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Ron, roning och ro(e)
Några småländska dialektord och ortnamnselement
Av Staffan Fridell

I sydvästra Småland finns det, endast 2-3 mil från varandra, tre bebyggelser med namn som ser ut att innehålla ett namnelement fsv. ron.
Namnen är Roen hban (Ron 1540:10 jb, Ronn 1543:7 jb, Roen 1546:8 jb),
gård, Tannåkers sn, Västbo hd, Jönköpings län, Ron 46an, /ton (j roon
1395 24/4 u. o. RAp, SRP 2767, j roon 1417 25/1 Nydala RAp, SDns 3
s.210, j roon 1447 14/3 Värnamo RAp), gård, Ryssby sn, Sunnerbo hd,
Kronobergs län, samt Rona /tima (rona [ack.] , rona [nom.] 1356 30/9
Nydala RAp, SD 7:1 s. 96, i Rone 1476 B 4f. 200 v avskr., ATjb s. 168, J
Roonx o. 1500 C 37f. 29 v, ATjb s.61), by, Voxtorps sn, Östbo hd,
Jönköpings län. Den medeltida byn Rona utgörs idag av tre gårdar: Stora
Rona, Lilla Rona och Skaklerona skilklaitäna, skökla (Skaglaronna
1546:8 jb, Skackleronne 1581:1 jb).
Den enda tolkning som finns av de tre namnen härrör från Fridolf
Jönsson (1978 s. 121; dens. 1988 s. 63), som konstaterar att orterna alla
ligger nära något litet vattendrag och antar att namnen innehåller ett fsv.
*ron eller *run 'flöde' bildat till verbet rinna och besläktat med fsv. runi
m. 'flöde'. Tolkningen är dock oantaglig, eftersom ett sådant *ron eller
*run i likhet med runi skulle varit kortstavigt (jfr även fisl. run n., -runr
m.). Ett *ron som ingår i de här diskuterade namnen måste ha haft lång
vokal. Det framgår av det nutida uttalet med o och understöds av flera
medeltida skrivningar med dubbeltecknat o.
Namnet Rona är av allt att döma pluralt (Hellquist 1948 s. 687).
Formerna rona 1356 i både ack. och nom. i ett diplom som verkar vara
språkligt pålitligt kan näppeligen förstås på annat sätt än som plurala
formkategorier. Fsv. Rona kan alltså uppfattas som en plural motsvarighet till de två singulara fsv. Ron. Dessa Ron har senare folketymologiskt
kommit att tolkas som bildade som bestämd form sg. av ett starkt
feminint substantiv (sannolikt av ro f. 'lugn, vila'), varför böjningen har
anslutits till det paradigmet i respektive dialekt. I Tannåkers sn heter
t. ex. best. form sg. av ko köan (Hedström 1932 s. XXXV; Sjöstedt 1936
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s. 63) till vilket Roen hban ansluter sig. E i skriftformen är väl en liten
eftergift åt riksspråket. I Ryssby sn förekommer det faktiskt tre olika
paradigm i olika delar av socknen, nämligen köan, köan och köna
(Sjöstedt 1936 s.63; Vide 1978 s. 129). Det upptecknade uttalet h6e,n för
Ron överensstämmer med den vanligaste varianten, medan 46n kan vara
antingen ett ursprungligare, ljudlagsenligt uttal eller tvärtom en riksspråklig anpassning av ett dialektalt *hban, hcian eller *höna.
Förutom de tre medeltida bebyggelsenamnen Roen, Ron och Rona
finns ytterligare några namn i nära geografisk anslutning, som tycks
innehålla samma ortnamnselement ron. Det är Ronabackar hånabåka,
höjder, Hylte, Angelstads sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län, Ronamossen, mosse, Hedenstorp, Angelstads sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län,
Ronanabben himanaban, höjd, Benestad, Aringsås sn, Allbo hd, Kronobergs län (egen uppteckning 1990), Ronatorpet 4Önatimpat, torp, Bjärnaryd, Angelstads sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län, Ronen hönan, sankt
område, Agnaryd, Mistelås sn, Allbo hd, Kronobergs län (egen uppteckning 1990), Ronen höne,n, skogsmark, Rydaholms sn, Östbo hd, Jönköpings län och Ronhultet hönhizlte,t, torp, Äpplanäs, Berga sn, Sunnerbo
hd, Kronobergs län.
Av största betydelse för tolkningen av namnen är att det faktiskt finns
ett appellativ ron i dialekten i sydvästra Småland. Arkivbeläggenl är
fåtaliga: ron 'sank sänka', Aringsås sn, Allbo hd, Kronobergs län (DAL
0. Pettersson 1932), ron, -en 'vattensjukt område', Aringsås sn, Allbo
hd, Kronobergs län (DAL 0. Pettersson 1936-38), ron hon, hånen, höna,
höna« 'större vattensjukt markparti (ej mosse eller kärr)', Mistelås sn,
Allbo hd, Kronobergs län (DAL V. Lindblom 1964). Jag har själv gjort
följande uppteckningar av ordet 1990 som ett resultat av en efterlysning i
en artikel i Smålandsposten, Växjö: ron Amt, Abne,n, nöne,, Abnana 'vattensjuk slinga i släta mader', Aringsås sn, Allbo hd, Kronobergs län, ron
hon, hönan, håna, hönane, 'sankare sänka i mader', Öja sn, Kinnevalds
hd, Kronobergs län, ron hon [osäkert genus] 'sankt hål i kärr', Lekaryds
sn, Allbo hd, Kronobergs län, ron hon, höne,na 'sänka i maden', Jäts sn,
Kinnevalds hd, Kronobergs län, ron hon, hönan 'gungfly', Slätthögs sn,
Allbo hd, Kronobergs län, ron hon, hönan 'öppen vattenyta i en mosse',
Vederslövs sn, Kinnevalds hd, Kronobergs län. Flera av mina meddelare har framhållit att ronerna var till hinders vid madslåtter, eftersom det
blev svårt att ta sig fram och besvärligt att forsla bort höet. Vissa minns
att man kunde åka skridskor på vintern på ronerna. Många har blivit
varnade som barn för att leka i närheten eftersom man kunde fastna och

I DAL: s och OAU:s samlingar har jag själv gått igenom. Belägg från övriga dialektsamlingar har nåtts via OSD.
