
förenklad, folklig överdrift, som saknar efterreformatoriskt kyrkligt stöd. Enligt
1571 års svenska kyrkoordning (KO) skulle ett odöpt barn, som dog, med bön
anbefallas i Guds hand. Ingen barnaföderska fick för barnsbördens skull betraktas som oren, även om hon av hälsoskäl och med hänsyn till kyrklig tukt borde
hålla sig i hemmet under sex veckor. Om de sedan »oledda» eller av prästen
»inledda» gick i kyrkan, hade inte någon väsentlig betydelse (Brilioth s. 229).
Etnologen Anders Gustavsson har i sin avhandling om Kyrkotagningsseden i
Sverige (1972) grundligt utrett också den kyrkohistoriska bakgrunden. I och med
reformationen triumferar tacksägelsemotivet, som finns redan hos Gregorius den
store (omkr. 600), och till vilken även KO hänvisar, över det gammaltestamentliga reningsmotivet (s. 169 ff.).
I inledningen till The Human Soul sägs det, att själen enligt Paulus i första
hand utgör ett andligt element, som identifieras med gudomen och därför står i
motsättning till det fysiska jaget. Paulus har i själva verket icke en tvådelning av
människan utan en tredelning i ande, själ och kropp. Författarnas definition av
själen stämmer på den grekiska människosynen men inte på den paulinska. Även
om anden utgår från Gud och Kristus, kan man inte heller om den använda en
sådan bestämning som identitet.
Författarna går inte in på frågan om en ev. litterär nyspridning av deras både
interskandinaviska och internationella material. På svenskt håll har i ett mera
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folkligt sammanhang bl. a. följande tidskrifter kunnat spela en viss roll: Läsning
för (svenska) folket, som började utkomma 1834/1835, och Svenska familj-journalen från 1862ff. med dess som mest 71 500 prenumeranter, en för sin tid
kolossal spridning. Den innehöll t. ex. sägnen om hur lapparna sände sina
åldringar i döden genom kallbad eller rännskjuts (årg. 20, 1854, s. 163). I dessa
båda fall skulle man behöva en systematisk genomgång och upprättandet av
registranter, allt till forskningens fromma. Men härtill kommer alla de direkta
sägenpublikationer från de olika nordiska länderna, som härrör från 1800-talet
och som utgivarna har redovisat s. 24ff.; för Norges vidkommande t. ex. P. Ch.
AsbjOrnsen, Norske huldreeventyr og folkesagn (1845/1848, 1859).
De framförda anmärkningarna är mycket marginella. Boken som helhet är ett
mycket nyttigt arbete, som inte bara engelskspråkiga utan också nordiska läsare
torde ha glädje av. De allra flesta av de talrika litteraturhänvisningarna gäller ju
också artiklar och böcker på skandinaviska språk.

Carl-Martin Edsman

SUMMARY
This publication is the result of transatlantic collaboration between two folklorists, Professor Kvideland at the University of Bergen and Professor H. K.
Sehmsdorf at the University of Washington. It contains translations into English
of such manifestations of folk belief as legends, memorats, dites, magic formulas, rite descriptions etc. from Denmark, the Faeroes, Iceland, Norway, Sweden
and Swedish-speaking Finland. Previously no English-language editions of Danish or Swedish-Finnish tradition have existed. The collection is introduced by a
short survey of tradition in rural society, the storyteller and oral tradition, genre
analysis and function, collections and editions of folk legends and belief, and
legend and folk belief research. In addition, there are brief introductions to the
different parts and subdivisions, detailed documentation, bibliographical references, and four different indexes which complement each other.
The material is arranged in ten parts with a total of 67 motifs and their
sub-motifs. The main headings are as follows: the human soul, the dead and the
living, healers and wise folk, witchcraft, the invisible folk, the devil, trolls and
giants, buried treasure, history as seen from the village, and urban folklore
today.
The reviewer acknowledges the difficulties of systematizing such heterogeneous traditions, demonstrates how to use the indexes, and makes some critical
comments, mainly from the point of view of church history. He stresses the
usefulness of this collection for both the non-Nordic and the Nordic reader.

Ulrika Wolf-Knuts, Människan och djävulen. En studie kring form,
motiv och funktion i folklig tradition. Akademisk avhandling vid Åbo
Akademi 1991. Zusammenfassung. Åbo Akademis förlag. Åbo 1991.
390 s. ill. ISBN 951-9498-90-7.
Detta arbete utgör inte något förstlingsverk utan stammar från en väl skolad
folklorist, som redan har ett flertal publikationer bakom sig. Förf. har ett
utpräglat intresse för metodologi och vetenskapshistoria samt behärskar utmärkt
den bibliografiska apparaten. De hårda kraven på källkritik har framtvingat en
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strängt geografisk och kronologisk begränsning av undersökningen. Denna omfattar därför Vörå i svenska Österbotten från decennierna före och efter det
senaste sekelskiftet.
De 146 uppteckningar, som analyseras i avhandlingen, är avtryckta i en
avslutande bilaga på drygt 60 sidor. De återges där både på originaldialekten och
i normalsvensk översättning. Den som inne i boken känner sig vilsen i det gamla
vöråspråket kan därför över referenserna i den löpande framställningen få en
bekväm tolkning i bilagan. Den mindre del av materialet, som är nedtecknad med
landsmålsalfabet, föreligger endast i normaliserad gestalt.
I de inledande kapitlen ger förf. till att börja med en koncentrerad översikt av
den omfattande vetenskapliga litteraturen om djävulen. Denna folkkära figur har
i ett flertal discipliner behandlats från en rad olika synpunkter utan att man har
beaktat traditionsbärarnas roll eller plats i kulturen. Förf. kontrasterar folklorens
mångfacetterade djävulsgestalt mot den kyrkliga andaktslitteraturens bild av
ondskans representant. Kyrkohistoriskt sett har Österbotten under 1800-talet
kännetecknats av en brytning mellan en lagisk pietism och en gammalluthersk
fromhet. Under slutet av århundradet kommer också de frikyrkliga rörelserna in
i bilden.
Vi vet också vad man har läst i stugorna: Svebilii förklaring över Luthers lilla
katekes, reformatorns egna postillor och andra sådana av Nohrborg och Anders
Björkkvist, vidare Johann Arndt, 1695 och 1886 års psalmböcker och sångböckerna Sionsharpan och Sions sånger. Däremot utelämnar förf., som annars
naturligtvis är medveten om att Bibeln på 1800-talet blir en folkbok, detta kristna
grunddokument, eftersom det kan antas ha präglat andaktslitteraturen.
Det folkloristiska materialet stammar till en femtedel från Svenska landsmålsföreningen i Finland, grundad 1874 av docenten i fornnordiska språken och
antikviteterna Axel Olof Freudenthal. Han ville hävda »de svensktalande finländarnas rätt och plikt att bevara och utveckla sin nationalitet och sin hembygd
med hjälp av sitt modersmål, svenskan». Liksom motsvarande föreningar i Lund
och Uppsala skulle man därför befrämja det vetenskapliga dialektstudiet.
Huvudparten av uppteckningarna kommer från Svenska litteratursällskapet i
Finland, som stiftades 1885, likaså av Freudenthal men tillsammans med politikern och litteraturvetaren Carl Gustaf Estlander och tidningsmannen Axel Lille.
Vi får en utförlig presentation av de olika insamlarna och deras egenart liksom en
diskussion av materialets nedskrift, renskrift, publicering, där sådan förekommit, och därmed skiftande värde. I den särskilda tablån över de 146 uppteckningarnas proveniens anges också i förekommande fall numret i Aarne &
Thompsons typregister (förkortat AT; FFC 184). Sådana notiser liksom parentetiska litteraturhänvisningar i den löpande texten vidgar perspektivet i den annars
strängt lokalhistoriska studien med dess udd mot ett äldre diffusionistiskt-evolutionistiskt synsätt. — Sagesmännen har endast kunnat identifieras ifråga om 35
texter, bakom vilka står 21 traditionsbärare. Deras olika data är förtecknade i en
särskild tablå (s. 66 f.).
I kapitlet om hur man berättade om djävulen, söker förf. inrangera det brokiga
materialet i skilda genrer med hjälp av Hermann Bausingers uppdelning av
folkloristiskt stoff: formler och former (förf.: formar). De förra utgörs av kultformler och ritbeskrivningar, talesätt, ordspråk och wellerismer, dvs, ofta humoristiska utsagor av en viss person i en speciell situation, vidare svordomar och
övriga formler. Till de senare hör skämtsagor och fabler. Härtill lägger förf.
utanför Bausingers system berättelser och trosutsagor. I Vörå saknas däremot
memoraten, dvs. beskrivningar av personliga, övernaturliga upplevelser.
1 denna mödosamma klassificering tar förf. hänsyn till både innehåll och form
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och lyckas med sin subtila analys bl. a. få fram, att människan och djävulen möts
i olika världar: den verkliga, sagesmannens egen, och den episka, som berättaren
själv inte har del i. Människans och djävulens mellanhavanden kan i sin tur
skildras på fyra olika sätt, allteftersom handlingen utspelas i den ena eller andra
världen eller i båda två. »Genretillhörigheten säger ingenting om huruvida djävulen är ond eller god», detta i motsats till andaktslitteraturen, där det dessutom är
svårt att genomföra en motsvarande kategoriindelning.
I avhandlingens utförligaste kapitel får vi en annan systematisering, nämligen
vad man berättade om djävulen: benämningar, utseende, vistelseort, ägodelar
och släktrelationer, djävulen i den mytiska världen, hans möten med människan i
snart sagt alla former av jordisk tillvaro och hans förhållande till trollkarlar och
trollpackor. Att djävulen inte enbart är ond och att han t. o. m. kan hjälpa
människan är egenskaper, som självklart saknas i andaktslitteraturens teologiskt
bestämda bild av honom. Där är han Guds fiende och motpart i frälsningsdramat,
då han i sitt högmod redan i begynnelsen gör uppror mot Skaparen och förleder
människan. Men trots dessa påtagliga olikheter finns det vissa gemensamma
värderingar i uppbyggelseskrifterna och folkloren. De gäller normerna för det
mänskliga beteendet. Traditionsbärarna hör ju hemma i båda systemen och de
folkliga djävulsberättelserna skulle ha dött ut, om de hade kommit i absolut
konflikt med den kyrkliga förkunnelsen.
Vad berättade man då om djävulen, blir nästa fråga. Enligt folkloren var han
också ond eller hotande men därjämte en hjälpare, han var dum men ibland utan
någon särskild kvalitet, han var oduglig men kunde även återställa ordningen,
t. ex. då han ropade, att man också måste hålla upp och titta efter, när han höll
på att dra ihjäl sig på slipstenen. Eller också kunde han upprätta en ny ordning. I
svordomar användes hans namn som »stilmarkör». Det finns ingen djävulstyp,
som motsvarar en bestämd genre. Man kan sammanfatta de olika djävulstyperna
i två huvudkategorier, som är varandras motsatser, nämligen å ena sidan den ur
människans synpunkt negativa, hämmande djävulen och å andra sidan den
positiva, berikande djävulen. Men den förra upprätthåller genom hot om straff
samhällsordningen, den senare, som är dum och kan luras, ger människan
möjlighet att bryta mot normerna, han skänker henne frihet.
Dessa distinktioner innebär i sista hand, att vi i djävulsmaterialet möter
kampen mellan samhälle och individ. Detta ger anledning till förf.: s närmast
socialpsykologiska reflexioner. Psykoanalytikern Erich Fromms beskrivning av
den protestantiska människans dilemma, kulturvetaren Ulf Hannerz' särskiljande av den reproducerande och självständigt skapande människan, etnologen
Albert Eskeröds framhävande av intressedominansens roll och religionspsykologen Hjalmar Sundéns rollära passerar raskt revy. Längre uppehåller sig förf.
vid en ämneskollega till Sundén, Bernard Spilka, och hans attributionsteori, dvs.
människans försök att få ordning på sin tillvaro genom att — i religiöst sammanhang — tillskriva Gud det som händer henne. Också djävulen är en attributionsgestalt.
Men längst stannar förf, vid mentalitetshistorikern Michail Bachtins utredning
av den medeltida skrattkulturen som ett sätt att i befriande syfte vända upp och
ned på hela den konventionella världen. På samma vis kan i vöråtraditionen den
folkliga djävulen psykologiskt befria människan från den officiella kyrkans krav
på livsform och livsinställning. Slutligen söker förf. komma till rätta med de
ambivalenta dragen hos djävulen genom att knyta an till trickstern hos de
nordamerikanska indianerna, den fornnordiska mytologiens Loke. Denna gestalt
spelar visserligen en framträdande komisk roll. Men han har även en allvarlig
sida, genom att han också framträder som kulturbärare, såsom framför allt
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religionsetnologen Åke Hultkrantz har poängterat. Hans iakttagelser stämmer
formellt i stor utsträckning på vöråmaterialets djävul.
Detta kortfattade och förenklade referat torde dock vara tillfyllest för att
klargöra, att vi har med en i alla avseenden föredömlig avhandling att skaffa. En
kritiskt sovrad och klart redovisad, mångskiftande materialsamling har systematiserats och grundligt analyserats mot bakgrund av den andliga miljö, där uppteckningarna hör hemma. De komplikationer, som det folkloristiska materialet i
och för sig erbjuder och som förstärks, när det konfronterats med kyrkans
andaktslitteratur, har förf. skickligt sökt bemästra genom att tillämpa olika
förklaringsmodeller. Dessa vittnar i sin tur om en god, tvärvetenskaplig beläsenhet.
Några reflexioner. Skärps inte kontrasten mellan folklore och kyrklig förkunnelse, genom att pietism och väckelse har påverkat Vörå? Finns inte också i den
kyrkliga traditionen företeelser, som är besläktade med det komiska element,
som Bachtin uppfattar såsom antikyrkligt? Men då måste vi gå utanför det av
förf. strikt utstakade undersökningsområdet. I de medeltida mysteriespelen förekommer sida vid sida högstämd vördnad inför de heliga personerna och de mest
burleska och löjliga poänger. Denna blandning kan te sig stötande för ett modernt
religiöst medvetande av mera intellektuell och stadsfasonerad prägel, men den
har alltid kännetecknat en ursprunglig och folklig religiositet (se vidare rec.:s
Ignis divinus, 1949, s. 80 f.).
Begränsningen till Vörå medför, att en del berättelsematerial försvinner, därför att det där endast föreligger i en förkortad variant, där djävulen saknas. AT
753, »Mästare över alla mästare», finns t. ex. i en mycket utförlig version,
upptecknad av Jakob Edvard Wefvar i Ingå, Nyland. Smedens märkliga talanger
går där tillbaka på ett fyraårigt kontrakt med faen. Detta moment saknas emellertid i samma berättelse från grannsocknen Sjundeå liksom i varianten från Vörå
och därmed naturligtvis hos Ulrika Wolf-Knuts.
Men härtill kommer, att den utförligaste framställningen från Ingå till hela sin
uppläggning och i åtskilliga detaljer nära överensstämmer med AsbjOrnsen-Moes
Norske folkeeventyr (1843, nr 21), som redan 1868 översattes till svenska med
nytryck 1874 och 1875. Härmed ställs vi på allvar inför problemet »Gesunkenes
Kulturgut» (Naumann). Vad i folktraditionen har ett litterärt ursprung? Vilka
tidningar och tidskrifter har man sedan 1800-talets mitt läst i Vörå, och vad har
de innehållit av folklore? I uppteckningen från Ingå förefaller det vara mycket
sannolikt, att läsning av AsbjOrnsen-Moe ligger bakom den muntliga framställningen (Ignis divinus, s. 84 ff.).
Det finns en kyrklig litteraturgenre, som består av nytestamentliga apokryfer
och apokalypser utanför kanon. Den har under medeltiden varit mycket populär
och haft stor spridning och efterverkan. Dit hör bl. a. Nikodemusevangeliet, som
tidigt översattes till fornsvenska. Där uppträder djävulen och döden högst realistiskt, när Kristus spränger dödsrikets portar och befriar Gamla testamentets
fromma ur deras fängsel. Detta dokument har med rätta observerats av den
danske folkloristen F. Ohrt i hans arbete från 1927, som Ulrika Wolf-Knuts
känner till och i annat sammanhang hänvisat till. Som hon själv påpekar (s. 226)
har även kyrkofäderna utlagt Kristi seger över djävul och död så att hans andliga
motståndare har blivit lurad. Här har folkloren kunnat knyta an och vidareutveckla.
Därmed har jag utan att inkräkta på avhandlingens förtjänster öppnat några
infallsvinklar på materialet, som förf. genom sin uppläggning av arbetet mer eller
mindre avgränsat sig ifrån.
Carl-Martin Edsman
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SUMMARY
In her doctoral thesis Människan och djävulen. En studie kring form, motiv och
funktion i folklig tradition ('Man and the devil. A study conceming form, motif
and function in folk tradition'), Ulrika Wolf-Knuts shows a keen interest in
methodology and the history of science. Her stringent standards of source
criticism have compelled her to severely restrict the geographical and chronological scope of this study, which consequently examines conceptions of the devil
in Vörå in a Swedish-speaking area of Österbotten (Pohjanmaa), Finland, in the
decades before and atter the tum of the century, as preserved in 146 records of
oral tradition. The author contrasts the many-faceted devil figure of folklore with
the image of him as the embodiment of evil found in Christian devotional
literature. From the viewpoint of church history, Österbotten was characterized
in the 19th century by a turning away from a legalistic pietism towards evangelical Lutheranism. The idea that the devil is not just evil and that he can even help
human beings is one which is obviously absent from the theologically determined
picture of him presented by devotional works. There, he is God's enemy and
antagonist in the drama of salvation. After trying various other approaches, the
author attempts to get to grips with the devil's more ambivalent features with
reference to the historian of mentalities, Mikhail Bakhtin. The latter claims that
the carnival culture of the Middle Ages was a means of providing relief from
restraint by turning the whole of the conventional world upside down. A figure
such as the North American trickster, analysed by ethnologist of religion Åke
Hultkrantz, also has many features in common with the Vörå people's devil. The
reviewer draws attention to the merits of this thesis, but also gives examples of
what can be missed when such narrow geographical limits are imposed.