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gå ner sig. Också för djuren kunde de vara farliga. Nu har många av de
platser där det fanns roner dikats ut till åkermark. I ett omnämnt fall har
då ronerna varit till fortsatt besvär, eftersom säden ville lägga sig där de
hade funnits.
Till detta kommer ett belägg ronä [grov beteckning utan accentuppgift]
'gungfly', Kulltorps sn, Västbo hd, Jönköpings län (DAL E. Österlund
1942), vilket sannolikt hör hit. Ett språkprov i grov beteckning på
uppteckningsbladet lyder: dä ä ronä i storåkkna, dä ä farlit för kriatuna.
DAL har konstruerat en uppslagsform *rone, medan OSD, säkerligen
helt riktigt, uppfattar ronä som obestämd form pluralis av ron. Gungfly i
betydelseuppgiften är sannolikt att fatta som en ändelselös obestämd
neutrum pluralis i enlighet med normalt språkbruk i syd- och västsvenska dialekter. Storrocknen är en låg skogbevuxen smal lång ås, som
skjuter ut i Store mosse.
I några storskifteshandlingår från Härlunda och Slätthögs sn, Allbo
hd, Kronobergs län, har jag tillfälligtvis stött på orden ron (1816 Härlunda 24, 1805-06 Slätthög 3) och mossron (1818 Härlunda 7) som beteckning på en viss typ av sank mark.
Det upptecknade dialektmaterialet är morfologiskt enhetligt (bortsett
från en viss lätt förklarlig vacklan i pluralformernas accent). Alla former
låter sig förenas med de uppgifter som ges i uppteckningen 1964 från
Mistelås: hon, hanen, höna, hönana. Pluralformerna är de som i dialekten
i denna del av Småland regelmässigt motsvarar riksspråkets -er, -erna
(Sjöstedt 1936 s. 35).
Betydelsen av detta dialektord ron enligt uppteckningarna är alltså
'särskilt sankt parti i sank mark, gungfly'. Kan denna betydelse också
gälla för ortnamnselementet ron? Omedelbart väster om den odlade
marken till gården Roen, Tannåkers sn, finns en mindre mosse, Rammamossen, som kallas för Rona Mosse i en lantmäteriakt från 1799 (Lantmäteriet i Växjö Tannåker 1). Också öster om gården finns smärre sanka
ytor kring en bäck. Själva bebyggelsen ligger på en mindre förhöjning
mellan dessa sankområden. Även vid gården Ron, Ryssby sn, finns det
flera små sankmarker i skogen väster och söder om bebyggelsen. Dessutom är det endast en km från gården österut till Store mosse, som
verkligen gör skäl för sitt namn. Väster om byn Rona, Voxtorps sn, är
terrängen också mycket sank även om den nu är kraftigt utdikad. Höjderna Ronabackar och torpet Ronatorpet, Angelstads sn, ligger båda
alldeles norr om Ronamossen, som har beskrivits så här: »Rona mosse
är ett myrkomplex, som består av mer eller mindre öppna mossar och
kärr. Myren sluttar svagt åt nordost, vilket framgår av tuvornas och
höljornas orientering. Ett stort dräneringsstråk avvattnar området från
det sydvästra hörnet mot nordost. I övergångarna mellan kärr och mosse
bildar kärrvegetationen ett nätformat mönster kring tuvor med mosseve-
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Fig. 1. Utbredningen av ron, (käll)roning, (käll)ro(e), källrunge och källrodd som appellativ
och ortnamnselement.

getation» (Christoffersson 1989 s. 79). Ronanabben, Aringsås sn, är en
utskjutande udde fast mark i en mad vid ett stråk med sanka slingor, som
kallades för just roner (enligt meddelande från Ingemar Odengran, Benestad). Ronen är ett sankt område i Agnaryd, Mistelås sn. Skogsområdet Ronen i Rydaholms sn strax norr om byn Löpaskog är idag inte
sankt. Marken här har dock dikats ut. Norr och väster om torpet
Ronhultet, Berga sn, finns det sank mark.
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Det lokala sambandet mellan sanka markområden och ortnamnselementet ron är så starkt att min slutsats blir att ortnamnselementet
sannolikt är identiskt med dialektordet ron. För identitet talar också det
nära geografiska sambandet mellan ortnamnens utbredning och dialektordets belägg (se fig. 1).
Roen, Ron och Rona är alltså med denna tolkning primära natur- eller
ägonamn betecknande sanka marker. Namnen Ronabackar och Ronatorpet måste då vara givna efter läget vid Ronamossen.
Den samlade morfologiska bilden av detta ron pekar snarast på en
ursprunglig feminin i-stam. Appellativets pluralböjning i nutida dialekt
motsvarar riksspråkets -er, -erna, fsv. -jr, -ina. De konsekventa dativformerna j roon (utan e) 1395, 1417 och 1447 för Ron i Ryssby sn är en
indikation på feminint genus.
Det finns ett antal andra småländska dialektord som verkar ha ett
samband med ron och som enligt min åsikt närmare kan belysa etymologin och betydelsen av ron som ortnamnselement och appellativ. För att
klargöra resonemanget är det nödvändigt att tämligen detaljerat presentera och diskutera detta material.
Det första av dessa ord är källroning. Det återfinns dels i södra
Kalmar län (och angränsande delar av Blekinge), dels i ett område i det
inre av Småland. Det finns en uppgift hos Johan Ernst Rietz (1862-67
s. 533) att ordet förekommer i Västergötland, men det finns inga senare
uppteckningar därifrån. Uttalet är genomgående -nonig med långt o.
Endast belägget från Blekinge avviker med -itoytg, vilket måste vara
sekundärt, typiskt nog i utkanten av utbredningsområdet. Genusangivelser varierar mellan fem. och mask. med dominans för det förra.
Tillgängliga uppteckningar med betydelseuppgifter är följande: 'källsprång, källåder', Småland (DAL J. E. Lagergren o. 1860), 'källsprång,
källåder; äng som gungar då man går derpå', Småland, Ryssby sn, Norra
Möre hd, Kalmar län (Rietz 1862-67 s. 303), 'källsprång', Västergötland
(Rietz 1862-67 s. 533), 'källsprång, källåder, öppet ställe på en is, der
vatten rinner fram', Madesjö och Arby sn, Södra Möre hd, Kalmar län
(Linder 1867 s.93), 'sankt ställe omkring en källas afiopp', Östra hd,
Jönköpings län (Gadd 1871 s. 84), [ingen betydelseuppgift], Hossmo sn,
Södra Möre hd, Kalmar län (DAL 1875-84), 'bäck och äng närmast
nedom en källa', Söraby sn, Norrvidinge hd, Kronobergs län (DAL
1880), 'källdrag i marken', Ryssby sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län
(DAL 1918), 'källdrag', Rydaholms sn, Östbo hd, Jönköpings län (DAL
1930-talet), 'det sanka området kring en källa', Mistelås sn, Allbo hd,
Kronobergs län (DAL 1931), 'källåder', Aringsås sn, Allbo hd, Kronobergs län (DAL 1932), 'sumpigt och sankt mindre område', Asa sn,
Norrvidinge hd, Kronobergs län (DAL 1932), 'en liten rännil från en
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källa', Ålems sn, Stranda hd, Kalmar län (OAU 1935), 'källdrag', Augerums sn, Östra hd, Blekinge län (DAL 1935-37), 'plats där marken
gungar p. g. a. att något källdrag går fram under', Halltorps sn, Södra
Möre hd, Kalmar län (DAL 1937), 'källas avlopp', Fryele sn, Östbo hd,
Jönköpings län (DAL 1939), 'källa i skogen som ej fryser eller tryter',
Vissefjärda sn, Södra Möre hd, Kalmar län (DAL 1942), 'en källas
avlopp', Alseda sn, Östra hd, Jönköpings län (DAL 1944), 'sankmark
kring källåder', Slätthögs sn, Allbo hd, Kronobergs län (DAL 1945),
'plats där vattnet tränger upp ur jorden och skjuter upp marken i små
högar', Rydaholms sn, Östbo hd, Jönköpings län (DAL 1953), 'sankt
område kring en källa', Näshults sn, Östra hd, Jönköpings län (ULMA
1958-63), 'mindre, särskilt sank plats; fuktiga sänkor i åkern; källdrag',
Bergs sn, Norrvidinge hd, Kronobergs län (DAL 1963), 'våtmark kring
källa', Ramkvilla sn, Västra hd, Jönköpings län (egen uppteckning 1990),
'område där källåder bryter fram', Tolgs sn, Norrvidinge hd, Kronobergs län (egen uppteckning 1990).
Synonymt med källroning är källro(e). Det är belagt dels från östra
Värend, dels med spridda belägg från Västra, Östbo och Tveta hd. Ordet
uttalas med o. Följande uppteckningar existerar: källro, -erna [ingen
betydelseuppgift], Sjösås sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län (ULMA
1928), källroe [ingen betydelseuppgift], Algutsboda sn, Uppvidinge hd,
Kalmar län (DAL 1934), källroe »Vid en källas avlopp uppstår en från
omgivningen skild vegetation. Denna kallas källroe », Hovmantorps sn,
Konga hd, Kronobergs. län (DAL 1936), källro 'källdrag som aldrig
fryser', Gårdsby sn, Norrvidinge hd, Kronobergs län (DAL 1938), källro
'vattenavlopp vid källa', Fryele sn, Östbo hd, Jönköpings län (DAL
1948), källro, -en [ingen betydelseuppgift], Järsnäs sn, Tveta hd, Jönköpings län (DAL 1980), källroe 'källåder', Ramkvilla sn, Västra hd,
Jönköpings län (egen uppteckning 1990), källro 'sank mark runt källa',
Ekeberga sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län (egen uppteckning 1990).
Ett ortnamn Källeron, terräng, Tikaskruv, Ekeberga sn, Uppvidinge hd,
Kronobergs län, är bildat till appellativet. Jag har själv på platsen kunnat
konstatera att där finns en källa med omgivande tuvig och sank mark.
Två ytterligare synonymer är källrodd -hed 'sankmark kring källa',
Moheda sn, Allbo hd, Kronobergs län (DAL 1931), och källrunge -465,ga
'sankt ställe omkring en källas avlopp', k sn, Västbo hd, Jönköpings
län (DAL 1910).
De två huvudbetydelserna för källroning, källro(e), källrodd och källrunge är 'källsprång, källåder, källdrag' och 'sank mark kring en källa'.
Johan Ernst Rietz (1862-67 s.303, 533) och J. A. Gadd (1871 s.84) för
källroning etymologiskt till verbet rinna, vilket sakligt sett skulle vara
tilltalande. 'Källåder' skulle då vara den primära betydelsen. Uttalet
med o omöjliggör dock, liksom för ron, den tolkningen.
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Förutom sammansättningarna källroning och källro(e) finns även de
osammansatta roning och ro(e) belagda från ungefärligen samma delar
av Småland. Roning har ett fåtal belägg: 'öppet ställe på isen (där vattnet
rinner fram)', Kalmar län (Rietz 1862-67 s.534), 'sankt ställe, sankt
gränsområde runt kring en mosse', Alseda sn, Östra hd, Jönköpings län
(ULMA 1918), 'en källas avlopp', Alseda sn, Östra hd, Jönköpings län
(DAL 1944), 'vattensjukt markparti oftast p. g. a. källdrag', Mistelås sn,
Allbo hd, Kronobergs län (DAL 1964). Jag har även hittat några belägg i
storskifteshandlingar från Moheda och Slätthögs sn, Allbo hd, Kronobergs län, på roning (1775 Moheda 18, 1805-06 Slätthög 3) och madroning (1775 Moheda 18).
Ro(e) är vanligare med en stark koncentration till östra Värend, framför allt Uppvidinge hd: ro 40, Aban, Aba 'vattensjukt område kring en
bäck', Dädesjö sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län (DAL 1922), ro 40
'den våta randen omkring en mosse', Sjösås sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län (OAU 1933), ro m. 'sankt ställe', Ekeberga sn, Uppvidinge hd,
Kronobergs län (OAU 1935), ro 40, 440 m. »sankt ställe; i kärren finnas
roar, som äro särdeles sanka och bevuxna med vattenklöver o. a. vattenväxter; rås är i stort sett synonymt med ro», Lenhovda sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län (OAU 1935), roe, -n hoe [grov beteckning,
ingen accentuppgift] 'den vegetation som uppstår kring det sankaste i en
mosse kallas roe eller mossaroe', Hovmantorps sn, Konga hd, Kronobergs län (DAL 1936), ro /1,0 m. 'sank skogs- eller slåttermark', Granhults
sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län (OAU 1938), ro 40, 464 //Q, 46" n.