Gösta Holm, Uppkomsten av de neutrala verbalabstrakterna på -ande.
Scripta Minora Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis.
1990-1991:1. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 1991. 39 s.
ISBN 91-22-01403-9.
Sedan Fredrik Tamm år 1878 publicerade sin skrift Tränne tyska ändelser i
svenskan, har avledningsändelsen -ande, som bildar neutrala verbalabstrakter,
av svenska språkforskare i allmänhet ansetts ha sitt ursprung i medellågtyska
förebilder, näml. böjda infinitiver på -ent, -end, t. ex. etent n. 'ätande'. Typen
har brukat klassas som skriftspråklig och ofolklig.
Med belägg från norska och svenska dialekter (främst från dalmål och finlandssvenska mål) vill Gösta Holm göra klart att neutrala verbalabstrakter på -and(e)
är varken fåtaliga eller främmande i dialekterna, och att de går att föra tillbaka på
inhemska verbalabstrakter med ändelsen -an (typen början).
De flesta substantiv i denna grupp var ursprungligen femininer, ett fåtal
neutrer, och de var oböjliga eller i varje fall oftast oböjda. N-bortfallet i dessa ord
blev olyckligt, därför att de härigenom formellt kom att sammanfalla med verbets
infinitiv. Under 1500-talet anslöt de därför till de konkreta, och fåtaliga abstrakta, neutrala an-orden, vilket gav dem böjningsmöjligheter. Ett »konserverande»
d kunde skjutas in mellan n och böjningsändelsens vokal, vilket räddade det
förra. Man bör dock observera att det är dialekternas -ande som undersöks, inte
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skriftspråkets. Holm utesluter nämligen inte möjligheten av medellågtyskt inflytande på det skriftspråkliga suffixet -ande.
Gösta Holm ger inledningsvis en del litteraturreferenser i ämnet. I avsnitt två
redogör han för förhållandena i de svenska dialekterna och konstaterar att ingen
täckande undersökning gjorts av dessa. Han balanserar uppgifter om suffixet
såsom föga folkligt (Hellquist) och om att det helt skulle saknas i en mängd
dialekter (A. Noreen) mot B. Björseths upplysning om att -ande är vanligt i
Ödsmåls-målet i Bohuslän och framförallt mot Götlinds framställning om det
västgötska Göteve-målet, där suffixet -ande har en plats i ordbildningssystemet.
Götlind argumenterar mot åsikten att den abstrakta typen är inlånad från medellågtyskan och menar att den har inhemskt ursprung.
Gösta Holm framhåller särskilt förhållandena i övre Dalarna varvid han
hämtar sitt material ur Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Man kan konstatera att av 26 belägg på neutrala verbalabstrakter på -ande är endast tre att hänföra
till Ovansiljansområdet (Orsa och Ore), och att av 28 belägg på -an är 26 att
hänföra till Älvdalen och Malung. Förf. framhåller som viktigt att ord på -ande
helt tycks saknas i Älvdalen och att älvdalskt -an måste vara ursprungligt,
eftersom assimilation nd > n inte förekommer i Älvdalen. Han slår också fast
(med stöd av Lars Levander) att n kvarstår i den neutrala substantivändelsen -an
p. g. a. inflytande från de många böjningsformer, där n ej stått i slutljud. Däremot
drabbas adverbialändelsen -an och de få (ännu) existerande abstrakta femininerna på -an av n-bortfall.
Avslutningsvis redovisas i detta avsnitt ett 40-tal finländska neutrala verbalabstrakter på -ande, hämtade från Olav Ahlbäck. Denne hyser »ett visst (försiktigt) tvivel på läran om -ande-suffixets tyska börd». Några belägg från östra
Nyland och västra Åboland visar -e-lösa former, vilka av Ahlbäck förklaras vara
apokoperade, något som enligt Gösta Holm »ju kan diskuteras» (se vidare
nedan).
I avsnitt 3 redovisas ett omfångsrikt norskt dialektmaterial med till övervägande delen abstrakta, och till en mindre del konkreta, neutrer på -an och -and(e).
Frågan ställs hur förhållandet mellan dessa båda suffix skall tolkas, och Holm
menar att -an i ett stort antal fall bör betraktas som ursprungligt i förhållande till
det ofta fakultativa -and (-ande); detta senare torde i många fall egentligen höra
hemma i bestämd form.
I avsnitt 4 redovisas fornvästnordiska ord på -andi och -endi och deras
motsvarigheter i norska dialekter. Det fanns i fvn. ett antal sakbetecknande
substantiv på -andi med maskulint eller feminint genus jämte ett betydande antal
neutrala ord på -endi, -indi, varav abstrakter var väl representerade. Flera av de
fvn. neutrala konkreta orden på -endi (-ende) står jämsides dels med nynorska
ord på -ind(e), -end(e), dels med nynorska ord på -and(e), -an(d), t. ex. fvn.
kvikendi 'levande varelse', nyno. kvikindi, kvikvendi m. m. och kvik(j)an(de),
kvekkan, kjåkån(d) m. m. Holm menar att varianterna -ande osv, helt uppenbart
är sekundära till -indi, -endi, och han kan tänka sig flera orsaker till en sådan
utveckling. Man kan i första hand räkna med en anslutning dels till maskulina
och feminina substantiv på fvn. -andi, dels till presensparticip med samma
ändelse (sådana är enligt förf. mycket vanliga i norska dialekter). I flera ord kan
det röra sig om en i relativt sen tid uppkommen substantivering av vanliga
presensparticip. Ibland kan formen förklaras med genusbyte från maskulinum
eller femininum till neutrum.
Efter genomgången av det fvn. och nyno. materialet drar Gösta Holm den
slutsatsen att det inte förefaller omotiverat »att räkna med ett visst inflytande
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från det till -endi sekundära [konkreta] neutrala -and(e) vid uppkomsten av de
neutrala verbalabstrakterna på -and(e) över huvud».
I det femte avsnittet binds de många trådarna och det brokiga nutida och
forntida materialet samman i en slutdiskussion. Gösta Holm menar att han
genom att redogöra för »förhållandena i svenska och norska dialekter bör ha
gjort det alldeles klart» att de neutrala verbalabstrakterna på -an, -and(e) »varken är fåtaliga eller verkar främmande i de skandinaviska folkmålen (eller vissa
av dessa)» (s. 26-27). Orden inom parentes är en viktig reservation, eftersom det
svenska dialektmaterial som Holm baserar sin undersökning på inte omfattar de
svenska dialekterna i allmänhet utan främst två, låt vara nog så viktiga, områden,
nämligen Ovansiljan i Dalarna och Finland. Därutöver åberopas Götlind och
Björseth. I nästa mening s.27 sägs också klart: »Framförallt an(de)-ordens
förekomst i dalmålen ... ger anledning till ett antagande ...» och s. 14: »En
fullständig undersökning av förekomsten ... i de svenska dialekterna ligger
utanför min undersöknings ram.» Och som Holm säger på samma sida är det
möjligt att en sådan undersökning skulle kunna frambringa en hel del »hittills
obeaktat material».
Förutsättningen för en utveckling -an> -and(e) låg i fornspråken. Den första
etappen var en övergång i större skala av feminina verbalabstrakter på -an
(frekventa i fornspråken) till neutrer. Utgångspunkten för denna övergång fanns i
fvn. i ett antal ord: dels ett begränsat antal -an-abstrakter med neutralt eller med
både neutralt och feminint genus, som kunde anknytas till verb, dels en grupp
konkreta (resp. denominativa abstrakta) neutrala sakord på -an, där genusskillnaden mellan neutrum och femininum varit oskarp. I fsv. fanns inga neutrala
verbalabstrakter på -an men väl ett antal an-abstrakter som i ordböcker upptas
som femininer, men som vid närmare granskning visar sig inte kunna genusbestämmas med hjälp av ordböjning eller syntaktiska sammanhang.
Utlösande faktor för genusövergången var det vitt utbredda n-bortfallet, varigenom den stora gruppen av ursprungliga feminina verbalabstrakter utsattes för
risken att bli identiska med verbets infinitiver. Gruppens svagt markerade genustillhörighet och funktion som oböjliga eller oftast oböjda substantiv underlättade
en övergång till neutralt genus, varigenom de blev »obehindrat flexibla». Det
finns ett tidsmässigt sammanfall, 1500-talet, av n-bortfall och alltmer frekventa
-ande-abstrakter i litteraturen.
Nästa steg i utvecklingen var, enligt Gösta Holm, att man i de vid det här laget
flexibla neutrala abstrakterna på -an kunde skjuta in ett »konserverande» d
mellan slut-n och den följande vokalen i en böjningsändelse. Detta skedde i
analogi med redan existerande ord på -nd eller med en restituerande, stundom
felaktig, reaktion -n> nd mot den motsatta tendensen, en försvagning av -nd> n
i efterleder och ordslut. Förf. anknyter här till Bengt Hesselman.
Gösta Holm illustrerar övergången n> nd med några exempel från Finland,
exempelvis bakan> bakand, bisman> bismand osv., varav alltså framgår att
han inte betraktar dessa former som apokoperade utan som d-utvidgade former.
Holm håller det för »osannolikt» att de mlty. infinitiverna på -ent osv, kan ha
spelat någon större roll i norska dialekter. Ett starkt skäl härför är att -ende
egentligen inte är produktivt i danskan. En faktor som bör ha underlättat
uppkomsten av de neutrala verbalabstrakterna på -an(d) i Norge är de ovan
omtalade, ur -endi, -indi sekundära neutrerna på -and(e), vilka visserligen är
konkreta men som bör ha kunnat tjäna som formella förebilder. En annan viktig
faktor i de norska dialekterna är att man bör ha kunnat räkna med inflytande från
ord på -ende osv., eftersom det ibland finns neutrala verbalabstrakter på -an(d)
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och -and(e) parallellt med former på -end(e), t. ex. beran: berende, visan(de): visende.
Gösta Holm tycks hysa större tvekan när det gäller i vad mån de mlty.
infinitiverna på -ent osv, direkt har påverkat utvecklingen av de neutrala verbalabstrakterna på -ande i de svenska dialekterna eller som han säger: detta
inflytande »är väl inte helt klarlagt» (s. 32). Han menar dock att även i de
svenska dialekterna bör samma mekanismer som i de norska ha kunnat fungera.
Det sjätte och sammanfattande kapitlet inleds med en sammanställning av sex
fornspråkliga ordgrupper, varav ett par har förbehållet »åtm. i fvn. », men vilka
alla har varit av intresse för undersökningen Sedan skissas den tänkta utvecklingen för framväxten av de svenska och norska dialekternas neutrala verbalabstrakter på -an(d) och -ande: Bortfallet av kort n i typen gildran f. 'gillrande' var
kritiskt (p. g. a. homonymi med infinitiven) för de många feminina verbalabstraktema på -an. De anslöt sig till de konkreta (och de fåtaliga abstrakta) neutrala
-an-orden, vilket gav dem böjningsmöjligheter. Ett »konserverande» d kunde
skjutas in mellan n och böjningsändelsernas vokal. Holm menar att det är detta
stadium som kan studeras i Älvdalen och Malung, ett uttalande som kanske är
något olyckligt formulerat och därmed förbryllande, eftersom dessa mål saknar
d, åtminstone i det material som presenteras i undersökningen. Utvecklingen
kunde sedan gå vidare genom att man direkt till n kunde foga ett »terapeutiskt» d
såsom i finlandssvenska mål, t. ex. bakan> bakand, genom anslutning antingen
till de neutrala, sekundärt på -and slutande orden av typen lekand(e) [norska?]
eller till de många presensparticipen på -ande, eller till båda.
Ändelsen -e i verbalabstrakterna på -ande anser förf. vara sekundär (s. 34),
och för dess tillkomst pekar han på några möjligheter till analogisk anslutning:
presensparticipen på -ande, maskulina och feminina dels verbalabstrakter, dels
konkreter på -ande.
Det är ett omfångsrikt material och många aspekter som Gösta Holm presenterar på få sidor: n-bortfall, genusbyte och »terapeutiskt» d-inskott mot en fond av
forn- och nuspråkliga nd-former, vilka kunnat tjäna som förebilder i en utveckling från -an till -ande. Det är en intressant studie som kräver en noggrann och
omsorgsfull läsning och som stimulerar till nyfikna tankegångar och funderingar.
Gerd Eklund

SUMMARY

Since Fredrik Tamm published his Tränne tyska ändelser i svenskan (`Three
German endings in Swedish') in 1878, the derivational suffix -ande, which forms
neuter abstract verbal nouns, has generally been regarded by Swedish philologists as having its origin in Middle Low German models, namely infinitives in
-ent, -end, e. g. etent neut. `eating'. This type of word has tended to be classed as
a feature of the written language, rather than natural speech.
Using evidence from Norwegian and Swedish dialects, Gösta Holm sets out to
show that neuter abstract verbal nouns in -an, -and(e) are neither few in number
nor foreign to these dialects, and that they can be traced back to native feminine
abstract verbal nouns with the suffix -an (e. g. början). The development from
-an to -and(e) was supported by groups of words in -andi, -endi etc. which
existed in Old Norwegian and Old Swedish. As Holm emphasizes, his study
relates to the -ande of the dialects, not of the written languages. He does not rule
out the possibility of a Middle Low German influence on the latter.
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Anna Westerberg, Utvecklingen av gammalt kort a framför Id och nd i
svenska dialekter. A. Text. 179 s. B. Kartor 17 st. Uppsala 1991. (Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A:19.)
ISSN 0348-4475. ISBN 91-85540-58-7.
Utvecklingen av a-ljudet i nordiska språk har givit upphov till dialektskillnader
och språkskillnader. Det gamla långa a-ljudet har behandlats ganska enhetligt:
det har i de flesta nordiska dialekter resulterat i ett å, och det motsvaras i de
skandinaviska riksspråken av å. Men även kort a motsvaras av å i flera typer av
ord. Förändringen av a till å beror här uppenbarligen på efterföljande konsonantgrupp: rd, Id, nd, ng, nk. Men här är resultaten av ljudförändringarna alls
inte lika enhetliga. Kartbilderna över förhållandena i de svenska dialekterna
visar sig — i den mån de är kända — vara brokiga, och i riksspråket har orden
tagits upp i olika former: fsv. halda och kalder motsvaras ju av hålla och kall.
Utvecklingen av a framför Id och nd i svenska dialekter är numera känd, tack
vare Anna Westerbergs doktorsavhandling som här skall presenteras. Ordens
väg in i riksspråket behandlas däremot inte i avhandlingen.
Anna Westerberg formulerar den ena av sina båda huvuduppgifter så här
(s. 19): »att i detalj kartlägga hur gammalt kort a har utvecklats framför konsonantförbindelserna Id och nd i svenska dialekter, inklusive de finlands- och
estlandssvenska, i ett representativt urval ord». Denna uppgift fullgör hon noggrant och med omsorg.
Det är sju a/d-ord, som hon kallar dem, och tio and-ord som hon har valt ut
bland ett 40-tal ord av denna typ. Uppemot hälften av dessa 40 ord gallrade hon
tidigt ut på grund av dels materialets knapphet, dels oklarheter om etymologin.
Ytterligare ett antal har hon fört undan men dessa behandlar hon översiktligt och
ger motiv för utgallringen, detta dock först på sidorna 131-134.
De återstående orden (fåll, gall, hålla, kall, ollon, vålla, ålder, and, andas,
band, blanda, brand, grand, hand, land, rand, sand) redovisar och behandlar
hon egentligen på tre sätt: dels mycket utförligt i en materialsamling på över
sextio sidor, dels genom sjutton kartor, publicerade i ett särskilt häfte, vilket gör
det lätt att studera dem tillsammans med texten, och dels i ett uppemot fyrtiosidigt kapitel med rubriken Kommentar.
I materialsamlingen redovisas alla beläggen i grov fonetisk beteckning på ett
klart och redigt men samtidigt ganska platskrävande sätt. Möjligen kunde man ha
tänkt sig en tätare text med mindre typsnitt. Det är ju ändå så att en materialsamling »bara» är en faktaredovisning — det är genom kartorna som läsaren lättast
kan tillgodogöra sig dessa fakta. Jag vill börja med att lägga en trivial men inte
oviktig synpunkt på förf: s val av kartsymboler.
En utbredningskarta har en visuell funktion. Ur problemställningens synvinkel
skall den direkt ge nyttjaren en uppfattning om dialektformernas fördelning.
Därvid är att märka att fyllda och ofyllda symboler kontrasterar bäst och därför
bör användas för att åskådliggöra den motsättning man vill få fram. Avhandlingens huvudfråga är huruvida kort a framför ld och nd har bevarats, närmat sig
eller övergått till å. Alltså borde man markera a-belägg med t. ex. runda ofyllda
symboler (sand) och å-belägg med fyllda (sånd). Vill man, som förf, gör, skilja ut
belägg med ett »mellanljud» (sand), kan man markera dessa med halvfyllda
symboler. Förf. skiljer med all rätt mellan belägg med kort och lång vokal, och
hon gör det i huvudsak med hjälp av i symbolen inskrivna vågräta eller lodräta
streck. Men det går inte att göra så, när symbolen är hel- eller halvfylld, och
detta gör förf: s symbolsystem lite inkonsekvent. Om man i stället markerar längd
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med en nabb upptill på symbolen, så löser man det problemet och reducerar
samtidigt antalet symboler med hälften. Alltså: runda ofyllda, halvfyllda och
fyllda symboler för a-, a- och å-belägg samt andra symboler (kvadrater, trianglar
osv.) för andra vokaler, alla symboler försedda med en nabb om vokalen är lång,
se där den modell jag skulle ha valt i förhoppning om att kartornas huvudbudskap lättare skulle kunna utläsas.
Även om kartorna inte riktigt förmedlar den i mina ögon viktiga kontrasten
mellan a- och å-former, så är de både välritade och tillräckligt upplysande.
Ibland har det emellertid blivit för tätt mellan symbolerna på kartorna —
materialet är ju ibland mycket rikt — och då har förf, tvingats gallra. Att gallra
inom ett område med bara identiska symboler är naturligtvis tillåtet. Men man
får inte utan vidare utelämna avvikande symboler. Det har förf. gjort några
gånger.
I södra Halland heter blanda vanligen blönna. Formen blönna är belagd även i
Skåne, nämligen i häraderna Albo, Bjäre, Färs, Harjager, Ingelstad, Västra och
Östra Göinge. Men det finns bara en symbol för blönna i Skåne. »För åskådlighetens skull har endast Bjäre-materialet karterats», säger förf. i kommentaren till
kartorna (s. 117). Bjäre hd gränsar till Halland, och blönna-symbolen ansluter sig
fint till blönna-beläggen i södra Halland. Men här har förf. lagt till rätta och
putsat kartan. Hon borde ha glesat lite bland blänna- och b/ånna-beläggen i
Skåne, så att åtminstone några blönna-belägg kunde ha fått plats. Mångfalden
och brokigheten bär ju fram en information och kunde ge anledning till diskussion. (Se strax nedan.)
Jag nämnde att materialet även redovisades på ett tredje sätt. Det sker i
kapitlet Kommentar (s. 88-130). Här urskiljer förf. först några någorlunda enhetliga utbredningsområden. Ett sådant är »det stora å-området». Med undantag av
land har alla orden å-vokal i ett kärnområde som utgörs av större delen av
Småland samt av Östergötland och Öland. Områdets utbredning åt norr och
väster varierar kraftigt från ord till ord, framhåller förf., och å-former finns också
i söder. Förf. urskiljer och karaktäriserar också andra områden. Men att finna
gemensamma drag i utvecklingen för hela ordgruppen är nästan omöjligt.
Förf. går därför över till att behandla varje enskilt ord för sig, och vi får på så
vis ytterligare en genomgång av materialet. Hon kommenterar dialektformerna
och gör en del goda iakttagelser. Avsnittet är dock framför allt beskrivande, och
man hade kanske här och var velat ha lite mer av diskussion och tolkning av
dialektformer och kartbilder. Här bara ett rätt obetydligt exempel som emellertid
anknyter till det föregående.
Verbet blanda heter i Skåne och södra Halland framför allt blånna, blänna och
blönna. Problemfritt är blånna, som utgår från blanda. Formen blänna sammanställer förf. på ett rimligt sätt med fornspråkliga och danska ä-former, men
blönna kommenterar hon inte. Hon säger bara att ö-formen i norra Bjäre kan
»ses som sammanhängande med ö-formerna i södra Halland». Sedan konstaterar
hon, som jag nämnde ovan, att från Skåne »finns bara enstaka vitt spridda
belägg». (Beläggen på blönna från Skåne är faktiskt lika många som de från
södra Halland, 13 st.) Om man vill komma till rätta med ö i blönna, kunde man
pröva att utgå från blänna och räkna med en labialisering efter labialen b + 1.
Labialiseringen bör ha befordrats av att verbet blanda ofta är trycksvagt blanda
bort, blanda i, blanda mjölk i. Om detta resonemang är riktigt, kan blönna-formerna i Skåne kanske belysa ett äldre tillstånd med ä-former där å nu råder,
t. ex. i Harjagers hd.
Efter ett par korta kapitel, det ena om ett antal ald- och and-ord som inte har
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lämpat sig för kartering — jag nämnde detta i det föregående — det andra om
förhållandena i danska och norska dialekter, avrundar förf. sin undersökning i
två kapitel: Slutsatser och resultat samt Sammanfattning.
Förf. ansluter sig till den gängse uppfattningen att övergången av a till å
framför Id och nd har föregåtts av vokalförlängning. Hon framhåller vidare,
vilket är viktigt, att den bild av utvecklingen som handböckerna i regel ger är
starkt förenklad. Att utvecklingen framför allt norr om Mälarlandskapen har
varit en helt annan framgår tydligt av hennes undersökning. Hon påpekar att
utvecklingen inte kan beskrivas med hjälp av ett fåtal enkla regler. Man kan säga
att hon når fram till en rent gillkronsk uppfattning när hon låter de sista orden i
boken vara: »varje ord tycks ha sin egen historia».
För att förstå dessa brokiga kartbilder skulle man, påpekar förf., anlägga ett
språksociologiskt perspektiv och ta hänsyn till den roll ett prestigeuttal kan ha
haft. Men hon för inte resonemanget längre än så.
Några gånger har jag efterlyst en mera ingående tolkning av dialektformer och
kartbilder. Avhandlingen har i stor utsträckning en registrerande karaktär och
innehåller inte så mycket av problemanalys. Det kan därför vara skäl att — som
komplement till citatet i början av recensionen — citera vad förf. säger (s. 9) om
det andra syftet hon har haft med sin avhandling, nämligen »att ge ett bidrag till
den diskussion som förts om utvecklingens förutsättningar och förlopp». Att ge
ett bidrag till en diskussion är en blygsam målsättning, och den är måttfullt
formulerad på ett sätt som inger sympati. Förf. har knappast lovat mer än hon
har hållit!
Vi har nu inom loppet av ett år fått två utförliga kartläggningar av ljudförändringsresultat i svenskan, nämligen Gerd Eklunds om utvecklingen av gammalt
uddljudande wr och Anna Westerbergs här redovisade kartering. I båda fallen är
det fråga om doktorsavhandlingar vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala.
Kanske vi så småningom får den dialektgeografiska atlas som man för mycket
länge sedan planerade!
Sigurd Fries
SUMMARY

In the dialects of Swedish, Old Swedish short a before Id and nd has either been
preserved or changed, usually to å, but sometimes in other ways. The author of
this thesis has recorded, mapped and studied some twenty words originally
containing the sound combination ald or and. The thesis stands out in particular
for its detailed and accurate presentation of the linguistic data, with a distribution
map given for each word, but the author also arrives at some valuable conclusions on the basis of those data. She shows that the view which once prevailed,
namely that a has changed to å before Id and nd in southern Sweden up to the
provinces around Lake Mälaren but been preserved further north, is an oversimplification. She argues that the changes which this sound combination has
undergone cannot be described with reference to a few straightforward rules,
and sums up the situation in the classic formula: `Every word has a history of its
own'. She shares the generally held view that, before a shifted to å before id and
nd, it was lengthened. One of the matters dealt with by the reviewer is the
author's mapping technique, in which he suggests certain improvements.
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Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar. Red. av
G. Danell, A. Schagerström och H. Gustavson. Uppsala & KObenhavn
1918-45. (Skrifter utg. gm Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A:2.) Nyutgåva 1991. Ödins förlag Hanseproduktion AB. Visby. ISBN
91-85716-61-8.
År 1831 inledde bröderna Per Arvid Säve (1811-1887) och Carl Säve (1812-1876)
ett livslångt uppteckningsarbete på Gotland. 1898 väcktes ett förslag om att ge ut
deras dialektmaterial i ordboksform. Förberedelser för utgivningen påbörjades år
1900 och år 1920 tillträdde Herbert Gustavson som redaktör för projektet.
Redigeringen hade då nått fram t. o. m. artikeln ben. Det första häftet av
Gotländsk ordbok distribuerades först 1936 och det femte och sista 1945. De fem
häftena utgör tillsammans två band (A—N och 0-0).
Till grund för ordboken ligger alltså i första hand bröderna Säves omfattande
material, men även andra källor har utnyttjats. Dessa är främst äldre samlingar
av gotländska ord (t. ex. Spegel, Neogard och ToftU) samt dialektuppteckningar
i bl. a. ULMA. Herbert Gustavson redogör i inledningen till första bandet av
ordboken dels för de källor som kommit till användning, dels för redigeringsarbetets olika faser.
Intresset för Gotländsk ordbok var stort och i början av 1970-talet var upplagan slutsåld. Efterfrågan upphörde dock inte, och häromåret kom från bokförläggare Thorbjörn Ödin i Visby önskemål om att få ge ut ordboken på nytt. Med
ULMA:s tillstånd och med hjälp av medel från ett antal bidragsgivare kunde så
Ödins förlag publicera nyutgåvan, tillägnad Herbert Gustavson, »den outtröttlige
gutamålsforskaren», i två band hösten 1991.
Nytrycket är helt oförändrat så när som på ett nytillkommet förord, innehållsförteckning och en mer överskådlig karta över Gotland. Det är gjort på ett
betydligt kraftigare papper än originalupplagan, vilket gör de båda volymerna
tjockare och tyngre men samtidigt också lättare att bläddra i, eftersom papperet
inte är så skört. Det är både åldersbeständigt och miljövänligt.
Det är mycket glädjande att denna publicering kunnat genomföras. Inblandade
parter har gjort en verklig kulturinsats genom att medverka till att Gotländsk
ordbok åter finns tillgänglig i handeln.

Kristina Ha gren
SUMMARY

Gotländsk ordbok på grundval av Carl och P. A. Säves samlingar CA dictionary
of Gotland dialect, based on the corpora collected by Carl and P. A. Säve')
appeared between 1936 and 1945 in the publications series of the Institute of
Dialect and Folklore Research, Uppsala (Series A:2). The task of editing the
dictionary was undertaken largely by Dr Herbert Gustavson. A new edition of
this work, which has been out of print for a couple of decades, has now been
published by Ödins förlag Hanseproduktion AB, Visby. It is most gratifying that
this Gotland dialect dictionary is now available again.
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Ordbok över Sveriges dialekter. Första bandet. Häfte 1. la—andtäppt.
Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter. Uppsala 1991. ISSN
1102-1586. ISBN 91-88324-00-1.
Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) utkom sommaren 1991 med sitt första
häfte, innehållande en preliminär inledning på 10 sidor samt en ordförteckning på
68 sidor, omfattande a—andtäppt. Därmed har ordboksredaktionen, efter ett långt
och mödosamt förarbete, givit det första slutgiltiga provet på hur dess ordbok
kommer att se ut. Det är en verklig milstolpe i svensk dialektforskning som
därmed passeras, och häftet är därför berättigat till en noggrann granskning.
OSD är en rikssvensk dialektordbok, dvs, den behandlar inte finlandssvenska
eller utlandssvenska, inte heller lapska eller finska i Sverige. Den avser att
redovisa de rikssvenska dialekternas hela ordförråd under hela deras kända
historia, dvs. från 1600-talets början till idag.

Bakgrund och historia
I omkring 130 år har den enda samlade behandlingen av de svenska dialekternas
ordförråd varit Johan Ernst Rietz, Ordbok öfver svenska allmogespråket
(Svenskt dialektlexikon, 1862-1867). Det är lite genant för svensk språkforskning
att det kom att dröja så länge med en efterträdare till Rietz. Inom finlandssvensk
dialektologi har det producerats, förutom mindre lexika, två stora lexika över
hela området 1904-1932, nämligen Vendells lexikon (1904-1907) och dess påbyggnad Wessmans (1925-1932), vilka genom sitt omfång och sitt modernare
snitt ger en bättre bild av de östsvenska dialekterna än Rietz ger för rikssvenskans dialekter. Trots det har man 1976 börjat utge en ny samlad ordbok för
samma dialektområde, ett verk som 1991 hunnit fram till hux flux och som, av
hittillsvarande omfång att döma, kommer att omfatta nära 4 000 sidor: Ordbok
över Finlands svenska folkmål.
Med tanke på att Rietz' ordbok har haft en så central ställning som den enda
samlade översikten över de svenska dialekternas ordförråd torde en kort allmän
jämförelse mellan Rietz och dess efterträdare vara berättigad.
Vid denna jämförelse är min avsikt verkligen inte att nedvärdera det arbete
Rietz utförde — jag vill tvärtom poängtera värdet och betydelsen av hans verk
men också den prestation han utförde. Han använde nämligen c. 20 år på sitt
verk, medan vi måste räkna med kanske det tiodubbla antalet manår för OSD.
Den senare bygger dessutom väsentligen på ett tidigare hopbragt material,
medan Rietz själv till större delen dels insamlade, dels organiserade insamlingen
av sitt.
Till en början kan genast påpekas att OSD avslöjar förhållandevis många
felaktigheter hos Rietz, liksom hos hans föregångare Ihre; det är faktiskt slående
hur ofta sådana kommentarer finns i enbart detta första häfte. För den som
betraktat Rietz som en mycket tillförlitlig källa är detta förvånande, men välförståeligt, ty mycket, ja, nästan allt av betydelse, har ju hänt inom dialektforskningen efter hans tid.
Jag har sett mycket allmänt på hur Rietz' artiklar ser ut i jämförelse med
OSD:s. Naturligtvis är det först omfånget som faller i ögonen: på det hittills
publicerade avsnittet har OSD nästan fyra gånger så mycket text som Rietz.
Mest beror nog detta på sammansättningarna (i alla germanska ordböcker tar de
mest utrymme). På ordet abborre har Rietz 6 rader, OSD c. 180. Att bemärka är
att OSD har stora formparenteser (dvs, parenteser som kortfattat visar sådana
former av ett enskilt ord som tyder på avvikande uttal). Därav finns intet hos
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Rietz. Denne avhandlar 2 sammansättningar till ordet abborre på 3 rader, medan
OSD avhandlar c. 110 på c. 140 rader, därav flera med relativt utförlig betydelsebeskrivning. Just på grund av sammansättningarnas riklighet lär nog ordförrådet
i OSD kunna bli ända upp till tio gånger så stort som det är hos Rietz.
Beträffande ordförrådet är det viktigt att konstatera att det finns två kategorier
ord som helt saknas hos Rietz men som OSD bemödar sig att skjuta fram,
nämligen dels de »vanliga» orden, de där riksspråket och dialekterna i stor
utsträckning stämmer överens, dels lånorden. Om man snabbt ögnar igenom
OSD:s första häfte frapperas man av vilket utrymme den senare gruppen upptar.
Det beror bl. a. på de ofta tämligen stora formparenteserna som lånorden ger
anledning till — de är ju underkastade många ombildningar. Anledningen till att
dessa delar av ordförrådet tar så stort utrymme är ju viljan att behandla dialekternas hela ordförråd. Detta är en riktig princip. Men vilka kriterier har man
egentligen för urvalet? Ord som t. ex. ackord, ackordera tillhör det allmänna
språket, men behöver ett ord som ackompanjera vara med? Ord som inte i vid
mening tillhör »folkspråket» bör väl utgå? Även vid ett ord som agent vill jag
sätta frågetecken; här finns knappast någon betydelse, någon form eller något
uttal som inte förekommer i riksspråket. Till slut måste jag dock medge att klara
och entydiga kriterier är svåra att finna för hur urvalet skall göras. Till syvende
och sidst är det redaktörens eget bedömande som fäller utslaget i varje enskilt
fall — men ändå: blir inte dessa två ordgrupper lite för stora?
Förutom skillnaden i ordförråd är det skillnaden i fråga om uppslagsord,
definitioner, uttal, formredovisning och etymologi som mest märks. I fråga om
uppslagsordens form ansluter Rietz sig mer till de dialektformer han har belagda,
medan OSD följer riksspråkets system. Definitionerna är hos Rietz torftiga i
förhållande till OSD:s, och uttalsangivelser finns nästan inga. Däremot finns,
åtminstone på vissa ställen, uppgift om »tjockt 1», markerat med fetstil, vilket ju
oftast är tämligen onödigt. Rietz' etymologiska uppgifter är ganska rikliga men
visar också hur lite han egentligen hade att bygga på. Det stramare framställningssättet i OSD är en tillgång.
Mycket snart efter det Rietz publicerat sin dialektordbok gjorde som bekant
språkvetenskapen nya stora framsteg, som snart lämnade Rietz föråldrad. Bl. a.
kom den fonetiska beteckningen, som gav uttalsbeteckningarna en större plats i
dialektbeskrivningarna. Ämnet modersmålet blev allmänt universitetsämne och
därmed utökades forskningen, även på dialektområdet. I fråga om dialekternas
lexikografiska beskrivning kom allt fler arbeten som behandlade ordförrådet i
olika större eller mindre regioner: landskaps- och sockenordböcker. Främst
gäller detta de från riksspråket mer avvikande ytterområdena, som naturligt
tilldrar sig uppmärksamheten i första hand. Så kom Gotländsk ordbok att publiceras 1918-1945; dalmålsordboken, som började ges ut 1961, är 1991 hunnen till
skata. Arbetet på den senare hade ju påbörjats av Lars Levander på 1920-talet.
Ända sedan 1930-talet ungefär har det funnits förutsättningar att påbörja en ny
svensk allmän dialektordbok, framför allt därför att materialet i landsmålsarkiven då började bli stort nog. Men ekonomiska, personella och andra problem
har lagt hinder i vägen. Bl. a. har många säkert bävat inför problem av olika slag,
främst kanske svårigheten att samordna så disparata samlingar och målfören.
Först 1953-1954 togs inom Kungliga Gustav Adolfs Akademien i Uppsala
initiativet till ett sådant arbete, och 1954 inleddes verksamheten under denna
akademis egid. Insamlingen av material var givetvis till en början huvuduppgiften, men redan 1961 utgavs ett provhäfte, väsentligen redigerat av Gunnar
Hedström, som tidigare varit en högt skattad ordboksredaktör vid Svenska
10—Sv. Landsmål 1992
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Akademiens ordbok (SAOB), ett förhållande som starkt påverkat OSD. Provhäftet är i de flesta avseenden betydligt mera kortfattat och uppgiftsfattigt än det nu
publicerade häftet. I ett avseende har Hedström emellertid varit mera utförlig:
han gör en finare indelning av Småland än av övriga landskap genom att ange län
som beläggort.
Under arbetet med provhäftet kom man underfund med att materialet behövde
fullständigas och att en publicering borde uppskjutas i väntan på att detta gjordes
mera fullödigt, men även därför att propåer till HSFR om medel för publicering
på 1970-talets slut förklingat ohörda. Publiceringen kunde därför påbörjas först
1991.
Kungliga Gustav Adolfs Akademien var alltså tidigast huvudman för OSD.
Ekonomiska medel erhölls dock väsentligen från Humanistiska fonden, Humanistiska forskningsrådet (senare Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet - HSFR) samt genom diverse anslag från andra fonder och stiftelser. År
1965 övertog ULMA förvaltningen av dessa medel. Efter diverse diskussioner
beslöt riksdagen att OSD 1 juli 1984 skulle överföras till DOVA som ett självständigt projekt, varigenom ordboksarbetet alltså förstatligades och fick en fastare
ekonomisk grund.
Från början hade OSD endast timanställda. År 1955 blev Vidar Reinhammar
deltidsanställd arbetsledare, år 1958 heltidsanställd, från 1971 med titeln ordbokschef. 1964-1972 var Gunnar Nyström deltidsanställd, fr. o. m. 1972 heltidsarbetande. Hela arbetskraften 1984 motsvarade något mer än nuvarande tjänster.
Nu har OSD en ordbokschef (fr. o. m. 1992 Gunnar Nyström) och en förste
arkivarie på heltid, en arkivarie på 75 %, en arkivarie på 50 % och en ordboksassistent på heltid.
1954-1967 inhystes de anställda mera tillfälligt i anslutning till institutionen för
nordiska språk, men 1967 blev de grannar till ULMA på Östra Ågatan 27, och
1974 flyttade de till Gamla Torget 3, där de ännu är grannar till ULMA, sannolikt
till glädje för bägge parter.