'mosse som är torr i mitten men vattensjuk i kanterna', Granhults sn,
Uppvidinge hd, Kronobergs län (DAL 1939), ro 40, Aoat, 40, Aoan [grov
beteckning, inga accentuppgifter] n. 'betydelsen ej fullt klar [...] det har
med mosse och vatten att göra och fanns i Hedenstorp', Angelstads sn,
Sunnerbo hd, Kronobergs län (DAL 1948), ro, -en 'bäck eller vattenåder', Järsnäs sn, Tveta hd, Jönköpings län (DAL 1980), roe Abe,, 4be,n
'källsjukt område, där källåder bryter fram', Granhults sn, Uppvidinge
hd, Kronobergs län (egen uppteckning 1990), ro Ab, Aban 'kärrkant',
Herråkra sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län (DAL u. å.), ro h,Q6 'källsprång', Herråkra sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län (DAL u. å.).
I kärnområdet för ro(e) finns också ett antal ortnamn på -ro(e), som
måste vara bildade till appellativet: Dalaron dblaAbffln, slåttermark,
Vithult, Granhults sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län, Kearoarna tseaAbana, utdikade mossar, Ramnåsa, Dädesjö sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län, Nya roen, sankmark, Vägershult, Lenhovda sn, Uppvidinge
hd, Kronobergs län, Pärlroarna, terräng, Furuby, Furuby sn, Konga hd,
Kronobergs län, Roen hawn, madslåtter, Näsby, Dädesjö sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län, Sankeroar, sankmark, Ålatorp, Lenhovda sn,
Uppvidinge hd, Kronobergs län, Stora roan, sankmark, Fröneskruv,
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Hälleberga sn, Uppvidinge hd, Kalmar län, Ulvatångaroen, sankmark,
Ryd, Ekeberga sn, Uppvidinge hd, Kronobergs län, Ändaroenc'enahhwn,
sankt område, Näsby, Dädesjö sn, Uppvidinge hd. De flesta av dessa
lokaler är idag utdikade men kännetecknas ännu av tuvrik sank mark.
Till dessa namn ansluter sig några ur storskifteshandlingar från Allbo
hd: Byaroen (vid vilken Byaronsåker fanns), äng, Sjöatorp, Hjortsberga
sn (1812 Hjortsberga 29), Hoparoen, sankäng, Humlaryd, Lekaryds sn
(1813 Lekaryd 31), Katteroen, äng, Sjöatorp, Hjortsberga sn (1812
Hjortsberga 29).
Betydelsen av appellativen ro(e) och roning är dels densamma som för
källro(e) och källroning, sannolikt därför att de frekventa sammansättningarnas betydelse har färgat av sig på det osammansatta ordet, dels
'sank mark' i allmänhet utan koppling till källor. Den bestämda helhetsbild man får av de upptecknade betydelserna hos appellativen och av
denotationerna för ortnamnen på -ro(e) är att roning och ro(e) sannolikt
ursprungligen har betytt 'sank mark' i allmänhet, medan källroning och
källro(e) var 'sank mark vid källa'. Betydelsen 'källåder, källdrag,
källsprång' för källroning och källro(e) är med andra ord sekundärt
utvecklad.
Flera av uppteckningarna för roning och ro(e) talar om att orden
betecknat särskilt sanka partier i sankmark. Detta erinrar starkt om
betydelsen av dialektordet ron och är en indikation på ett samband
mellan orden.
Carl Ivar Ståhle (1946 s. 19) refererar en uppteckning av ett naturnamn
Roningen anuga, område, Russnäs, Höreda sn, Södra Vedbo hd, Jönköpings län: »Det ligger lågt vid ån, och vattnet brukar stiga upp där om
vårarna, så man kan ro där.» Mot bakgrund av det material som har
presenterats ovan är det troligt att detta är en folketymologi och att
namnet i stället är bildat till appellativet roning 'sank mark'.
Vad är då etymologin bakom roning och ro(e)? Enligt min åsikt är de
bildningar till verbet ro i en betydelse 'gunga (om mark)'. Jämför det
nyss nämnda med källroning och källro(e) synonyma källrodd! Roning
som verbalabstrakt till ro i den vanliga betydelsen 'framföra en båt med
åror' har varit mycket frekvent både i dialekter och nysvenskt riksspråk
med äldsta belägg från 1588 (SAOB R 2287).
En roning eller ro(e) är alltså med denna hypotes en plats där marken
gungar när man går på den. Bland betydelsebeskrivningarna för källroning finns 'äng som gungar då man går derpå' (Rietz 1862-67 s. 303) och
'plats där marken gungar p. g. a. att något källdrag går fram under' (DAL
1937). Båda uppteckningarna är från Möre, från Ryssby resp. Halltorps
sn. Utan att kunna belägga det har jag ett intryck av att meddelare eller
upptecknare genom hänvisning till verbet gunga här har gjort en etymo-
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logiserande ordförklaring. Vidare har vii Västbo hd ordet källrunge som
en synonym till källroning och källro(e). Efterleden -runge är bildad till
verbet runga, vars första två betydelser av SAOB (R 3036 f.) anges som
»1) om sak: befinna sig i gungning 1. skakning, skaka, skälva, darra;
vackla», »2) om person: vagga 1. gunga med kroppen 1. ngn kroppsdel».
Från Småland finns bl. a. följande betydelsebeskrivningar för verbet
runga i dialekten: »säges marken göra på somliga ställen vid sjöar med
dybotten, när man gungar på sådan af växter bildad jord, som synes helt
och hållet vara utan grund och hvila på blotta vattnet», Urshults sn,
Kinnevalds hd, Kronobergs län (DAL 1920-talet), 'gunga (om mark i
mosse och gungfly)', Aringsås sn, Allbo hd, Kronobergs län (DAL 1935).