Det nu utkomna häftet
Den typografiska utformningen är god - jag har knappast något att erinra. Man
jämför naturligtvis - orättvist nog - med det dåliga trycket hos Rietz.
Korrekturläsningen tycks ha varit synnerligen noggrann. Min läsning av sid.
13-36 har endast avslöjat följande småfel: sp. 17a under abedank, rad 5-6, skrivs
avstavat La-n (borde ha stått på en rad); sp. 21a under aderton, rad 1, står: »jfr
anm. 1 i formavd.» Någon 1:a finns ej där.
Ordens arrangemang med hänsyn till särskilda förbindelsers, sammansättningars och avledningars uppställning, betydelseföljd och underavdelningar inom
huvudartiklarna ansluter sig nära till SAOB:s arrangemang men är i vissa avseenden mer kompakt, vilket är som sig bör med hänsyn till att artiklarna i OSD
vanligen är kortare och texten således kan dras samman mer än i SAOB. Men
vissa anmärkningar kan göras; så är det t. ex. svårt att hitta undermoment i vissa
artiklar - liksom i SAOB. Se t. ex. afton, sp. 25b, där b-d är mycket svåra att
snabbt hitta. Det är angeläget för den som ofta nyttjar dessa ordböcker att snabbt
kunna hitta utbrutna avdelningar. Någon form av markering borde finnas här;
varför inte ett tankstreck? - något som jag pläderat för inom SAOB.
Att OSD ansluter sig nära till SAOB tror jag generellt sett är värdefullt,
framför allt därför att de två ordböckerna förvisso kommer att användas jämsides och under jämförelse. Det är f. ö. inte främst genom det yttre arrangemanget
som OSD följer SAOB utan fastmer genom att den lexikografiska terminologin
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till största delen är övertagen från den senare. Även i definitionerna tycker man
sig se en överensstämmelse, fastän OSD:s är kortare, självklart, eftersom riksspråket här blir översättningsspråk och analyserande definitioner mera sällan
behövs.
En olikhet mot SAOB är att OSD vid särskilda förbindelser och sammansättningar till huvudord med flera moment inte utsätter momenttillhörighet, vilket
kanske varit önskvärt; eftersom huvudorden i allmänhet inte har så många
moment kan likväl kanske den upplysningen undvaras.
En anmärkning: beträffande uppställningen av avledningar noterar jag att man
sp. 29a under Avledn. satt upp p.pf.-formen -agad i sammansättningarna hård-,
lätt-, lös-agad. Formen ska väl inte ses som en avledning?
Normaliseringen av uppslagsorden måste i OSD vara ett stort problem. Det
insamlade materialet representerar en mycket varierad flora av former, reflekterande olika principer för uppteckning, varierade typer och olika nivåer av
fonetisk återgivning m. m. Detta får till resultat en mångfald hänvisningar från
ordformer som inte är egna uppslagsord till de former under vilka de förra
uppförs. Hur detta i stort fungerar går knappast att se inom en så liten del av
lexikonet som detta omfattar, men min bedömning är att man följt en god
princip: man har med mycket av den varan utan att för den skull fylla ordboken
med hänvisningar.
Här ett par småanmärkningar beträffande normaliseringen: 1. Ordet aptit
såsom adj. har fått bli eget ord (abotidd) men kunde naturligtvis ha stått under
aptit som eget moment; 2. agning, avledning av 'agn, upptas som eget ord,
medan t. ex. adlig står under adel, fastän orden är helt jämförbara.
En av de saker som fördelaktigt skiljer OSD från Rietz är den noggranna
redovisningen av uttal och former. Man får dock observera att uttal anges endast
då det är belagt i materialet. Uttalsuppgifterna blir särskilt utförliga vid främmande eller svårförstådda ord, som ofta ombildas (se t. ex. abecedarius, ackord,
ackordera, ackurat, adjunkt, advent, advokat), men även vid inhemska ord som
abborre, aderton, afton osv.
Uppgifterna om huvudtrycket och fördelningen av accent 1 och 2, när variation finns, blir också tämligen utförliga och ger en ingående information.
För en SAOB-redaktör kan det verka som en brist att ord, betydelser och
former inte ges någon bruklighet, eftersom man ser dialekterna som en given
enhet, vilken i princip inte är underkastad förändring. Bland dialektforskare,
tycks det mig, finns ett slags oskriven codex som säger att de svenska dialekterna är sig lika över tiden, fastän alla vet att så inte är fallet: detta är en samling
språkformer som är utdöende. De är snarast att se som fornspråk, så att
språkbeskrivningen i dialektforskningen i praktiken rör ett språkskede som ligger
c. 100 år tillbaka i tiden.
Ordurvalet är naturligtvis viktigt. Här följer, som tidigare sagts, OSD givetvis
principen att hela ordförrådet inom dialektområdet skall behandlas, inte bara det
som avviker från riksspråket. Utan att det uttryckligen nämns i inledningen utgår
anmälaren dock från att ord som är gemensamma för dialekt och riksspråk i form
såväl som i fråga om uttal och betydelse förbigås. Utmärkande för OSD i
jämförelse med Rietz är ju, som ovan nämnts, att ord i officiellt språk o. d. samt
lånord medtas i stor utsträckning och upptar ett relativt stort utrymme, utom de
ovan nämnda t. ex. abellera, 2aber, absens, affektera, agera.
När det gäller hänvisningarna mellan artiklar som är etymologiskt eller semantiskt jämförbara finns det ingen helt konsekvent behandling. Principen bör,
tycker jag, vara att korshänvisningar ges, så att A hänvisar till B och vice versa.
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Nu finner man på agunting en etymologisk hänvisning till aguntig, men det
hänvisas inte från aguntig till agunting. På sammansättningar som aderton-tunneryss definieras så: »=-tunning», men på -tunning ges inte korshänvisning till de
ord där -tunning utgör definitionsordet. Så borde man nog göra. Lite inkonsekvent har hänvisning gjorts från sammansättningen ablad till l a ssgr, fastän
sådana hänvisningar f. ö. inte tycks finnas. Min kommentar är att det nog är
omöjligt att förutse vilka ord som kan missförstås.
I uppställningen av hänvisningar mellan olika former som upptas under gemensamt huvudord finns några inkonsekvenser. Sp. 30a står först en hänvisning
»lage se lave. — 2age se l aga. — 3age se 2aga». Detta är väl ett följdfel: det ställe där
en ordform först förekommer i den alfabetiska följden bör få beteckningen »IX»,
dvs. i detta fall bör »2age» få bli » lage», eftersom det kommer först i ordboken.
Under t. ex. lagg och 2agg finns samma följdfel. Däremot följs »min» modell på
formerna av agga.
Med definitionernas utformning är anmälaren mycket nöjd. Jag tycker att man,
allmänt sett, kommit fram till en fin avvägning mellan kravet på klarhet och
fullständighet (i rimlig omfattning) å ena sidan och kravet på korthet och pregnans å den andra. Även här märks f. ö. SAOB:s inflytande, kanske inte så
mycket genom kortheten (SAOB brukar inte berömmas för det!) som genom den
terminologi och det praktiska arrangemang genom vilket en enhetlig och träffande definitionsstrategi åstadkoms. Även när det gäller den besvärliga frågan om
definition gentemot icke-definition på sammansättningar tycker jag att man valt
en god väg.
I enstaka fall kan man, som alltid, ha en avvikande mening. Ofta beror ju
utformningen av en sammansättningsramsa i viss utsträckning på det som ratats,
och därom vet läsaren intet. Jag har, när det gäller frekvensen av strukna
sammansättningar, under hand fått veta att av 300 sammansättningar till trädnamnet al har vid preliminär redigering medtagits endast 80! Men detta är inte ett
typiskt fall.
En ordboks kvalitet beror till en del på den skicklighet och professionalism
med vilken den presenterar sitt material men minst lika mycket på detta materials beskaffenhet. Bl. a. spelar storleken hos materialet en betydande roll. Mina
erfarenheter från SAOB under 30 år har lärt mig att se med stor veneration på
den ursprungliga planering, främst av K. F. Söderwall, som från början gav
SAOB det sannolikt fullödigaste material som någon av de historiska, nationella
ordböckerna kan uppvisa. Materialets storlek ger en större möjlighet till bedömning av vad som är värt att medta och vad som kan uteslutas. Ur vetenskaplig
synpunkt är det dessutom mycket viktigt att materialet även efter publiceringen
av en ordbok bevaras, så att det kan användas för nya lexikografiska — men
framför allt även för allmänna språkliga — studier.
Materialet till OSD är nu, när det praktiskt taget är slutgiltigt insamlat,
imponerande stort: 7,2 miljoner sedeslappar plus några hundra tusen belägg, som
av olika skäl inte överförts till sedesformat. Märkligt nog är samlingen nästan
precis lika stor som samlingen i SAOB (Svenska Akademiens ordboks språkprovssamlingar) — och där har man alltid varit stolt över den stora samlingen!
Materialet i OSD härrör först och främst från landsmålsarkiven, framför allt
från ULMA och DAL. Särskilt samlingarna från DAL är stora, med hänsyn till
upptagningsområdets storlek: minst 3 miljoner lappar. Sedessamlingarna består i
stor utsträckning av kopior ur arkivens samlingar, frambragta dels genom avskrivning, dels genom xerokopiering. Ur detta material har man, som komplettering av sådant ordförråd som av skilda skäl saknas eller är ofullständigt excer-
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perat, gjort flera hundra tusen nya excerpter. Vidare bör det påpekas att arkivens
äldre excerptmaterial ibland består av exempel på ett ord utan vare sig kontext
eller böjningsuppgifter o. d. På så sätt skiljer sig OSD:s material något ofördelaktigt från SAOB:s.
Förutom ur landsmålsarkivens samlingar har OSD också excerperat material
från de (i synnerhet äldre) ordböcker, vilkas grundmaterial ej ligger i arkiven. Hit
hör främst Ihres och Rietz' material. I handskrift finns också flera stora ordböcker, vilkas ordförråd medtas. Viktiga är också svaren på landsmålsarkivens
frågelistor, liksom material i Nordiska museet, framför allt i den s. k. Etnologiska
undersökningen. Detta har delvis tillgodogjorts OSD, liksom man också använt
utskrifter av en del av de inspelningar, som f. ö. till stor del ligger outskrivna,
tyvärr. Det äldre ordmaterial som finns i tryckta skrifter har också genomgåtts,
dels texter på dialekt, dels skrifter med dialektala inslag.
Det förefaller mig som om OSD har ett utomordentligt gott, rikhaltigt och
mångfaldigt material, som borgar för att allt väsentligt kommer med i den tryckta
ordboken.
Ett problem är givetvis redovisningen av beläggställena. Beläggen har ju i
allmänhet en klar geografisk proveniens, ofta även när det gäller litterära belägg,
och frågan är med vilken noggrannhet man skall ange beläggets geografiska
tillhörighet. I landsmålsarkivens samlingar är materialet ordnat sockenvis (enligt
äldre indelning). De utgivna dialektordböckerna behandlar oftast en sockens
eller (en del av) ett landskaps ordfön4d. Eftersom en redovisning med angivande
av enskilda socknar i OSD otvivelaktigt skulle ha medfört en betydande utvidgning har man valt att stanna vid landskapet som enhet, en nödtvungen åtgärd,
som väl torde beklagas av mången dialektforskare. Men för dem finns samlingarna kvar! Genom att i vissa fall ge en väderstrecksuppgift (S =Södra, SÖ =Sydöstra osv.) har man gjort närmare preciseringar.
Slutord
Under 1970-talet förekom inom HSFR:s ram en debatt om OSD:s vara eller icke
vara; den gällde bl. a. huruvida materialet skulle publiceras som en allmän
svensk dialektordbok eller om inte i stället ordböcker med regionalt innehåll
borde ersätta en sådan. För en redaktör vid SAOB föreföll redan då en sådan
diskussion onödig, av följande skäl.
För det första: den icke fåtaliga allmänhet som söker upplysning om det
dialektala ordförrådet är mest betjänt av en allmän dialektordbok som ger
generella upplysningar samtidigt som den givetvis anger den regionala fördelningen. Samma sak gäller för många forskare, som ofta behöver en pendang till
SAOB på det dialektala området.
För det andra: landskapsordböcker eller — i ännu högre grad — sockenordböcker har främst två nackdelar: dels är varken socken- eller landskapsgränser
identiska med dialektgränser, vilket med nödvändighet skulle medföra dubbelarbete och en avsevärd överlappning, dels beror möjligheten till framställning av
sådana på tillgång och intresse hos forskare inom varje enskilt område. Av vad
som hittills publicerats framgår klart att en avsevärd ojämnhet i beskrivningen
skulle bli följden.
En annan tanke framfördes också: man borde bara samla in material och hålla
det tillgängligt för de intresserade, bl. a. i väntan på att datorerna skulle utvecklas så att det gamla tryckningsförfarandet bleve onödigt. Den förväntningen
torde inte komma att infrias på länge. Dessutom: ett osorterat material skulle för
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en allmänhet vara helt oanvändbart — och även kvalificerade forskare skulle få ett
enormt arbete i onödan.
Saken är klar: en allmän svensk dialektordbok är en självklarhet. Arbetet på
en sådan är en specialuppgift, som kräver en fast institution, inom vilken
specialister fostras till den professionalism som effektivt kan hjälpa andra att
snabbt få de svar de söker.
Vi har härmed kommit in på det känsliga kapitlet om omfång och tidsplan för
OSD. När man beräknar omfång på ordböcker under utgivning är det vanligt att
man jämför det dittills utgivna avsnittet med motsvarande avsnitt i Svenska
Akademiens ordlista, som (med viss rätt) förmodas ha en representativ fördelning av ordförrådets omfång inom sin ram. De 68 sidorna i OSD:s första häfte
motsvaras av 12 sidor i SAOL, som sammanlagt har 655 sidor text. Det betyder
att OSD med samma omfång i genomsnitt i följande delar skulle komma att
omfatta 55 häften på 68 sidor vardera eller c. 3 750 sidor. Men det är knappast
troligt att ett så litet avsnitt som det utgivna är representativt. Reinhammar har
också meddelat att verket är planerat att omfatta 75 häften på sammanlagt 6 000
sidor. Storleken på det första häftet synes då visa att man inte har tagit till i
underkant vid beräkningen, och det är ett vackert drag.
Att göra en tidsplan är svårt. Med nuvarande besättning vågar man kanske
räkna med ett häfte per 18 månader. Det skulle betyda c. 180 år, med Reinhammars siffra för omfång i tanken. En viss förstärkning av anslaget sker förhoppningsvis i år, och man får innerligt hoppas att ytterligare ekonomisk förstärkning
med tanke på utökning av antalet redaktörer snart skall kunna komma. Jag
förväntar mig att de som är intresserade av verkets snabba frammarsch gör
kraftiga framstötar i den riktningen. Önskvärt vore att OSD kunde bli färdig på
samma gång som SAOB, dvs, någon gång mellan 2020 och 2040. Mer än så kan
man inte hoppas på.
Jag vill sammanfatta så: OSD:s första häfte visar att ordboken väl svarar mot
de önskemål och förväntningar man haft på den. Redaktionen har utfört ett
beundransvärt förarbete, som garanterar att grunden är god, och det första
häftets hela utförande visar att den kan åstadkomma ett skickligt lexikografiskt
arbete, präglat av all den vetenskapliga noggrannhet, översiktliga klarhet och
uttömmande behandling som man kan önska sig. Jag skall bekänna att jag är
imponerad och gläder mig åt att kunna säga att min mening delas av hela
redaktionen på SAOB.
Sture Hast

SUMMARY

The first fascicle of the Ordbok över Sveriges dialekter (`Dictionary of the
Swedish dialects') has been eagerly awaited by Swedish dialectologists. It naturally represents a considerable advance on Rietz's Swedish dialect dictionary
(1862-67). The part that has now been published (in 1991), consisting of words
from a to andtäppt and comprising 68 pages of dictionary and a foreword of ten
pages, is an excellent work based on an assiduously acquired corpus which is
treated both carefully and in full, although in a way that makes economical use of
the space available. When complete, this dictionary will be of immense importance to all those who, for one reason or another, want information on Swedish
dialect words. It is to be hoped that the editorial staff will be given funding to
ensure that publication, which has got off to such a good start, will be concluded
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within three or four decades and not be prolonged for more than a century, as
might otherwise be feared.