Till verbet runga i denna betydelse är de båda terrängbeteckningarna
rungdove och rungfly bildade. Rungdove finns i södra Småland och
Blekinge medan rungfly är belagt i ett angränsande område i sydvästligaste Småland och södra Halland. Bägge orden översätts i uppteckningar normalt med 'gungfly'. Av något utförligare beskrivningar kan anföras
för rungdove: 'Dofven (myren) rungar under fötterna', Småland (DAL
G. 0. Hylt&I-Cavallius o. 1840), 'kärr som gungar under vandrarens
fötter, gungfly, de ställe i en mosse eller kärr, der jorden är så sank att
den gungar', Värend, Småland (DAL G. 0. HyMn-Cavallius o. 1840),
'gungfly, tät växtsamling flytande på vatten', Väckelsångs sn, Konga hd,
Kronobergs län (DAL 1952), 'sank mark, som gungar då man går på den,
t. ex. i kärr, mossar', Vislanda sn, Allbo hd, Kronobergs län (DAL
1953), 'tjock vassrugge', Tingsås sn, Konga hd, Kronobergs län (DAL
1969), 'ö av växtlighet ut över vattnet i en gölkant', Kyrkhults sn,
Listers hd, Blekinge län (DAL 1976-77), och för rungfly: 'fly som rungar
= dallrar, när man går på det, en tunn jordskorpa på vatten, gungfly,
gräsbevuxen flyskorpa med lös dy inunder; det kan möjligen bära upp en
person, men det rungar (böljar) när man går på det', Veinge sn, Höks hd,
Hallands län (DAL 1926-31), 'gungande mosse', Lidhults sn, Sunnerbo
hd, Kronobergs län (DAL u. å.).
Min hypotes är att verbet ro i fornspråk och äldre dialekt har haft
samma betydelse som runga enligt ovan, alltså 'gunga (om sank mark)'.
En sådan betydelse finns inte dokumenterad men kan ändå enligt min
uppfattning göras trolig, eftersom verbet ro med innebörden 'vagga,
gunga (om person)' är väl belagt och mycket gammalt. Som en semantisk
parallell har jag redan anfört runga, vilket ju kan användas i betydelsen
'gunga' både om person och om mark.
SAOB (R2291) upptar som delbetydelse 7b av verbet ro: »(i vissa
trakter) röra sig av o. an, gunga», vilket anges som en utvidgad eller
bildlig användning av verbet (R 2290). Johan Ernst Rietz (1862-67 s.537)
uppger betydelsen 'runka, svigta af och an, vagga af och an med kroppen' från Småland, Västergötland och Östergötland. Uppgiften om Väs-
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tergötland härrör säkert från Sven Hof (1772 s. 237), vilken ger 'rungka,
swikta aw åkk ann' som en delbetydelse för ro. Betydelseuppgiften hos
Johan Ihre (1766 s. 141) 'runka, svigta af och an' gällande Västergötland
är hämtad från Sven Hofs källmaterial, vilket framgår av att uppgiften
finns i Ihresamlingen (98:21 s. 28) i Uppsala universitetsbibliotek med
Sven Hof som upptecknare. Det finns inga senare dialektuppteckningar
från Västergötland med denna betydelse, däremot från Småland, Blekinge, Skåne, Halland, Östergötland, Dalsland och Gotland: 'runka hit
och dit med kroppen på en stol', Östbo hd, Jönköpings län (DAL J. J.
Lagergren 1822), 'gunga på en stol', Småland (DAL J. E. Lagergren o.
1860), 'vagga med överkroppen', Kläckeberga och Dörby sn, Norra
Möre hd, Kalmar län (ULMA 1890-talet), 'vagga av och an med kroppen', Ås sn, Västbo hd, Jönköpings län (DAL 1910), 'runka, svikta av
och an med kroppen', V. Torsås sn, Allbo hd, Kronobergs län (DAL
1932), 'vagga med överkroppen när man sitter; ej kunna sitta stilla med
överkroppen; (rörelser fram och tillbaka)', Askeryds sn, Norra Vedbo
hd, Jönköpings län (DAL 1941), 'sitta och vagga med överkroppen',
Bondstorps sn, Mo hd, Jönköpings län (DAL 1942), 'vagga av och an,
när man sitter', Järstorps sn, Tveta hd, Jönköpings län (DAL 1942),
'vagga med överkroppen', Hallaryds sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län
(DAL 1942), 'vagga med överkroppen när man sitter', Gränna sn, Vista
hd, Jönköpings län (DAL 1943), 'gunga på en stol; sitta och vagga med
överkroppen', Göteryds sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län (DAL 1948),
'vagga', Angelstads sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län (DAL 1948),
'vagga (med överkroppen)', Mjällby sn, Listers hd, Blekinge län (DAL
1950-57), 'vagga fram och bakåt', Hällaryds sn, Bräkne hd, Blekinge län
(DAL 1955), 'runka, vagga av och an', Fränninge sn, Färs hd, Malmöhus
län (DAL 1898), 'om en vaggande rörelse', Vombs sn, Färs hd, Malmöhus län (DAL 1930), 'vagga med kroppen; dra fram och tillbaka; röra sig
fram och tillbaka', Hammarlunda sn, Frosta hd, Malmöhus län (DAL
1931-37), 'röra överkroppen fram och tillbaka', Väsby sn, Luggude hd,
Malmöhus län (DAL 1950-60), 'vagga av och an', Eljaröds sn, Albo hd,
Kristianstads län (DAL 1952), 'vagga av och an, ragla', Veinge sn, Höks
hd, Hallands län (DAL 1926-31), 'vagga af och an med kroppen', Ydre
hd, Östergötlands län (Rääf 1859 s. 69), 'vagga av och an med kroppen',
Aska hd, Östergötlands län (ULMA 1906), 'vagga med kroppen', Mjölby
sn, Vifolka och Göstrings hd, Östergötlands län (ULMA 1916), 'vagga
med kroppen', Håbols sn, Vedbo hd, Älvsborgs län (ULMA o. 1920?),
'vagga på höfterna med överkroppen', Bro sn, Gotlands län (ULMA o.
1905). Till detta kommer ett till synes isolerat enstaka äldre belägg från
Hälsingland: 'runka, svigta hit och dit' (Wennberg 1873 s. 58), som
emellertid kommer i annan dager och blir förståeligt om man, som Erik
Olof Bergfors muntligen har föreslagit mig, antar att dalmålets roga
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'gunga, vagga' (transitivt och intransitivt) (Levander & Björklund 1989
s. 1967) är identiskt med ro. Verbet roga är allmänt i övre Dalarna. Att
verben verkligen är identiska stöds av språkprov som o sitt 8 rö'g 'hon
sitter och vaggar med överkroppen' från Malung och förbindelsen roga å
'vagga fram och tillbaka; gå vaggande' från Älvdalen och Våmhus (a. a.
s. 1967).
Utbredningsområdet för denna betydelse av ro är alltså dels typiskt
sydvästsvenskt: Skåne, Blekinge, södra Halland, Småland (utom nordöstra delen av landskapet), sydvästra Östergötland, Dalsland och — enligt
Sven Hof — tidigare även Västergötland, dels Dalarna och Hälsingland.
Det är därför intressant att betydelsen finns också i västnordiskt språk, i
norska dialekter: ro 'gynge, huske' (Torp s. 539) och på Island. Detta
utbredningsmönster är väl belagt för andra kända dialektföreteelser
(Lindqvist 1947 s. 19, 24, 54, 58).
I fisl. är denna innebörd av röa väl dokumenterad och ges följande
översättningar i standardordböckerna: 'satte, holde sig i en rokkende,
vuggende Bevagelse, som ligner den roendes' (Fritzner 3 s. 123), 'rugge
att og fram som når ein sit og ror' (Heggstad & al. s. 347), 'to rock
oneself backwards and forwards (in a sitting posture)' (Cleasby & Vigfusson s.502).
Den förekommer (enligt Fritzner och Cleasby & Vigfusson) i Håvaröar saga Isfiraings, Sturlunga saga, Kröka-Refs saga och Landnåma
(Hauksbök). Det reflexiva röast med samma betydelse finns i F6stbreeara saga (dock ej i Flateyjarb6k). Ett belysande citat är från Sturlunga
saga (citerat efter Fritzner 3 s. 123): »hann pöttist koma i hCis eitt mikit,
par såtu inni konur 2, par vöru bl6agar ok reru å fram [...] önnur kvaa
konan: r6um via ok r6um via, rignir bl6ai.» De nämnda sagorna ingår
alla i handskrifter från 1300-talet. Betydelsen 'vagga, gunga med kroppen' är också vanlig i nutida isländska.
Det är påfallande att detta ro i svensk dialekt och de fornisländska
sagorna har nästan identisk innebörd: 'vagga, gunga med överkroppen (i
sittande ställning)'. Betydelseutvecklingen från 'framföra en båt med
åror' är ganska speciell och det är inte troligt att den har skett oberoende
och parallellt på Island och i Skandinavien. Betydelsen 'vagga, gunga
med kroppen' har med största sannolikhet uppstått i Skandinavien och
från Norge spritts till Island i samband med öns kolonisering. Det
innebär att denna delbetydelse av verbet ro är mycket gammal och går
tillbaka åtminstone till runsvensk tid. För att ro 'vagga, gunga' har
fornspråkliga rötter i Sverige talar också att verbet roa ro på Ormsö i
Estland har kunnat betyda 'gunga, skvalpa' (Vendell 1904-07 s. 751). Ett
dialektgeografiskt samband mellan det sydvästsvenska området och det
östsvenska, inte minst Estland, är väl känt (Lindqvist 1947 s. 59f.).
Ro 'vagga, gunga' används också på svenskt dialektområde transitivt
2—Sv. Landsmål 1991
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om att vagga barn. Efterforskningar via OSD har (egendomligt nog)
endast resulterat i en funnen uppteckning: 'vyssja barnet (på knäet till
dess det somnar)' från Lycksele (ULMA 1932), men denna innebörd
avses säkert också med 'vagga (i b[arn]spr[åk])', Malax, Österbotten
(Vendell 19041-07 s. 751) och förekommer sannolikt även i flera vaggvisor
som inleds med Ro, ro. Den mest kända är Ro, ro till fiskeskär, vars text
troligen bygger på en ordlek med den dubbla betydelsen av verbet ro.
Själv har jag vidare kunnat uppteckna att ro i dialekt i södra Småland
(Mistelås och Aringsås sn, Allbo hd) kan betyda 'gunga (om sak)'. Om
ett bord som står ostadigt och vickar kan man t. ex. säga att det »står
och ror».
Om vi nu i Småland har tre appellativ och ortnamnselement ron 'sank
mark', roning 'sank mark' och ro(e) 'sank mark', så ligger det onekligen
nära till hands att anta ett närmare samband mellan orden. Deras utbredningsbild talar också för det (se fig. 1). Området för ron i väster ansluter
omedelbart till roning och ro(e). I flera socknar finns både ron (som
appellativ eller ortnamnselement) och roninglro(e). I Angelstads sn har
vi Ronamossen nära byn Hedenstorp och dessutom följande uppteckning: ro ho, hoat, ho, hoan [grov beteckning, inga accentuppgifter] n.
»betydelsen ej fullt klar [...] det har med mosse och vatten att göra och
fanns i Hedenstorp». I Ryssby sn finns gården Ron och appellativet
källroning. I Rydaholms sn återfinns naturnamnet Ronen och källroning.
I Mistelås sn där appellativet ron har upptecknats med betydelsen 'större
vattensjukt markparti (ej mosse eller kärr)' finns även roning 'vattensjukt markparti oftast p. g. a. källdrag' och källroning 'det sanka området
kring en källa'. I Aringsås sn förekommer också såväl ron som källroning. I en storskifteshandling från Slätthögs sn (1805-06 Slätthög 3)
används ron och roning av allt att döma synonymt (om två gårdars resp.
andel av samma markområde).
Roning som verbalabstrakt till verbet ro är belagt 1588 (SAOB
R2287). Bengt Loman (1961 s. 135 ff.) har utförligt behandlat -ningsuffixet i fornsvenskan. Det blir vanligt först i yngre fsv. till stor del
p. g. a. tysk påverkan. Suffixets uppkomst är omdiskuterad (Loman 1961
s. 139ff.). En viss roll kan äldre -ni-bildningar ha spelat (WesAn 1965
s. 66) och i några fall förekommer i äldre fsv. synonympar som daghan :
daghning, gOdhn : gOdhning, lOsn : lOsning, sokn : Okning, där ni-avledningen genomgående ger ett äldre intryck (Loman 1961 s. 147 ff.). Det är
frestande att se ett likartat förhållande mellan ron och roning.
Hur ska man då uppfatta ro(e)? Det kan i materialet (appellativ och
ortnamn) urskiljas tre olika paradigm. Det vanligaste är ro, ro'en, ro'ar,
ro'arna. Därjämte finns ro' e, ro'en. Det tredje böjningsmönstret ro,
ro'et, ro, ro'en med neutralt genus har upptecknats två gånger: i Angel-
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stads sn i Sunnerbo och i Granhults sn i Uppvidinge. En möjlighet är att
ro(e) skulle kunna vara en vanlig an-stamsbildning till verbet ro. Då
skulle roe vara den primära formen och ro en sekundär ljudutveckling.