Sagor från Edsele. Upptecknade och översatta av Frans Bergvall. Utgivna och kommenterade av Åsa Nyman och Karl-Hampus Dahlstedt.
Uppsala 1991. 303 s. ill. inb. (Skrifter utgivna genom Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B:20.) ISBN 91-85540-43-9.
År 1965 beviljade Kungl. Gustav Adolfs Akademien en ansökan om ekonomiskt
bidrag för redigering av Frans Bergvalls samling av sagor från Edsele i Ångermanland. Ett kvarts sekel senare, i december 1990, kunde Åsa Nyman på
utgivarnas vägnar underteckna förordet till det färdiga bokmanuskriptet. Den
som väntar på något gott väntar aldrig för länge, heter det ju. Den nu äntligen
utgivna sagosamlingen kommer att stå sig länge.
Edsele ligger i det inre av Ångermanland nära Jämtlandsgränsen. Det är en
bygd med en rik berättartradition. Lite längre norrut finns Tåsjö, där Erik Modin
tillvaratog materialet till sin bok Gamla Tåsjö. Ytterligare tio mil norrut ligger
Åsele lappmark, där 0. P. Pettersson sammanbragte den fram till nu största
enskilda sagosamlingen från Norrland. Det var hans Sagor från Åsele lappmark
som gav Frans Bergvall impulsen att systematiskt samla sagor. Här återfann han
till sin häpnad, ja nästan besvikelse, sagor som han hade hört av sin mor och
intimt förknippat med henne. Upptäckten att de fanns även på annat håll gjorde
honom nyfiken på sagogenren, och han började efterforska vad som fanns kvar
av sagor i hans hembygd.
Frans Bergvall har liksom sin föregångare 0. P. Pettersson varit verksam som
folkskollärare. Han föddes 1903 som den näst yngste i en syskonskara på tio.
Fadern dog när han var tre år, och modern fick ensam klara uppehället för sig
och de sex minderåriga barn som fanns kvar i hemmet. Redan i unga år blev
Frans Bergvall intresserad av ortens folkminnen. När han 1953 kom i kontakt
med ULMA, fick han vetenskapliga riktlinjer för sin verksamhet. Ett samarbete
tog vid som till dags dato har resulterat i ca 4 000 blad folkminnesuppteckningar
och närmare 30000 orduppteckningar.
Sagorna presenteras dels i dialektal form, dels i översättning till rikssvenska
gjord av Bergvall själv. Dialektuppteckningarna gjordes ursprungligen på landsmålsalfabet men har av Karl-Hampus Dahlstedt och Rune Västerlund överförts
till en förenklad fonematisk uttalsbeteckning. Till skillnad från vad som länge har
varit praxis presenteras de rikssvenska texterna före dialekttexterna — de förra
står att läsa på vänstersidorna och de senare på högersidorna. Detta är inte
någon helt lyckad lösning. Det är dialekttexterna som har nerv och som borde
läsas först. De är fulla av liv, utan några onödiga ord. Översättningen är ett
hjälpmedel för den utsocknes läsaren, gjord för att förtydliga och därför ofta
omständlig och charmlös. Det vore synd om läsaren inte upptäckte att det är
högersidorna som är värda den största uppmärksamheten.
I 1800-talets sagosamlingar intar de flerepisodiska undersagorna och novellsagorna en framträdande plats. Sagor från Edsele innehåller bara ett exempel på
vardera kategorien. Förklaringen är att den flerepisodiska folksagan hade hunnit
försvinna ur muntlig tradition när Bergvall började sin insamling. Han har valt att
inte uppteckna de sagor som har återberättats efter tryckta källor. Bland dagens
folklorister är den litterära sagan inte längre lika lågt värderad som forsknings-
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objekt som den har varit; Gun Herranen har t. ex. gjort intressanta undersökningar av hur den blinde finlandssvenske berättaren Berndt Strömberg omformade sagor ur sagoböcker enligt det muntliga berättandets regler. Ändå tror jag att
koncentrationen på muntlig sagotradition har varit välbetänkt i detta fall, där
upptecknarens syfte har varit att dokumentera hemsocknens egna sagor.
En grupp berättelser som tycks ha varit omtyckt i norrländsk tradition är de
som talar om hur det gick till när Vår Herre (ibland i konkurrens med djävulen)
skapade mannen och kvinnan, djuren och växterna. Av dem finns ett representativt urval, liksom av de internationellt spridda djursagorna (AT 1-300). Också
sagorna om den lurade djävulen och — särskilt — skämtsagorna och anekdoterna
är väl företrädda; de sistnämnda utgör huvudparten av texterna.
Några sagor i samlingen som har berett mig ett särskilt nöje är lögnsagorna.
Det är en grupp sagor som intar en rätt undanskymd plats i äldre svenska
samlingar. I USA har »the tall tale» i mer än ett århundrade åtnjutit en enastående popularitet, särskilt bland skogsarbetare, jägare, sjömän och andra manliga
kollektiv. Anders Björklunds och Gunnar Nordlinders bok Skepparhistorier från
1988 visar att genren har varit välkänd också i vårt land. Möjligtvis beror dess
ökade plats i 1900-talets svenska berättartradition på att hemvändande emigranter har fört med sig skrönor från det stora landet i väster.
Tre berättare, alla män, har försett Frans Bergvall med lögnsagor. Per Olof
Hedin berättar — gravallvarligt, rar man förmoda, det hör till genren — om hur han
hörde Kristina Nilsson sjunga i Stockholm, och då sjöng hon fyrstämmigt. Det
lät så vackert, och han blev så rörd att han sen dess aldrig har svurit. Erik Johan
Huss berättar om en stockholmare som var helt ovetande om att alla älghudar
har en solsida och en skuggsida. Älgen är ju ett nattdjur som står och sover om
dagarna. Då vänder han samma sida mot solen, vilket gör huden torrare och
fastare på den sidan. Samme berättare råkade en gång på en stockholmare som
skroderade över den berömda dimman i London. Han replikerar med en historia
om en älgjakt, när dimman var så tät att han kunde skära loss ett sjok och stoppa
det i rockfickan. »Stokkhntmart såt 3 höl4 på, män han nämmde Dllre Londondimma na mer, va dä nu könnö bero po» (s. 187).
Männen dominerar påtagligt bland informanterna: 21 är män mot bara 4
kvinnor. Många av dem har varit nära släktingar till upptecknaren. Hans mor
Märta Bergvall har gett honom flera sagor än någon annan, närmare ett 40-tal.
Dit hör flera av skapelse- och ursprungsberättelserna och djursagorna, som i
1900-talstraditionen förefaller ha berättats företrädesvis av mödrar för barn.
Svärfadern Jonas Gustafsson har berättat nästan lika många sagor, däribland
flera av de allra längsta. Han framstår som samlingens kanske största humoristiska berättarbegåvning.
Åsa Nyman har skrivit en nästan 80 sidor lång folkloristisk kommentar. I sin
presentation av sagoberättandet i Edsele berör hon skillnaderna mellan den
folkliga och den vetenskapliga genreterminologin. De äldre sagoberättarna i
Edsele använde ordet »gåtor» i stället för sagor, vilket man har gjort även i andra
nordsvenska dialekter liksom i Österbotten. Hon ger även värdefulla upplysningar om upptecknaren och sagoberättarna och kommenterar sakkunnigt de 140
sagotexterna.
Det är inte ofta man som anmälare känner behov att göra några tillägg till dessa
lärda och uppslagsrika kommentarer. Låt mig ändå få komma med två påpekanden. Av sagan om hur stjärnorna kom till (nr 3) finns en berömd svensk
1600-talsuppteckning, gjord av Samuel Columbus i Mål-roo eller Roo-mål. Hans
sagesman är ingen mindre än Stiernhielm, som berättar hur Vår Herre har
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spatserat i himlen och gjort hål med sin stav som har en pigg i änden. Edseleuppteckningen är så pass lik Stiernhielms version att ett nära samband ter sig
sannolikt. I den annars så innehållsrika kommentaren till Disasagan hade jag
gärna sett en hänvisning till Hilding Lidells utredning i avhandlingen Studier i
Johannes Messenius' dramer (1935), alltför litet känd bland sago- och sägenforskare.
Sagor från Edsele är en angelägenhet av rang för alla sagoforskare i Sverige.
Åsa Nyman ger kvantitativa belägg för dess betydelse som materialsamling. Av
dess 140 texter återfinns drygt 100 i The Types of the Folktale. Av dessa har ett
40-tal inte tidigare upptecknats i Ångermanland, några få inte i Sverige över
huvud taget. Med andra ord: genom sina sagouppteckningar har Frans Bergvall
placerat Edsele på den folkloristiska kartan.
Också den dialektintresserade har mycket att hämta i Bergvalls uppteckningar
och i Karl-Hampus Dahlstedts dialektologiska efterskrift.

Bengt af Klintberg
SUMMARY

The tales in the collection Sagor från Edsele ('Tales from Edsele') were collected
by Frans Bergvall, a schoolteacher by profession, in his home parish of Edsele in
western Ångermanland. With its 140 tale types, it is the most extensive collection so far of folktales from northern Sweden. The multi-episodic tales
(Aarne-Thompson 300-1000) form a very small part of this book, since they had
disappeared from oral tradition when the tales were written down. The corpus of
explanatory tales, animal tales, tales about a stupid devil and jokes and anecdotes is varied and extensive. It is interesting to note that tall tales are better
represented in this collection than in older ones, possibly because returning
emigrants have brought them back from the United States. The tale texts are
given both in dialect form and in a standard Swedish translation. They are
followed by commentaries by Åsa Nyman on the folkloristic and by KarlHampus Dahlstedt on the dialectological aspects of the material published.

Gräns. Vad är det? Raja. Mikä se (o)on? Råddji. Mii dat lea? Meän
Akateemi. Academia Tornedaliensis. Årsböcker och rapporter. Vuosikirjoja ja raporttia. Year-books and reports. 1-1991. 144 s. III. ISSN
1102-190X. ISRN MAAT-VR-1—SE.
Meän Akateemi-Academia Tornedaliensis (MA-AT) är en ny akademi eller
stiftelse med säte i Tornedalen. Den 27 februari 1988 förklarades akademins
första möte öppnat i Pajala kyrka och den första ordinarie styrelsen kunde
konstituera sig i mars 1989. I stiftelseurkundens 3§ framgår att ändamålet med
stiftelsen är att vara en flerspråkig inrättning för folkbildning, utbildning, dokumentation, forsknings- och utvecklingsarbete inom kultur, språk, näringsliv,
samhälle och miljö. Den skall verka på Nordkalotten främst i svenska och finska
Tornedalen, Malmfälten och Finnmarken i Norge i syfte att bevara och utveckla
kulturarvet, särskilt det tornedalska och kvänska (det språk som talas av finska
invandrare i Nordnorge), skriver Henning Johansson i förordet.
MA-AT har nu publicerat den första årsboken och kommer i fortsättningen att
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vid behov ge ut fler. Premiärvolymen innehåller i huvudsak artiklar som presenterades vid akademins första stora seminarium i Kittilä i Finland den 20-22
oktober 1989. Seminariets huvudtema var: Vad är en gräns?/Raja — mikä se
on?/Råddji — mii dat lea?
Seminariet bestod av två delar. Den ena omfattade populärvetenskapliga
föreläsningar av forskare och andra sakkunniga; det är dessa föreläsningar som
presenteras i boken. Den andra delen, en stor utställning, uppvisade resultaten
av en pristävling i skolorna på Nordkalotten på temat »Vad är en gräns?».
Årsboken inleds med en dikt av nioåriga Lina Jernström från Kiruna. Den är ett
resultat bland många av det temaarbete som utfördes i skolorna före seminariet.
Andra exempel på elevarbeten utgör de fina illustrationer som också ingår i
boken.
Under seminariet simultantolkades föreläsningarna till svenska eller finska
beroende på vilket språk föreläsaren använde. I boken publiceras föredragen på
föreläsarens eget språk men kompletteras med ett sammandrag på det andra
språket. Boken inleds för övrigt med ett kort referat av vad varje artikel behandlar.
Den största uppmärksamheten ägnas i det följande åt de språkliga bidragen.
I den inledande artikeln redogör Sten Wikström för hur gränserna på Nordkalotten efterhand har etablerats. Han går tillbaka till år 1000 och visar hur
föreställningen om bergen som gränser successivt ersätts med gränser som
grundas på fiskala intressen, dvs, på hur mycket skatt man kunde ta ut i området.
Före år 1751 fanns inget annat än pretentionsgränser (dvs, gränser för områden
som resp. nation gör anspråk på) på Nordkalotten. Från år 1000, då den tidigast
kända gränsöverenskommelsen mellan Olof Skötkonung och Olav Tryggveson
påstås ha träffats, fram till stridigheterna i slutet av 1500-talet, på 1600-talet och
början av 1700-talet, fanns endast vitt skilda uppfattningar om riksgränsernas
dragning. Först år 1751 kan man säga att en riktig gräns på Nordkalotten dras, då
gränsen mellan Sverige och Norge uppmättes och röslades. För övrigt var
Sverige gränslöst på Nordkalotten fram till år 1820, då, vid fredsslutet med
Ryssland, gränsen kom att fastställas till vad den är idag. Senare gränsdragningar
på Nordkalotten har berört Norge, Finland och Ryssland.
Phebe Fjellström visar med sin artikel att etnologin inte känner några nationsgränser; den är gränsöverskridande. Etnologerna arbetar med begrepp som kulturområden, kulturgränser och kulturvariabler. I tidigare arbeten har Fjellström
beskrivit en kulturgräns för övre Norrland som går tvärs över norra Västerbotten, ungefär vid Skellefteå—Byske, och som sammanfaller med Pite lappmarks
sydgräns. Söder om gränsen förefaller den kognitiva strukturen svensk, medan
den norr därom är annorlunda; den är »icke-svensk», enligt Fjellström.
Det nordbottniska området karakteriseras av de lapska s. k. offerplatsfynden,
av birkarlaproblematiken och av en nordsvensk materiell kultur med föremål
som kloalen, lucksängen, trattslagan, karsinapatan och den snedväggiga ladan.
Fjellström nämner också för Norrbotten specifika föremål, t. ex. den s. k. fifflaskan av trä, Tornedalens magnifika loftbodar och slutligen de s. k. tjukorna, en
sorts malmklockor, som hästarna var försedda med. Med dessa exempel illustrerar hon hur ett starkt östligt kulturinflytande kan ses i det nordsvenska kulturmönstret. Det är i sin tur ett resultat av att människor tidigare i stor omfattning
rört sig tvärs över Nordkalotten.
Els Oksaar diskuterar i sin artikel flerspråkighetens roll för barnets utveckling
kreativt, intellektuellt och emotionellt. Hon menar att barn bör bli flerspråkiga så
tidigt som möjligt. Sitt resonemang bygger hon på sin rika erfarenhet av pedo-
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lingvistiska långtidsprojekt med två-, tre- och fyrspråkigt uppväxande barn och
sitt »Bilingual Language Behavior Project» med estniska och tyska minoriteter i
Australien, USA, Kanada och Sverige.
Först definierar hon begreppet flerspråkighet. Två- eller flerspråkig är den som
kan använda två eller flera språk som kommunikationsmedel i de flesta situationer och om nödvändigt övergå från det ena språket till det andra. Det omfattar
också kombinationen högspråk—dialekt och dialekt—dialekt. Verkligheten kräver dock inte att en flerspråkig behöver använda sina språk i alla situationer. Det
är också oftast så att ett av språken är emotionellt viktigast för människan.
Hon menar att tidig flerspråkighet är eftersträvansvärd, därför att barn i
förskoleåldern lär sig lekande lätt och anför i sammanhanget en undersökning av
två amerikanska neurologer, Penfields och Robets. De talar om det unga barnets
intuitiva färdigheter, vilket kan konkretiseras så att barnet före skolåldern har
lätt att få kontakt med sin språkliga omgivning. Upp till ca 10 års ålder kan barn
sägas ha en »naiv» språksyn. Därefter upplevs det främmande mer medvetet och
barnet måste anstränga sig mer för att nå upp till samma nivå som beträffande det
första språket. Oksaar menar att detta är ett viktigt argument mot tanken att man
skall vänta med det andra språket tills det första har stabiliserat sig. Sådana
påståenden har gjorts i Sverige utan empiriska underlag, framhåller hon. Dessutom blir risken för interferenser större ju senare i livet man lär sig ett nytt språk.
Redan i början av seklet hävdade de tyska psykologerna Clara och William
Stern att barn tidigt lär sig det andra språket på ett lika naturligt sätt som det
första. Detta bekräftas av amerikanska och europeiska undersökningar på
1960-talet som visar, att förskolebarnet lätt kan lära sig inte bara att tala flera
språk utan också att läsa och skriva, om det stimuleras och motiveras på rätt sätt
av omgivningen.
Oksaar undrar varför dessa resultat utnyttjas så litet. Kanske känner ansvariga
pedagoger inte till dem? Tidig tvåspråkighet är, menar hon, nyttig för barnets
intellektuella utveckling och hon vill utrota den gamla myten att den skulle ha
negativa verkningar. Det är forskningsmetodiken som på somliga håll varit
bristfällig, anser hon och efterlyser stringentare undersökningsmetoder.
Oksaar hänvisar till undersökningar som visar att tidig flerspråkighet ger bästa
resultat. Att också det som hon kallar den språkliga harmonin är viktig, exemplifierar hon genom undersökningar med estniska barn i Sverige. Estniska barn som
talade estniska i hemmet var inte sällan bland de bästa i skolan och bättre än de
estniska barn som talade svenska hemma.
Att behärska majoritetens språk bör vara en självklarhet för en minoritetsgrupp som inte vill isolera sig och undandra sig det sociokulturella och politiska
livet i det samhälle där den lever. Flerspråkigheten skall enligt Oksaar inte
behöva förvärvas på bekostnad av modersmålet.
Hon understryker med skärpa att Tornedalens flerspråkighet börjar i den
tornedalska familjen. För att barnen skall känna kulturell trygghet i skolan är det
viktigt att ha flerspråkiga lärare i Tornedalen. Lärarna skall kunna barnens
språk.
I den följande artikeln behandlar Ingvild Broch och Ernst Håkon Jahr ett
numera utdött språk på Nordkalotten, russenorsk. Så kallas det språk som ryssar
och norrmän använde sinsemellan, när ryska köpmän om somrarna kom till
Nordnorge och bytte till sig fisk mot mjöl, trä och andra varor. Denna handel
pågick från mitten av 1700-talet fram till första världskriget och ryska revolutionen 1917. I och med att handeln upphörde, försvann också språket.
Russenorsk är ett pidginspråk, varmed menas att det inte är någons moders-
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mål. Det är i sin uppbyggnad starkt förenklat i förhållande till de språk användarna har som utgångspunkt. Pidginspråk kan uppstå överallt i världen, där det finns
behov av ett kontaktspråk. När behovet försvinner, dör också pidginspråket ut,
något som alltså drabbat russenorsk.
Vi vet egentligen inte hur russenorsk utvecklats från början. I ett tidigare
skede torde dock svenska, finska och samiska ha spelat en större roll än i den
färdiga variant av russenorsk som finns belagd i tillgängliga dokument. Det kan
man sluta sig till av att benämningar på fiskar i stor utsträckning är samiska och
av att det också finns svenska och en del (osäkra) finska ord i de russenorska
texterna. Man kan således med fog hävda, påpekar författarna, att russenorsk är
ett äkta Nordkalotten-språk, som bygger inte bara på norska och ryska utan tar
upp element från alla språk på Nordkalotten: norska, ryska, samiska, finska och
svenska.
Russenorsk brukades först och främst mellan norska fiskare och ryska fiskuppköpare. Själva köpslåendet om pris och vikt var det primära användningsområdet. Texterna visar också att benämningar på fisk och andra varor är särskilt
väl utvecklade. Men det har också använts för annan kommunikation, för
texterna avslöjar ord och uttryck för festande och drickande men också uttryck
för religiösa förhållanden. Det visar att russenorsk kunde ha blivit något mer än
bara ett hjälpspråk knutet till handel, om kontakterna mellan ryssar och norrmän
utvidgats.
Efter 1850 lärde sig handelsmännen ryska och bodde gärna hos kolleger it. ex.
Archangelsk. Därför blev användningen av russenorsk begränsad till fiskarallmogen och språket fick inte längre så hög status, eftersom handelsmännen nu kunde
jämföra russenorsk med riktig ryska. Det fick därmed samma sociala status som
de flesta andra pidginspråk i världen, skriver författarna. Efter sekelskiftet
övergick byteshandeln till penninghandel och de större handelsmännen växte sig
allt starkare. De vanliga fiskarna och därmed också russenorskan blev alltmer
trängda åt sidan. Man får därför räkna med att användningen av russenorsk
stadigt gick tillbaka under rysshandelns sista årtionden, avslutar Broch och Jahr.
I sin artikel betonar Jorma Hemmi turismens utbildningsbehov särskilt i fråga
om språk, kultur och nordkalottkunskap. Folkhögskolorna kan för det ändamålet
anordna skräddarsydda kurser till tjänst för näringslivet. Hemmi efterlyser också
läromedel, som ingående behandlar områdets särart.
Juoko Jussila behandlar internationaliseringen och dess behov av utbildning på
Nordkalotten. Internationaliseringen kan förberedas genom bättre språkundervisning och författaren nämner nordiska och europeiska samarbetsprogram,
inom vilka utbyten av utbildning, praktik, kunskap mellan högskolor och företag
kunde planeras och komma till stånd. Också Jussila aktualiserar folkhögskolorna, som i detta sammanhang kan erbjuda kurser, där språk och kultur ingår.
Karl Pekkari sammanfattar den tävling som utlysts vid skolorna på Nordkalotten med frågetemat Gräns, Raja, Råddji — Vad är det? och som avslutades med
en utställning vid seminariet i Kittilä. Syftet med temaarbetet, skriver Pekkari,
var att skolorna skulle visa hur gränsers negativa verkan kan minskas eller
elimineras. Enligt tävlingsjuryn var de många utställningsalstren överlag av hög
kvalitet, beträffande såväl teknik som innehåll. — I årsbokens sista kapitel
redogör Pekkari vidare i krönikeform för den verksamhet som MA-AT har
bedrivit. Här publiceras också akademins stiftelseurkund, arbetsordning och
styrelsens sammansättning.
MA-AT:s första årsbok ger nyttig information om de speciella språkliga och
kulturella förhållandena på Nordkalotten. Man ser med intresse fram emot den
fortsatta utgivningen.
Margareta Källskog
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SUMMARY
The Meän Akateemi-Academia Tornedaliensis (MA-AT) is a new academy,
based in the Tornedalen area of northern Sweden. Its activities will extend over
Nordkalotten—northernmost Sweden, Norway and Finland—but with a focus
on the Torne älv/Tornionjoki valley region of Sweden and Finland. Its aims are
to promote adult education and training in the fields of culture, language,
industry and the environment.
The MA-AT has now published its first yearbook, consisting principally of
papers aimed at a more general audience, which were presented at the Academy's first seminar in autumn 1989. The seminar was on the theme of 'What is a
border?'
An introductory article by Sten Wikström describes how the national frontiers
in the Nordkalotten region were established. Phebe Fjellström demonstrates the
boundary-transcending nature of ethnology. Els Oksaar discusses the influence
of multilingualism on children's creative, intellectual and emotional development. Ingvild Broch and Ernst Håkon Jahr describe a now extinct pidgin of
Nordkalotten, Russenorsk, used in dealings between Norwegian and Russian
traders. Jorma Hemmi and Juoko Jussila, in the following two articles, underscore the need for language and cultural education focusing on Nordkalotten, on
the one hand within the tourist trade, and on the other in the face of growing
internationalization.

Skrifter og talar av Marius fliegstad. Bibliografisk yversyn uppsett av
Johan A. Schulze. Novus forlag. Oslo. 1990. ISBN 82-7099-160-0.
Skrifter av Per Nyquist GrOtvedt. Bibliografisk yversyn uppsett av
Johan A. Schulze. MålfOrearkivet, Universitetet i Oslo. 1991. ISBN
82-992375-0-5.
Marius Hwgstad levde mellan 1850 och 1927. Han verkade som skolman i
Nord-TrOndelag; hans första skrift, tryckt 1878, har titeln Tyske Substantivers
BOining. På 1890-talet var Hxgstad dessutom stortingsman och hans politiska
verksamhet avspeglas inte oväntat i bibliografin; där hänvisas bl. a. till de sidor i
Stortingstidende som innehåller hans inlägg i olika debatter.
Schulze har också utarbetat en innehållsförteckning, uppställd efter de olika
ämnen som behandlats av Hxgstad. Den omfattar 38 rubriker, från »Bergensmål» till »Aasen», och vittnar om den stora spännvidden — i både tid och rum — i
Hxgstads författarskap. Han behandlade inte bara norska — från gamalnorsk till
nynorsk — utan också målen på Island, Färöarna och Shetland. Han uppträdde
också som talare, förutom i stortinget bl. a. vid flera tillfällen för »Bondeungdomslaget». Sina viktigaste insatser gjorde han inom området »målfOregransking». Schulze fäster i sin inledning bl. a. uppmärksamheten på Hxgstads föga
omfångsrika men klargörande utredning av vokalharmonin i Stodmålet (NordTröndelag).
Bibliografin är uppställd på så sätt att numreringen börjar om för varje år;
antalet titlar visar sig vid en genomräkning uppgå till sammanlagt 225. Sex verk
publicerades postumt, bland dem två delar av hans magnum opus, Vestnorske
maalfOre fyre 1350 (omfattande inalles sju delar); sonen Leiv Heggstad och
Sigurd Kolsrud var de främsta tillskyndarna av denna utgivning. Det är framför
allt det arbetet — ett verk som enligt Olav Midttun »gjev mykje meir enn titelen
lovar» — som gjort honom vida känd i nordistkretsar, också utanför hemlandets
gränser.
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De flesta titlarna synes ha blivit publicerade under 1900-talets två första
decennier. Åtskilligt tidigare inföll emellertid Hxgstads — åtminstone i fråga om
antalet titlar — mest produktiva år; från 1885 redovisas inte mindre än 13
nummer, alla utom ett åsyftande artiklar och insändare i tidningen Nordtryinderen, som Hxgstad en tid var redaktör för. Enligt Schulze finns det mycket som
tyder på att det fortfarande kan existera otryckta manuskript efter honom. Det
finns också uppgifter om att han redan 1867 började skriva tidningsartiklar; dessa
har dock inte kunnat återfinnas.
Per Nyquist GrOtvedts bibliografi gavs ut till 100-årsminnet av hans födelse. Han
hade gått ur tiden bara ett och ett halvt år före sin hundraårsdag. GrOtvedt är
enligt sin bibliograf »ein vyrdeleg arvtakar etter den fyrste store granskaren av
norsk målsoge, Kristofer Marius Hxgstad». Han hann inte under sitt långa liv
publicera lika många titlar som sin läromästare, men i hans produktion — 84
nummer under åren 1918 till 1989— ingår, menar Schulze, flera »bandsterke verk
som har fått mykje å segja for kunnskapen um norsk mål i vitskapskrinsar etter
1950».
Om Hxgstad mest ägnade sig åt västnorska och tröndermål, så kom Gribtvedts
intresse att koncentreras på östnorskt språk. Hans arbeten ger också fastare
grund för en jämförelse med svensk språkhistoria; de behandlar ju ett område,
»Sudaust-landet», som är orienterat mot Sverige.
Till skillnad från Hxgstadskriften, som helt dominerades av bibliografin,
innehåller häftet om GrOtvedt en lång och avsevärt mer personligt hållen inledning, där läsaren närmare lär känna mannen bakom verken. Det framgår också
att Schulze kom att bistå GrOtvedt i arbetet, när denne började få problem med
synen. Redogörelsen innehåller även bl. a. ett kort avsnitt om GrOtvedts doktorsdisputation i maj 1939, där Seip och Skulerud var opponenter. I sin yrkesverksamhet var GrOtvedt lektor i den högre skolan och han har fått ett eftermäle som
skicklig pedagog.
Syftet med GrOtvedts undersökningar var enligt honom själv »å se utviklingen
av de sOrråstnorske mål i historisk perspektiv» (1939 i förordet till avhandlingen
Lydverket i lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-1350 med et tillegg om
sibryistnorske diplomer). Han kom så småningom att nå detta mål. »Mellomnorsk» efter 1350 var emellertid hans huvudsakliga intresse. Hans viktigaste
arbete, monumentalverket Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Folden-området 1350-1450, omfattar närmare 1 200 sidor. Manuskriptet synes ha varit
utarbetat i början av 1960-talet; de tre banden publicerades 1969, 1970 resp. 1974.
Det sista han skrev var en artikel med titeln Noen tanker om norsk språkutvikling, publicerad samma år som han dog. Det var en beundransvärd prestation av
en så gammal man, som dessutom var blind. Schulze kan inte avhålla sig ifrån en
jämförelse med Beethoven, den döve tonsättaren.
Också Gribtvedts bibliografi har Schulze försett med en »emneliste». Båda
häftena innehåller slutligen hänvisningar till litteratur om Hxgstad resp.
GrOtvedt, åtminstone beträffande den senare i huvudsak bestående av recensioner, anmälningar och minnesord.
Bibliografier upprättas ofta i samband med festskrifter e. d., dvs, som en hyllning
till den bibliograferade. De ovan anmälda skrifterna synes i första hand vara
avsedda som hjälpmedel för forskningen i de discipliner där Hxgstad och
GrOtvedt räknas till förgrundsgestalterna. De ingår också som en del i vetenskapshistorien. Schulzes föredömliga bibliografier borde inspirera till efterföljd.
Maj Reinhammar
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SUMMARY
The bibliographies reviewed here, both compiled by Johan A. Schulze, Oslo, list
the writings of two of the leading figures in Norwegian philology and dialectology. Marius Hxgstad's principal concern was with the West Norwegian and
TrOndelag dialects, and with the languages of Iceland, the Faeroes and Shetland;
Per Nyquist Gribtvedt's interest centred on East Norwegian in historical perspective. Both writers have made important contributions to our understanding of the
development of the Norwegian language. The actual bibliographies are supplemented by introductions presenting the men behind the works and sections
referring to literature--mostly reviews and obituaries—about the two authors
and their writings.
Bibliographies are valuable aids to research. These exemplary booklets produced by Schulze are worthy of imitation.

Atlas Linguarum Europae (ALE) sous la rKlaction de Mario Alinei [et
al.] . Volume I - Troiskme fascicule. Cartes. AssenlMaastricht 1988.
4+8 kartor, 8 separata kartlegender. Commentaires troiskme fascicule.
AssenlMaastricht 1988. LXXIV s.+ 140 s. ISBN 90-232-2103-6. - Quatriåne fascicule. Cartes. AssenlMaastricht 1990. 6+8 kartor, 8 separata
kartlegender. Commentaires quatrkme fascicule. AssenlMaastricht
1990. XXII s.+204 s. ISBN 90-232-2448-5.
De två första faskiklarna av Atlas Linguarum Europae (ALE 1-2) är recenserade
av Maj Reinhammar i SvLm 1985, s. 140-157, och 1987, s. 127-132. Nu har
ytterligare två faskiklar av denna alleuropeiska språkatlas kommit ut. I inledningarna till det tredje och fjärde kommentarhäftet redogör Alinei för hur arbetet
med ALE fortsatt. Det centrala sekretariatet flyttades 1989 från universitetet i
Utrecht, Nederländerna, till universitetet i Florens, Italien. Ett nytt organ i
ALE:s organisation tillkom 1986, nämligen en styrelse (ALE Governing Board),
bestående av presidenten, presidenterna för de större ALE-avdelningarna och
för den indoeuropeiska kommissionen samt cheferna för datacentret och för det
centrala sekretariatet. Vid ett sammanträde i Moskva 1987 utvidgades planen för
ALE I med ytterligare sju faskiklar och åttio frågor, så att ALE I nu omfattar tio
faskiklar och etthundra frågor. Medan de tre första kartvolymerna framställdes
med dator vid Abteilung Linguistische Informatik im Forschungsinstitut för
deutsche Sprache vid universitetet i Marburg, har den fjärde kartvolymen ritats
för hand på skilda platser. Detta har medfört att kartsymbolerna i den fjärde
faskikeln inte har riktigt samma positioner som de har i de tidigare, datorframställda faskiklarna. I framtiden kommer emellertid ALE:s kartor att produceras
med hjälp av dator vid Institutio Poligrafico e Zecca dello Stato i Rom. De
förändrade förhållandena inom ALE hör samman med att kommentarhäftet till
den tredje faskikeln försetts dels med en förnyad översikt över på kartorna
inlagda punkter, dialekter och länder, dels med en nyckel till nätverket av
beläggspunkter (s. XXV-LXXI).
Liksom i den första och den andra faskikeln är det i den tredje och fjärde
enbart substantiv som kartläggs. Redan i den första kartlades en del väderfenomen. 1 den tredje faskikeln fortsätter denna kartläggning, varvid tonnerre 'dun-
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der', foudre 'blixt som slår ner' och Mak 'blixt i molnen' behandlas (kartorna
29, 30 och 31), vidare tre metaller, koppar, bly, tenn (kartorna 33, 34 och 35),
samt ett trädnamn, ek (karta 36). Av dessa kartor är de sex första onomasiologiska, medan den sjunde, ek-kartan, behandlar motivet för namngivningen. En
karta, nr 32, är kombinatorisk, dvs, den redovisar i vilket betydelsemässigt
förhållande orden tonnerre, foudre och hlair står till varandra. Vi kan konstatera att varken svenskan eller finskan gör någon skillnad mellan de båda typerna
av blixt. Här har norskan och danskan ett mera nyanserat ordförråd. Den fjärde
faskikeln behandlar, förutom beteckningar för berg, tre växtnamn, nämligen tall,
björnbär och gurka. Tre av dessa ord presenteras på onomasiologiska kartor (nr
37, 38 och 41). Ett av dem, björnbär, ägnas både en onomasiologisk karta och en
motivkarta (nr 39 och 40). Vidare behandlas nyckelpigan, Coccinella septempunctata, på hela tre kartor, som alla redovisar olika motiveringar för den rika
flora av namn som nyckelpigan uppvisar. Av karta 42 kan utläsas när ett djur
varit orsak till namngivningen. Över en stor del av Sverige — liksom bl. a. i Norge
och Danmark — har i huvudleden ingått ordet höna, typpa el. likn. I Norrbotten
och i västra Sverige (Närke, större delen av Värmland, Dalarna, Härjedalen och
västra Jämtland) har den däremot benämnts med ordet ko. Denna senare benämningsgrund återfinner vi på många ställen, särskilt i stora delar av östra Europa.
Karta 43 meddelar de fall när motivet till nyckelpigans namn varit benämningar
på mänskliga eller gudomliga varelser, såsom piga (»jeune fälle»), vallflicka
(»bergåre»), Gud (»Dien, Notre Seigneur») eller namn, t. ex. Sigrid. När den
svenske läsaren ser alla de skiftande svenska benämningarna på denna skalbagge
och avsaknaden av belägg på att den kallats (jungfru) Maria nyckelpiga, frågar
han sig kanske hur det kan komma sig att den i svenskt riksspråk uppträder
under detta namn. Förklaringen torde ligga i att de som sammanställt kartan har,
när det funnits alternativ till termen Maria nyckelpiga, föredragit andra alternativ
för att på så sätt undvika att föra in riksspråkliga belägg. Karta 44, som också är
en motivkarta, redovisar bl. a. de gåvor som nyckelpigan tros kunna komma
med, i Sverige och Norge främst rikedom i form av guld, i Finland även smör.
Som Manuela Barros Ferreira och Mario Alinei påpekar i den gemensamma
kommentaren till fjärde faskikeln (s. 100 et passim) kan dessa föreställningar
främst utläsas av barnramsor eller läsningar över nyckelpigan.
Av kommentarerna är den om nyckelpigan utan jämförelse den längsta, nämligen på etthundra sidor. Läsaren hade då kanske väntat sig att den första
kartläggningen av de dialektala benämningarna på nyckelpigan skulle ha omnämnts, nämligen den år 1881 av Aug. Strindberg. Strindberg ville med sin
kartläggning påvisa kulturgränser inom Sverige (I s. 17). Men han mötte ingen
större förståelse hos sin samtid. Inte heller har kommentatorerna berört den
karta över läsningar som Åke Campbell sammanställde 1936 och som är publicerad i Atlas över svensk folkkultur II s.27 med kommentar av Åsa Nyman.
Anmärkningsvärd är enligt min mening den bristande överensstämmelsen mellan
karta 44 och Campbells karta. Att kommentatorerna inte tar ställning till vilkendera av de två benämningarna (jungfru) Maria nyckelpiga och (jungfru) Marie
nyckelpiga som bör betraktas som den ursprungliga, är naturligt, eftersom ingendera är karterad. (Jfr Backman s. 183.) Att hdokio, den ensamstående beteckningen i överkalixmålet (Pihl s. 24), inte karterats och inte heller berörts i
kommentaren, har väl en annan förklaring: den har motstått alla tolkningsförsök.
Att huvudleden i den svenska benämningen gullböna skulle kunna betyda 'flicka' (s. 129 med not 58) måste avvisas. Detta något udda namn skall säkerligen
förklaras dels av ljudlikheten med den ganska allmänna beteckningen gullhöna,
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dels av den likhet till utseendet som man kan finna mellan nyckelpigan och fröet
hos ärtväxten böna.'
Svaren på frågan »... l'ålåvation de terre trås haute — montagne» är inlagda på
karta 37. Såsom Rita Caprini påpekar i kommentaren till kartan över montagne,
är det uppenbart att referentens utseende i hög grad växlar över det kartlagda
området, beroende på landskapets karaktär. För att en höjd skall kunna kallas
berg ställs givetvis andra krav i Småland och i Lappland än i Danmark. I stora
delar av västra Frankrike sägs det också, att den fysiska motsvarigheten till
begreppet saknas. Överraskande för en svensk betraktare är att termen fjäll har
kartlagts inte bara för en del socknar i Lappland utan också för Sävar i Västerbotten och Resele i Ångermanland. För Sävar liksom för en rad andra västerbottniska socknar anger Seth Larsson s. 91 att fjäll betyder 'övre, västra delen av
socknen', dvs. 'skogsbygd i Lappland eller åt Lappland till'. När man i min
barndom i Nordmaling talade om att någon var »uppi fjället», kunde man mena
att han befann sig i Bjurholm. I Ådalen (alltså t. ex. i Resele)2 liksom i Ångermanland för övrigt är betydelsen densamma. Se därom D. 0. Zetterholm i Namn och
bygd 1936 s. 225 ff. I sin Ordbok över Njurundamålet anger Algot Hellbom bland
andra betydelser för fjäll 'avlägset liggande gård'. Hugo Enström kallar sjön
Halsen i Enångers socken »fjällsjö», tydligen därför att sjön ligger avlägset till
inne i skogen.3 I den mån fjäll i dessa bygder betecknar 'högt berg', är betydelsen
uppenbarligen lånad från riksspråket — naturligtvis känner alla svenskar, även de
dialekttalande, till fjäll i betydelsen 'högt kalfjäll'. Att som det sker på kartan vid
symbolen för berg ange en sidobenämning (dvs, fjäll) i Ångermanland och
Västerbotten är missvisande. I varje fall i Norrlands kustland är de båda orden
inte synonyma. I Jämtland däremot liksom i hela Västnorden torde fjäll vara ett
genuint folkligt ord.
Även om referenten sett någorlunda likadan ut inom hela det kartlagda området, har det varit ett grannlaga arbete att välja rätt bland dialekternas olika
synonymer. Karta 38 visar att ordet tall i stort sett är ett specifikt nordsvenskt
och mellansvenskt ord. De sydligaste beläggen finner man i norra Småland och
på Gotland. Med dessa sydliga svenska ta//-belägg torde man få sammanföra tall
i de svenska dialekterna i Finland. Från norra Dalarna och/eller Härjedalen
synes benämningen tall ha trängt in i ett begränsat område i angränsande delar av
Norge. ULMA:s ordsamlingar visar emellertid att man med fura i hela Norrland
normalt menat antingen det virke man får från tallen eller den del av trädet som
använts till nödbröd, någon gång möjligen 'torrfura', medan själva trädet kallats
tall. Även rikedomen på sammansättningar med tall- och knappheten på sådana