Mot detta talar att roe är den ovanligare formen. Troligare är att roe har
rekonstruerats ur den bestämda formen roen (och/eller ur pluralis roar)
till ro. Genus anges i förekommande fall (utom i de två neutrala beläggen) till maskulinum, men det råder en märklig överensstämmelse
mellan ordets utbredningsområde och den kända utbredningen i norra
Värend (Sjöstedt 1936 s. 63) för bestämd form -en av starka feminina
substantiv som koen. I Hälleberga sn där det heter koan finns den enda
motsvarande formen av ro(e), namnet Stora roan.
Utbredningen för ro(e), där det ligger som ett väl sammanhållet område mellan den östliga förekomsten av roning i Kalmar län och den västra
i det inre av Småland, liksom den ron näraliggande betydelsen av ro(e)
och synonymin källro(e) — källroning, allt detta gör att ett närmare
samband mellan å ena sidan ro(e) och å andra sidan ron/roning är mycket
sannolikt. Jag vill föreslå som en möjlig härledning att ro är sekundärt
utvecklat ur ron genom att n har (liksom i bebyggelsenamnen Roen och
Ron) kommit att uppfattas som bestämd artikel till ett starkt feminint
substantiv ro, varför ordet har anslutits till det paradigmet i dialekten
med bestämd form roen.
Det neutrala ro skulle också kunna förklaras som sekundärt till ron
genom att detta uppfattats som neutrum pluralis. Eventuellt är det en
rent tillfällig och sen missuppfattning, kanske av upptecknarna. Uppteckningen från Angelstads sn säger om detta neutrala ro: »betydelsen ej
fullt klar [...] det har med mosse och vatten att göra och fanns i
Hedenstorp.» Vid Hedenstorp finns ju Ronamossen, vilket gör ytterligare troligt att detta ro är en urspårad form av ett äldre ron. Från Granhults
sn är ett maskulint ro (och ett roe, -n) känt vid sidan av det neutrala. I
socknen finns också namnet Dalaron dålahOwn.
Parentetiskt bör i sammanhanget nämnas en uppteckning från Otterstads sn, Kållands hd, Skaraborgs län (OAU 1935), av ett *ro m. 'roende; sträcka man ror', där upptecknaren har rekonstruerat uppslagsformen ur ron hon best. form sg., som uppges vara den enda anträffade
formen. Om detta har något samband med de ord som diskuteras här i
artikeln går dock inte att säga i brist på fler uppteckningar av detta ro(n).
Mycket talar sammanfattningsvis för att de tre orden ron, roning och
ro(e) är besläktade bildningar till verbet ro i en betydelse 'gunga (om
mark)' och att roning och ro(e) historiskt sett är sekundära till ron,
genom utvidgning med -ing resp. att n i ron uppfattats som bestämd
artikel. Att ron är den äldsta bildningen indiceras också av att det är det
enda av de tre appellativen som förekommer som medeltida ortnamnselement. Ett olöst problem är hur man ska förklara ron som en bildning
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till verbet ro. Vissa förhållanden pekar, som nämnts ovan, på -ni-suffixet, men de ordbildningsmässiga svårigheterna med en sådan härledning
är mycket stora, varför frågan tills vidare får lämnas öppen.
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SuMMary
Staffan Fridell, 'Ron', `roning' and `ro(e)' . Some Småland dialect words
and place-name elements
Some medieval settlement names in south-western Småland, as well as a number
of more recent settlement and nature names in the same area, appear to contain
an element corresponding to Old Swedish ron (with a long vowel). The author
argues that this place-name element is identical with a rare modern dialect word
ron which, according to archive records and the authoes own notes, means
particularly boggy part of an area of wet land, quagmire'.
A few other dialect words (with a distribution limited, with few exceptions, to
Småland) are considered by the author to be closely related to ron. These are
källroning, källro(e) and källrodd, all meaning `gushing spring; waterlogged
ground around a spring', and roning and ro(e), meaning `gushing spring; waterlogged ground around a spring; waterlogged ground'. Ro(e) also occurs in nature
names and field names in a limited area of south-eastern Småland.
In the author's view, all these words are formed from the verb ro `row% in the
sense of 'rock (of gfound)' . The original sense of ron, roning and ro(e) would
then be `a place where the ground rocks when walked on'. There is no docu-
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mented evidence of ro `row' having the special sense 'rock (of ground)', but it is
plausible. In Swedish and Norwegian dialects, as in Old West Scandinavian and
modern Icelandic, the verb has, in addition to its common meaning of 'to propel
a boat using oars', a well-documented and probably very old secondary sense of
'swing, rock (of a person)'. It is likely that the words of Ro, ro till fiskeskär, one
of the most widely known Swedish lullabies, are a play on the two meanings of
the verb.
The author sees a semantic parallel in the verb runga, which can mean 'to
rock' as regards either ground or a person, and the nouns formed from it:
källrunge `waterlogged ground near a spring', and rungdove and rungfly, both
meaning `quagmire'.
Ron is very probably an earlier formation than roning and ro(e). The author
considers it likely that the two later words are secondary formations from ron,
resulting, respectively, from the addition of the suffix -ing and from the n in ron
coming to be perceived as a definite article.

Lånordet estimera i svenska dialekter
Utbredning, former och betydelser
Av Karin HalMn

Inledning
Mener du verkligen— sksjjargubbe — att inte en aen skulle väre yard te bli
visa' lite fslkever å få könne att en ä nse äxmera, Gunnarskog, Vrm.
Men tänk om tjeringa de skulle ha vsrste sa vida utveckla, sa ho int ha
ässmera gå ditta fäxe [fähuset] å mjslka, Färila, Hsl.
... han e no' kk så ä'reje'ri, han vel blre eksterme'ra, Vallda, Ha.
räss så stiver han ä, äspene'rar a-n ente mer än en näve gröt,
Korsberga, Vg.
Att den gemensamma nämnaren för dessa dialektprov är lånordet estimera, av franskans estimer, kanske inte framgår omedelbart, eftersom
ordet här uppvisar former som inte är alldeles lätta att genomskåda. Det
tidigaste belägget på estimera förekommer enligt SAOB i ett brev från
1628. Under de två följande århundradena, då det franska inflytandet var
som störst, användes ordet i tal och skrift av personer som på olika sätt
kommit i kontakt med franskt språk. På skilda vägar fördes det ut över
Sverige och blev ett använt ord i dialekterna.