Jfr SAOB B 4883 »(i vissa trakter, starkt hvard.) smeknamn 1. skämtsam benämning på
ung flicka». Dess äldsta belägg på denna betydelse är från Aug. Blanche 1867. H. Geijer
anser, att böna i bet. 'flicka' knappast är ett dialektord (ULMA 34276 s. 82f.). Bland
OSD:s många belägg på detta ord finns endast en uppgift om bet. 'flicka' (Bergunda sn,
Småland). Uppgiften måste betraktas som riksspråklig och bet, som hörande hemma
främst i storstadsslang. Att böna kunnat få bet. 'flicka' förklaras av ett belägg i OSD från
Näshults sn, Småland, som för böna även uppger bet. 'cunnus'. Betydelseförändringen till
'flicka' är säkerligen en pars pro toto-företeelse.
2 Något har hänt med den symbol som representerar Resele. På andra platser symboliseras
fjäll av ett lodstreck med en liten fylld cirkel upptill (kartlegenden nr 17). För Resele är
cirkeln icke fylld.
3 Jfr a. a. under tvinas bort.
11—Sv. Landsmål 1992
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med fur(u)- tyder på att så har varit fallet. När symbolen för fura förts in vid
Skorped i Ångermanland, är det en feltolkning av situationen. Förvisso är tall
också där normalordet, även om det inte råkar finnas representerat i ULMA: s
ordsamlingar från Skorped. Av den i Skorped belagda sammansättningen tallkägla 'tallkotte' kan man utläsa att det förehåller sig så.4
I de fall när valet står mellan ett klart dialektalt ord och ett som finns i
riksspråket bör regeln vara att man väljer det förra. Den regeln har den svenska
kommittén också följt. Man kan dock anmäla en viss tveksamhet, när man enligt
karta 31 på åtskilliga platser i Norrland har föredragit att lägga in ljungeld o. likn.
framför normalordet i riksspråket, nämligen blixt o. likn. Åtskilliga ordsamlingar
i ULMA uppger visserligen att det förra skulle vara det äldre ordet, någon gång
sägs det t. o. m. vara föråldrat. Men ljudskicket i ljungeld kan ibland tyda på att
det inte är ett genuint ord. I Umeå (enligt Larsson i Hössjömålet s. 121) i
Västerbotten innehåller förleden ett u, medan ord av samma typ som dunge
o), en
'gödsel med strö i en kätte', sjunga, tung och ung innehåller ett o
utveckling som är att vänta inom ett stort område i Norrland. I flera socknar i
Ångermanland uppvisar ljungeld samma avvikelse från regeln. Ordet kan förmodas ha kommit in i folkmålen från Bibeln, där det synes ha varit normalordet för
'blixt'. Andra oväntade fall av u framför ng i Umeå (i orden för 'gunga', 'hunger'
och 'lunga') visar dock att detta inte är något avgörande bevis på att ljungeld är
ett lånord i dessa socknar. Enklare har valet varit mellan åska och tor(n) m. fl.
former i Norrland såsom underlag för karta 29. Det senare är klart dialektalt och
har därför helt riktigt föredragits vid kartläggningen. Dessvärre framgår det
varken av kartläggningen eller av kommentaren på vilka grunder tor och torn har
hållits isär. Det senare kan i berörda dialekter vara bestämd form lika gärna av
ett tor som av ett torn, båda maskuliner. Det fem. tora som är inlagt vid Skorped
förskriver sig från en felläsning, varvid verbet tora 'åska' tagits för ett substantiv.
Den som använder kartorna i ALE ser snart, att de olika nationalkommittéerna i många fall inte uppfattat frågorna lika, något som måste betraktas som en
olägenhet. Tydligt märks detta på kartläggningen av 'gurka' (karta 41) i Sverige,
Norge och Finland. Frågan lyder: »... ce fruit vert et assez long qu'on consomme en 16gume ou en salade». I Norge har man, när frågan besvarats, konsekvent
tänkt på den gurka som äts som grönsak eller i sallader. Eftersom man numera
äter gurka i hela Norge, har benämningen kartlagts i hela landet upp till Berlevåg
i Finnmarks fylke. De svenska kartläggarna har mera tänkt sig grönsaken som en
på beläggsorten odlad växt. I ULMA:s samlingar har den hittats så långt norrut
som i Medelpad. Att ordet gurka upptecknats där, måste ses som en slump, och
upptecknaren skriver också »täml. okänd grönsak — endast i y. språk» (Hellbom,
Ordbok över Medelpads bygdemål). Troligen odlas den medelpadska gurkan
endast i växthus. Att gurkor i handelsmässig omfattning redan på 1950-talet
odlades i Torakankorva norr om Övertorneå finns det ingen uppgift om i ordsamlingarna och därför framgår inte vad växten har kallats i Norrbotten. I Finland
har man till synes intagit en ställning mellan Sverige och Norge; växten är
kartlagd upp till norra Österbotten men icke norr därom. Av frågan framgår klart
att det är frukten som åsyftas, icke växten. Att de nationella kommittéerna haft
olika uppfattning om hur frågan skulle besvaras påpekas också av R. Hildebrandt
i kommentaren 1:4 s. 89.
4 Symbolen för fura har hamnat vid Skorped i stället för rätteligen i Nätra. Något ord fura i
Skorped är inte belagt i ULMA:s eller OSD:s ordsamlingar. Däremot finns det i Nätra vid
sidan av tall ett fura i betydelsen 'torr tall'.
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Det hade varit önskvärt att kartor och kommentar korrekturlästs av de nationella representanterna före publiceringen. Bland kartorna kan detta illustreras av
nr 39 och 40, dem som behandlar beteckningar på björnbär, och av kartläggningen i Sverige. I Vena i Småland förekommer benämningen svarthalla. På karta 39
har detta markerats med en symbol som liknar en triangel med spetsen nedåt och
med den högra halvan fylld, den vänstra skrafferad. Denna symbol saknas i
kartlegenden. Däremot finns där en helt ifylld triangel med spetsen nedåt,
symboliserande ordet svarthallon (nr 8.1.1). Av karta 40 får man det intrycket att
motivet till namngivningen skulle ha varit bärens förment svarta färg inte bara i
Vena utan också i Håbol i nordöstra Dalsland. I senare fallet har symbolen
hamnat på fel sida av gränsen mot Norge. Utrymme för symbolen torde ha
funnits på rätt sida av riksgränsen, nämligen vid beläggspunkten 150G, dvs.
kommunen Idd i Norge. Onödiga tryckfel finner man även i kommentarerna;
följande exempel är hämtade ur fjärde faskikelns sista artikel, den om nyckelpigan. På s.99 hänvisas i en not till Westerberg, Anne, som skulle ha kommenterat
det svenska materialet i en artikel Stockholm 1985. På s. 155 not 102 hänvisas till
samma arbete men under beteckningen Anna Westerberg,. . . Upsala 1985. Den
senare hänvisningen är den riktiga, frånsett att årtalet bör vara 1986 eller
möjligen 1987. På s. 120 står gullsuga i stället för gullsugga, s. 121 gulltupa i
stället för gulltuppa, s. 129 och 154 gullbona i stället för gullhöna, s. 129 not 59
kärn i stället för kärna, s. 154 gulltypa och gul-sigrid i stället för gulltyppa och
gullsigrid, s. 160 not 114 brudhanskar i stället för brudhandskar, s. 173 gåtare
och maria kapa i stället för gätare och maria kåpa samt på s. 194 handsmätare
och handsmärkare i stället för handskmätare och handskmärkare. På s. 189 har
tryckeriet satt endast en prick ovanför den sista vokalen i smörgås. Ett liknande
fel har uppstått på s. 193 och 194, där första vokalen i vårherre resp. åkerhöna
icke har en ring utan en prick. Hänvisningen till Sloet på s. 155 not 104 Jungfru
Marie! Nyckelpiel flyg oster, flyg vesterl flyg dit min kareste bor borde väl hellre
vara till Wilhelm Mannhardt, Germanische Mythen s. 252 och lyda Jungfru
Marie I nyckelpie, I flyg öster, I flyg vester, I flyg dit min käreste bor. Det
gullpipa som hänvisas till på s. 154 och som enligt uppgift på s. 173 skulle vara
belagt i Sävar (beläggspunkt 74) finns visserligen upptaget i ALE:s excerpter i
ULMA men har inte kunnat verifieras i grundmaterialet. Möjligen härrör det ur
en felläsning av benämningen gullpiga.
Ett studium av kartorna väcker många frågor, exempelvis om forntida kulturella förbindelser mellan olika områden i Europa. I de delvis omfattande kommentarerna till kartorna ställs och besvaras åtskilliga av dem. Påfallande enhetliga inom germanskt språkområde är orden för koppar och tenn, mindre enhetligt
är ordet för bly. I en kanske inte särskilt omfångsrik men ytterst innehållsrik
kommentar till de tre orden redogör A. Weijnen för hur kartorna skall förstås,
t. ex. för sammanfall av termerna för 'bly' och 'tenn'. Läsaren får också en
välbehövlig översikt av vilken roll dessa metaller har spelat i gammal tid och
vilka brytningsförekomster som har konstaterats. I sin kommentar till orden för
'berg' visar Rita Caprini på överensstämmelser mellan Norditalien och Skandinavien inte bara vad beträffar termen fjäll utan också vad beträffar de nordiska
orden har och harg 'stenig mark' (kommentaren 1.4 s.8 o. 21).5
Att den dialektgeografi som inte håller sig till begränsade språkområden har

Det kunde vara frestande att försöka sammanföra harg med samiskans gier'ge 'sten'.
Vokalismen i samiskan torde dock omöjliggöra en sådan sammanställning. Se Korhonen
s.97.
5
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mycket mera att ge än den som inskränker sig till ett enda dialektområde visar
med all önskvärd tydlighet de nu utkomna delarna av ALE.
Sven Söderström
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SUMMARY

The third volume in the Atlas Linguarum Europae (ALE) series appeared in 1988
and the fourth in 1990. In the introduction to the two commentaries, Mario Alinei
describes how the new volumes of ALE have been produced, the differences
between the new and the previous volumes, and the changes that have occurred
in the ALE organization. The third commentary volume also includes a revised
survey of the net points, dialects and countries marked on the maps, and a key to
the network of points.
The third and fourth volumes contain sixteen maps covering the nouns thunder, lightning (striking a house or a tree), lightning (in the clouds), thunderl
lightning, copperlbrass, lead, tin, oak, mountain, fir (or Scots pine), blackberry,
cucumber and ladybird. Ten of these maps are onomasiological, one (thunderl
lightning) combines the physical events thunder and lightning, five (oak, one of
the two blackberry maps and the three ladybird maps) are based on the motivation for the names.
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In his discussion of the ladybird maps, the reviewer rejects the idea suggested
in the commentary that böna in the Swedish word gullböna could mean `girl'. He
is of the opinion that the genuine words for mountain and Scots pine in most
dialects of northern Sweden are berg and tall, not fjäll and furu, and believes that
ljungeld lightning' has got into the dialects from the Bible. As in the previous
volumes, the different national committees have not always viewed the questions in the same way. Thus the Norwegian committee has regarded the cucumber as a fruit, whereas the Finnish and Swedish committees have considered it to
be a plant.
Some misprints in the maps and the commentaries would certainly have been
avoided if the national committees had checked the proofs before printing. Had
they done so, these interesting publications would have been even more valuable.

Kerstin Eidlitz Kuoljok, På jakt efter Norrbottens medeltid. Om Nordösteuropas historia och etnologi. Center for Arctic Cultural Research,
Umeå University. Miscellaneous Publications, No. 10. Umeå 1991. 134s.
Kartill. ISSN 0283-9687. ISBN 91-7174-567-X.
Kerstin Eidlitz Kuoljok har i sitt etnologiska forskningsarbete ägnat sig dels åt
det cirkumpolära området i stort, särskilt de subarktiska delarna av Ryssland,
och dels åt den samiska kulturen. Hennes nya bok, På jakt efter Norrbottens
medeltid med undertiteln Om Nordösteuropas historia och etnologi, är en redogörelse för de resultat som de ryska forskarna har kommit till i fråga om de
nordliga ryska områdenas historia och etnologi med särskild hänsyn till det ljus
de kan sprida över Norrbottens historia och etnologi i gamla tider, för vilka vår
dokumentation är bristfällig. Med Norrbotten menar hon då Norrbottens län.
Hon säger inledningsvis som motivering för denna inriktning på nordöstra Europa att Norrbottens kontakter under medeltiden gick i öst-västlig riktning snarare
än i nord-sydlig, varmed hon givetvis ej vill förneka att det också fanns viktiga
kontakter söderut. Hon menar att våra etnologer skulle kunna ha mycket att
vinna på att i större utsträckning än hittills beakta de viktiga och omfattande
forskningar i det cirkumpolära områdets historia och etnologi som gjorts i
Sovjetunionen, emedan de norra delarna av Ryssland i gammal tid dels visar oss
miljöer och levnadsförhållanden som har en hel del likheter med dem som
förekom i Norrbotten och dels har haft viktiga kontakter med norra Skandinavien.
I inledningen säger Kerstin Eidlitz Kuoljok bl. a.: »Jag koncentrerar mig på
den i väst dåligt använda sovjetiska etnografiska och historiska litteraturen. De
sovjetiska forskarna har kunskaper som de skandinaviska saknar — och tvärtom.
Genom att främst använda ryskspråkig litteratur hoppas jag fylla en kunskapslucka i den skandinaviska forskningen.» Denna inriktning kommer klart till synes
i den litteraturlista som ges i slutet av boken, ty omkring två tredjedelar av de
anförda titlarna är ryskspråkiga: mot 120 ryska titlar står omkring 60 på andra
språk.
För de olika folken i norra Ryssland och Sibirien använder förf. i överensstämmelse med bruket i nyare rysk facklitteratur benämningar som grundar sig på de
olika folkens självbenämningar och inte de hos oss sedan gammalt brukliga, dvs.
hon talar om komer och udmurter och inte om syrjäner och votjaker, om chanter
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och manser och inte om ostjaker och voguler osv. Denna terminologi börjar bli
alltmer vanlig också i västeuropeisk litteratur (hos oss är det ju numera vedertaget att tala om samer i stället för den gamla benämningen lappar), men då den
ännu inte kan sägas vara helt etablerad, kan det vara lämpligt i arbeten av den
här typen (och givetvis ännu mer i populärvetenskaplig litteratur) att jämsides
med de nya benämningarna också ge upplysning om deras motsvarigheter i den
äldre terminologin, så att läsaren får klart för sig att det är fråga om ett och
samma folk, om man till exempel i en bok läser om udmurter och i en annan om
votjaker. I det här behandlade arbetet nämns verkligen på några ställen både den
äldre och den nyare benämningen på några av de folk det gäller, men det sker
mera i förbigående och inte för dem alla. Det kan i detta sammanhang påpekas
att förf. använder benämningarna nener och ener för de folk som vi annars
brukar kalla nentser och entser (med den äldre terminologin juraksamojeder
resp. jenisejsamojeder).
Förf. introducerar och använder framför allt två etnologiska termer och begrepp i den nyare ryska facklitteraturen, nämligen dels »ekonomisk-kulturella
typer» (EKT) och dels »historisk-etnografiska områden» (HKO). Dessa begrepp
förklaras med citat från ett ryskt arbete av år 1955 på följande sätt:
Med ekonomisk-kulturella typer förstår vi historiskt bildade komplex av
säregenheter i ekonomi och kultur, säregenheter som är karaktäristiska för
folk i en bestämd naturgeografisk miljö vid en bestämd nivå av deras
socioekonomiska utveckling.
Med historisk-etnografiskt område förstår vi ett område, där det bildats en
bestämd kulturell gemenskap mellan folken som bor i området som resultat
av långvariga förbindelser, ömsesidig påverkan och folkens gemensamma
historiska öden.
Vid en jämförelse mellan två eller flera folk är det alltså fråga om dels sådana
överensstämmelser som beror på likartade förutsättningar och dels sådana som
beror på beröring och påverkan. Som exempel på ekonomisk-kulturella typer
anför förf. följande indelning i olika sådana typer i norra Sibirien i det redan
citerade arbetet av år 1955: 1) tajgans jägare/fiskare; 2) de arktiska havsdäggdjursjägarna; 3) fiskarna vid de stora floderna; 4) tajgans jägare/renskötare; 5)
tundrans renskötare.
De nämnda begreppen EKT och HKO introduceras och diskuteras i kap. 1,
som har rubriken »Ett analysredskap». Kap. 2 har rubriken »Etnonymer i norr»
och redogör för olika folkbenämningar, särskilt i äldre källor, med diskussion om
vilka nu kända folk de avser. Det är framför allt fråga om olika finsk-ugriska folk.
Innan slaverna och olika turkiska folk hade nått de nordliga delarna av Ryssland
dominerades dessa nästan helt av de finsk-ugriska folken. I kap. 3 »Urbefolkningen och samerna» talas om ett folk som enligt samojediska traditioner redan
fanns på de östeuropeiska tundrorna när samojederna kom dit från Sibirien vid
slutet av första eller början av andra årtusendet e. Kr. Samojederna kallade dem
sirtja. Denna etnonym förekommer dock inte i de gamla ryska krönikorna. Enligt
somliga ryska forskare kan sirtja ha avsett samerna. En teori som har framlagts
av vissa ryska etnografer är att den gamla etnonymen samojed skulle hänga
samman med samernas namn på sitt land Sameädnam, men den teorin har
knappast någon annan grund än en ytlig ljudlikhet. Numera anser vi att ordet
same är etymologiskt identiskt med stammen i de finska orden Häme 'Tavastland' och hämäläinen 'tavast'. Som Kerstin Eidlitz Kuoljok själv framhåller är
också tolkningen av ordet samojed såsom ursprungligen betydande 'kannibal' (i
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det man sammanställt detta ord med ett förmodat ryskt ord som skulle kunna
betyda 'självätare') helt ogrundad.
Kap. 4 har rubriken »Tjuderna — legend och verklighet» och behandlar hur den
ifrågavarande intressanta etnonymen har använts om olika folk på olika håll. I
kap. 5 »Fångstsamhället i norr» får vi en översikt av jaktmetoderna hos de
nordliga folken med användning av lockrenar, jaktstängsel m. m. Kap. 6 behandlar »Två tidiga handelscentra», nämligen dels staden Ladoga, som fanns före
Novgorod redan vid mitten av 700-talet, och dels Östbulgarien (Volga-bulgarien),
som beboddes av det turkiska folk bulgarer, som lever kvar i form av de
nuvarande tjuvasserna i mellersta Ryssland. Det nuvarande slaviska folk som
kallas bulgarer har fått sitt namn av att en del av de turkiska bulgarerna blev
slaviserade men bibehöll sin ursprungliga benämning.
De båda kapitlen 7 och 8 med rubrikerna »Novgorodstatens struktur» och
»Novgorod i norr» har, som förf, själv framhåller, inte mycket att säga om
Norrbotten under medeltiden, men hon anser att de ger en nödvändig bakgrundskunskap, eftersom Novgorod ofta nämns i litteraturen om Norrbotten. I kap. 9
»Ottars renar» framförs den intressanta tanken att hålogalänningen Ottar kan
betraktas som en föregångare på 800-talet till birkarlarna senare under medeltiden. När Ottar för kung Alfred i England berättade att han bedrev handel med
samerna i Nordnorge och tog skatt av dem samt att han ägde 600 renar, varav sex
tämjda lockrenar, så torde hans förhållande till samerna ha varit ungefär detsamma som de senare birkarlarnas till de samer som hörde till deras revir, varvid
förf, menar att han hade privilegium på handel och skatteuppbörd hos dem och
att de 600 renarna inte ägdes av honom själv utan av de samer som hörde till hans
handelsrevir. Hon förtydligar: »Jag menar inte att Ottar var birkarl utan att
birkarlarna i Norrbotten och Ottar illustrerar samma sociala institution. Vi
kommer varken att förstå Ottar eller birkarlarna, om vi inte förstår den institutionen.» Och i bokens sista kapitel säger hon: »Om mitt resonemang håller, är
birkarlainstitutionen ursprungligen ett gammalt medeltida system, där man inte
ägde mark men hade rätt att ta inkomster (skatt, böter, handel) från ett bestämt
område. Jag anser att också Ottars berättelse ska tolkas i ett sådant perspektiv.
Hans sätt att uttrycka sig måste tolkas utifrån medeltida språkbruk och inte vårt.
Att Ottar 'ägde renar' kan ha inneburit att han hade rätt att ta upp skatt från,
handla med och använda arbetskraften från en befolkning som ägde transportrenar. Det behöver inte alls ha inneburit att han ägde en renhjord.»
Detta sista kapitel har den som det förefaller något skeptiska rubriken »Gav
det något nytt om Norrbotten?», och det börjar så här: »När jag började arbetet
hoppades jag finna många uppgifter i den ryska och sovjetiska litteraturen om
Norrbotten under medeltiden. Det gjorde jag inte. De fakta som direkt berör
Norrbotten är få. Jag misstänker att om jag fortsätter på samma sätt som jag gjort
här, kommer jag att finna några till men inte så många att det vore mödan värt.
Däremot har jag funnit många uppgifter som indirekt ger upplysningar om
Norrbotten, blivit övertygad om att det finns mycket mer material som skulle
kunna användas och metoder och teorier värda att prövas.»
Vi kan låta dessa ord av författaren själv stå som ett sammanfattande omdöme
om hela boken. Den ger inte särskilt mycket nytt konkret om Norrbottens
medeltid, men den ger en intressant och värdefull introduktion till och sammanfattning av det i Ryssland på senare tid bedrivna etnologiska och historiska
forskningsarbetet rörande äldre tider i de nordliga delar av Östeuropa som i
många avseenden visar paralleller till de medeltida förhållandena i Norrbotten
och överhuvud den skandinavisk-finska delen av Nordkalotten. Man skulle
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kunna säga att bokens undertitel »Om Nordösteuropas historia och etnologi»
kanske hellre borde ha stått som huvudtitel, eftersom den säger mer om vad
boken handlar om.

Bo Wickman
SUMMARY

This book provides an introduction to and summary of recent ethnological and
historical research in Russia concerning olden times in northern parts of Eastern
Europe. The author feels that this research is insufficiently weil known in
Sweden and Western Europe as a whole and that it could supply us with a good
deal of information of value to our own research into olden times in northern
Scandinavia. At the end of the book the author says that she did not after a11
obtain as much new, concrete material concerning medieval times in northern
Sweden as she had hoped, but that she did learn a great deal in terms of
methodology and discovered many similarities between the eastern and western
parts of the circumpolar region. It would therefore be beneficial if Scandinavian
scholars were to become better acquainted with the research that has been
carried out in Rus sia.

Måria Dugåntsy, Erzä-mordwinische Klagegesänge. Acta Universitatis
Upsaliensis. Studia Uralica Upsaliensia 20. Uppsala 1991. 73 s. ISSN
1101-7430. ISBN 91-554-2698-0.
Mordvinerna är ett finsk-ugriskt folk i mellersta Ryssland, sydöst om Moskva
innanför Volgas stora krök vid Kazan. De bor utspridda i många små folköar
som grannar till ryssar och tatarer. Mordvinerna är näst ungrare och finnar det
största finsk-ugriska folket med omkring en och en kvarts miljon människor,
något mer än esterna. Före andra världskriget beräknades deras antal till halvannan miljon. Språkligt sett är de uppdelade i två huvuddialekter, som kallas erzä
(erza, erzja) och mokscha. Erzämordvinerna, som utgör den större gruppen, bor
i den nordöstliga delen av området och mokschamordvinerna i den sydvästra.
Dessa båda huvuddialekter har varsitt skriftspråk och är så pass olika varandra
att deras talare inte utan svårighet kan förstå varandra. Själva har mordvinerna
inte någon gemensam benämning för hela folket, utan de kallar sig erzä respektive mokscha. Deras språk är ganska nära besläktat med de östersjöfinska språken
(finska, estniska osv.).
Märia Dugåntsy skrev sin doktorsavhandling om erzämordvinernas klagosånger år 1977 vid universitetet i Szeged i södra Ungern. Hon har nu varit
verksam som lärare i finsk-ugriska språk, särskilt ungerska, vid Uppsala universitet i ett tiotal år, och hennes doktorsavhandling, som inte trycktes i Ungern,
har nu givits ut i tysk översättning i Finsk-ugriska institutionens skriftserie i
Uppsala. Förf. säger i förordet till denna upplaga att hon endast gjort obetydliga
ändringar och tillägg, eftersom det inte har publicerats mycket nytt av betydelse
för ämnet sedan avhandlingen skrevs.
Klagosånger eller gråtkväden är en viktig folkloristisk genre hos många östeuropeiska folk. Så t. ex. har den finske språkforskaren Pertti Virtaranta samlat
och undersökt gråtkvädena (på finska itkuvirret) hos karelarna, både hos nordkarelarna och hos Tverkarelarna längre in i Ryssland. Klagosånger finns också
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belagda i gamla tider hos många olika folk, såsom i Gilgamescheposet, i Mahabharata och i Iliaden.
Måria Dugåntsys bok om de mordvinska klagosångerna består av två huvuddelar. I den första (s. 9-31) ges en översikt av mordvinernas historia och av deras
traditionella religiösa föreställningar och bruk, särskilt begravnings- och bröllopsceremonierna och de med dem förbundna klagosångerna, och i den andra
delen (s. 32-69), som följs av sammanfattning och litteraturförteckning, analyseras texten i ett antal klagosånger som finns upptecknade och har publicerats i
mordvinernas huvudstad Saransk. Dessa texter är i författarens källor tryckta
med kyrilliska bokstäver, men i hennes avhandling ges de i transkription med
latinska bokstäver tillsammans med översättning till tyska.
I mordvinernas traditionella trosföreställningar hade nästan alla företeelser i
det dagliga livet och i naturen sina egna gudomligheter, och ett intressant drag,
som har tolkats som vittnesbörd om ett tidigare matriarkat, är att de flesta och
viktigaste av dessa väsen är kvinnliga. Deras namn är sammansatta med ava,
som betyder 'moder, kvinna', t. ex. vif-ava 'skogsmoder' och ved'-ava 'vattenmoder'. Det förekommer dock även manliga väsen såsom vit-at'a 'skogsfader'
och ved'-at'a 'vattenfader', vilka då uppträder som de kvinnliga väsendenas äkta
män, men de framträder mera sällan och spelar en underordnad roll.
Mordvinerna kallade sina högtider och helgdagar för ozks, som betyder både
'bön' och 'offer'. De anslöt sig till arbetsårets på varandra följande faser i
anslutning till åkerbruket och boskapsskötseln. De var inte knutna till några från
början fastställda kalenderdagar utan firades när det ifrågavarande arbetet började eller slutade. Sålunda förrättade man på våren ett offer med anledning av att
boskapen började beta utomhus, och på hösten hade man en offerfest i början av
november, när boskapen återvände till sitt vinterkvarter. Dessa offerfester härstammar från tiden innan man anammade kristendomen, men senare kom de
rysk-ortodoxa helgonen i viss utsträckning att blandas samman med de gamla
hedniska gudarna, så att de traditionella mordvinska offerfesterna sammanslogs
med firandet av de kristna helgonens fester.
Offren kunde vara gemensamma för hela byn eller firas av en enskild familj
eller en enskild person. Gemensamhetsoffren förrättades i utkanten av byn, i ett
skogsbryn eller på en äng, vid stenar av egendomlig form, vid ett vattendrag eller
vid en källa. Mordvinerna hade inga gudabilder och inga särskilda offerpräster,
utan man brukade välja en gammal man av gott anseende att förrätta offret.
Syftet med offret var alltid att förpläga en gud med en festmåltid och be om hjälp
för att få god årsväxt, förökning av husdjuren, hälsa och välgång för familjen och
dylikt.
Dagen före en offerfest badade man och tog på sig rena kläder, och på själva
festdagen arbetade man inte. Man valde ut ett offerdjur, dödade det och hängde
upp dess skinn i ett heligt träd. Man tillredde offermåltiden, som inleddes med en
bön, och sedan gudarna hade fått sin andel av maten började festmåltiden för
deltagarna. Det som gudarna skulle ha lades på det heliga trädet eller grävdes ner
eller kastades i vattnet eller brändes, beroende på vilken gudom man offrade till.
De ceremonier som är av störst intresse i samband med klagosångerna är
begravnings- och bröllopsceremonierna. Enligt de mordvinska trosföreställningarna innebär döden endast en övergång till en annan värld, där de döda
fortsätter sitt liv ungefär på samma sätt som på jorden, och deras förbindelse
med de levande upphör inte; man fortsätter att be dem om råd i alla viktiga
angelägenheter, och man offrar till dem på minnesdagarna. Dessa minnesdagar
var den tredje, den nionde och den fyrtionde dagen efter begravningen, och de
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var familjehögtider, men man hade också gemensamma minneshögtider för hela
byn. Den viktigaste av dessa var ifteCi 'den stora dagen' på våren, vilken efter
övergången till kristendomen kom att sammanfalla med påsken.
Att klagosångerna, gråtkvädena, hade sin naturliga plats vid begravningar och
minnesfester för de döda är ju utan vidare klart, men de hör hos många folk
också till bröllopsceremonierna. Bruden beklagar sig då gråtande över att hon
måste lämna sitt föräldrahem, där hon har haft det bra under föräldrarnas ömma
vård, och bege sig till ett främmande hem, där hon kommer att stå under
svärföräldrarnas kommando och inte behandlas lika bra som i det egna hemmet.
Förf. påpekar här liksom på en del andra ställen i boken vissa intressanta likheter
med motsvarande traditionella seder hos den ungerska allmogen. Man kan också
komma att tänka på den utförliga skildringen av brudens klagan i sång 22 i
Kalevala, ur vilken ett par små avsnitt må anföras här i Björn Collinders
översättning.
Inte gläds jag åt min avfärd, skiljes inte alls med fägnad
från det gyllenljuva hemmet, där jag dvaldes i min barndom,
gården, där jag fötts och fostrats, hemmanet, som far har hävdat.
Stackars jag, som reser sorgsen, modfälld far från fadershemmet,
far som i en höstnatts famntag, vågar mig på vårlig glanskis,
där det ej syns spår på isen, halkan ej tar fjät av foten.
Stackars ungmön börjar sucka, flickan suckar djupt och ljudligt,
börjar själv att gråta bittert, tar sig till att fälla tårar,
gjuter göpenvis med tårar, gjuter dem i dubbelgöpnar,
gråter på sin faders gårdstun, gråter sjöar över golvet.
I ett kapitel behandlas också vissa andra intressanta överensstämmelser mellan
begravnings- och bröllopsceremonierna, ja, dessa kan rentav blandas samman,
så att en ung flickas begravning samtidigt utformas som ett bröllop, varvid
flickan kläds i bruddräkt och man sjunger både bröllops- och begravningssånger.
I avhandlingens andra huvuddel analyserar Måria Dugåntsy ett antal utvalda
klagosånger som har upptecknats hos erzämordvinerna. Hon framhåller att den
rituella klagosången utgör den viktigaste delen av begravnings- och bröllopsceremonierna. Ett särskilt slag av klagosånger finner man i rekrytklagosångerna,
vilka är av senare ursprung. I dem klagar soldaten som skall bege sig bort till
tjänstgöring över att han måste lämna hemmet. Sådana klagosånger sjöngs ännu
av soldater som skulle inställa sig till tjänstgöring i första och andra världskriget.
Gemensamt för de olika slagen av klagosånger är att de föranleds av en viktig
förändring i livet, som innebär att man lämnar sin tidigare tillvaro: för att bli gift,
för att dra ut i kriget eller för att övergå till de dödas värld.
Analysen av klagosångerna framhåller sådana saker som skillnaden mellan
ständiga element, som utgör en obligatorisk del av sångerna, och föränderliga,
improvisatoriska element, vidare att sångerna i metriskt avseende inte kännetecknas av någon strofisk indelning men att parallellismen ger sångerna ett slags
struktur som kan ha vissa likheter med strofindelning. För övrigt har vi här inte
utrymme för att gå in mera i detalj på den noggranna och vederhäftiga analys av
sångtexterna som ges i boken. Den kan rekommenderas som läsning för alla som
är intresserade av östeuropeisk etnologi och folklore.
Bo Wickman
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SUMMARY

Lamentations are an important and interesting feature of the folklore of many
peoples of Eastern Europe and elsewhere. Måria Dugåntsy's doctoral thesis on
the lamentations of the Erza group of the Mordvins, a Finno-Ugric people of
Central Russia, was written in Hungary in 1977. It has now been translated into
German and published by the Finno-Ugric Department of Uppsala University.
The book has two main parts: the first is a survey of the history of the
Mordvins and of their traditional beliefs and customs, especially their burial and
wedding rites and the lamentations sung on such occasions, while the second
part analyses the texts of a number of these lamentations which have been
recorded among the Mordvins and published in their capital Saransk. The book
has much of interest to offer those concerned with East European ethnology and
folklore.

Från arkivens verksamhet 1990/91

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. 046-10 74 70, fax 046-1523 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. 090-13 58 15, fax 090-13 5820.
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. Denna begränsning av notisernas innehåll och
omfattning medför att meddelanden om alla arkivs verksamhet inte med säkerhet
kommer att inflyta varje år.
Ur redogörelserna för arbetsåret 1990/91 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Av trycket har utgivits: Levandert—Björklund, Ordbok över folkmålen i övre
Dalarna, h. 30 (S—skata); Svenska landsmål och svenskt folkliv 1990, årg. 113 (h.
316); Enström—Söderström, Enångersmålet; G. Eklund, Vrist — brist — rist.
Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i nordiska, särskilt svenska, dialekter;
G. Ericsson, Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 2. Livet i helg och söcken,
utg. av M. Hellquist; W. Ehn, Mötet mellan centralt och lokalt. En studie i
uppländska byordningar; F. Bergvall, Sagor från Edsele, utg. av Å. Nyman och
K.-H. Dahlstedt; Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
Av trycket har utgivits: G. Sjöstedt, Ordbok över folkmålen i Västra Göinge
härad, del 3.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Fil. dr Birgitta Ernby tillträdde den 1 januari 1991 en tjänst som arkivarie vid
språkliga avdelningen.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå
Av trycket har utgivits: M. Svahn, Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn
på gräs; A. Edlund, Vårleden. Minnesbilder från Holmön.
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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 1990-91. The detailed official reports of the institutes can
be obtained from the respective institutes (for addresses see above).

Författare i denna årgång

Oskar Bandle, f. 1926, dr. phil., professor i nordisk filologi vid universiteten i Zärich och Basel.
Erik Olof Bergfors, f. 1921, fil, dr, docent i nordiska språk, f. d. chef för
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Carl-Martin Edsman, f. 1911, teol. o. fil, dr, professor emer. i religionshistoria vid Uppsala universitet.
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universitet.
Sigurd Fries, f. 1924, fil, dr, professor emer. i nordiska språk vid Umeå
universitet.
Kristina Hagren, f. 1950, fil, kand., arkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Sture Hast, f. 1924, fil. dr i nordiska språk, f.d. ordboksredaktör vid
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Lund.
Folke Hedblom, f. 1908, fil, dr, docent i nordiska språk, professor, f. d.
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Sven Söderström, f. 1923, fil, dr, docent i nordiska språk, f. d. chef för
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Bo Wickman, f. 1917, fil, dr, professor emer. i finsk-ugriska språk vid
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Gun Widmark, f. 1920, fil, dr, professor emer. i svenska språket, särskilt
nusvenska, vid Uppsala universitet.
För översättningarna till engelska svarar translator Martin Naylor, Uppsala. — Materialet har ordbehandlats av Ingrid Tranehag, ULMA.
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