Syfte
Avsikten med detta arbete var ursprungligen att undersöka franska
lånord i de svenska dialekterna.' På ett tidigt stadium stod det dock klart
att en sådan uppgift var alltför omfattande och en kategori av de franska
lånorden valdes ut, verben på -era. Undersökningen inleddes med verbet

För råd och hjälp under mitt uppsatsarbete tackar jag chefen för OSD Vidar Reinhammar
och mina arbetskamrater vid arkivet. Jag vill också tacka Inga-Lill Druvaskalns för goda
uppslag, när det gäller arbetet med kartorna och Gerd Grönvik för hjälp med renritning av
de båda kartor som publiceras i denna artikel.
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estimera. Under arbetets gång visade det sig att materialet över detta
enda verb var tillräckligt för en dialektgeografisk undersökning. Syftet
med min uppsats är att beskriva och i någon mån förklara utbredningen
av lånordet estimera och dess skiftande former och betydelser i de
svenska dialekterna.

3. De franska lånorden i svenskan — bakgrund
Följande översikt bygger på ett antal artiklar och språkhistoriska verk
som behandlar de franska lånorden i svenska språket. Dessa redovisas i
litteraturöversikten nedan.
Redan under medeltiden var kulturutbytet mellan Sverige och Frankrike livligt, och de första spåren av detta kan iakttas i riddardiktningen
från 1300-talet (Nordfelt 1924). I olika omgångar och med varierande
styrka kom strömmar av franska lånord in i det svenska språket och
nådde under senare delen av 1600-talet och framför allt under 1700-talet
en höjdpunkt (Nordfelt 1934). Ännu fram till mitten av 1800-talet upptog
vårt språk åtskilliga franska ord (Nordfelt 1943).
De tidigaste lånen förmedlades i största utsträckning via andra språk,
företrädesvis lågtyskan, men man kan inte utesluta att vissa ord tillfördes svenska språket direkt genom kulturutbytet länderna emellan (Nordfelt 1924). Under 1600-talet ökade de direkta lånen i och med att de
politiska och kulturella förbindelserna intensifierades (Nordfelt 1934).
1700-talet innebar en sådan dominans för det franska, att några mellanhänder knappast behövdes. Lånen skedde för det mesta direkt och i stor
omfattning (Nordfelt 1940).
Den stora andelen franska lånord i litteraturen väckte från 1600-talet
en motreaktion hos en del författare, som aktivt ägnade sig åt språkrensning (Nordfelt 1934). Arbetet med att värna det svenska språket fortsattes också under de följande århundradena (Nordfelt 1940).
Det franska inflytandet var störst vid hovet och i kretsar som stod det
nära, men via högrestånds- och herrgårdskulturen trängde lånorden efterhand in i lägre samhällsskikt (Ingers 1958:149). I landsortsstäder, där
en landshövding, officer eller läkare var placerad, vidarebefordrades
franska ord till tjänstefolket, som i sin tur förde dem ut i folkmålen
(Nyman 1958:40-41). Andra förmedlare var inflyttade franskspråkiga
hantverkare, konstnärer och köpmän (Bergman 1984:129). Säkerligen
har också hemvändande soldater bidragit med en del främmande ord
(Edlund 1988:266). Våra dialektarkiv har uppteckningar av franska lånord från 1700-talet fram till våra dagar. Många av dessa har helt försvunnit ur riksspråket men ingår fortfarande i ordförrådet hos något äldre
dialekttalande.
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4. Litteraturöversikt
4.1 Franska lånord i svenskt riksspråk

De franska lånorden i svenskan har inte varit föremål för forskningsprojekt i stil med de tyska eller engelska. Det finns dock exempel på
enskilda forskningsinsatser och det namn som oftast återkommer i sammanhanget är Alfred Nordfelt. Mellan åren 1901 och 1943 har han i ett
antal artiklar i Studier i modern språkvetenskap och i Nysvenska studier
ingående redogjort för orsaker till lån, inlåningsperioder och svårigheter
för vissa ord att anpassas till svenska språket. Problemet att avgöra om
inlåningen skett direkt eller genom förmedling av något annat språk tas
upp till diskussion och »språkpatriotiska ansatser», som kommit till
uttryck under 1600-talet och framåt, påvisas (Nordfelt 1934:8).
I Det svenska språkets ålder och ursprung (1929) ägnar Elof Hellquist
ett avsnitt åt de franska lånen. Med hänvisningar till Nordfelts arbeten
ger också han en översikt över de inlånade orden och delar in dem i
ämnesområden av typen släktbeteckningar, musikinstrument, maträtter
och drycker, litteratur och konst. I en mindre skrift, Bidrag till våra
lånords historia (1911), beskriver han franskan i 1800-talets salonger och
samtidens litteratur.
Redogörelser för de franska lånorden ingår i olika arbeten om svensk
språkhistoria och om främmande ord. Ett sådant är K.-H. Dahlstedt, G.
Bergman och C. I. Ståhle (1962), Främmande ord i nusvenskan, där
författarna bland de främmande orden behandlar många med franskt
ursprung. Också Kortfattad svensk språkhistoria av Gösta Bergman
(1968), Svensk språk- och stilhistoria av Bengt Pamp (1971), De nordiska
språken av Elias WesAn (1979) och Språken i Norden, redigerad av
Bertil Molde och Allan Karker (1983), innehåller avsnitt som redogör för
de franska lånen och de olika inlåningsperioderna. I en uppsats i
Nysvenska studier 1982, Foreign influence on the Swedish language in
the 17th century, beskriver C. I. Ståhle 1600-talets franska lånord och
delar in dem efter förekomst inom olika sociala skikt och yrken.
Forskning i ämnet har under senare tid bedrivits av Lars-Erik Edlund,2 som tillsammans med Birgitta Hene sammanställt ett arbete om
lånord i svenskan och med utgångspunkt i detta fortsatt att närmare
studera de franska. I en artikel, Franskans inflytande på svenskans
ordförråd — några tankar kring ett kapitel i vår språkhistoria (1988), har
Edlund enligt egen uppgift dragit nytta av Nordfelts material och analyser vid redogörelsen för de franska lånen. Franska lånord i folkspråket i
2 Jag vill tacka L.-E. Edlund, som på ett tidigt stadium i min undersökning skickade mig
det han själv skrivit om de franska lånorden. Han gjorde mig också uppmärksam på Sven
Söderströms artikel i Språklådan i UNT om lånordet estimera.
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stad och på landsbygd, kallar Edlund ett avsnitt i artikeln och redogör
där, med stöd bl. a. i en uppsats av Ingemar Ingers, för hur förmedlingen
av franska ord till dialekterna kan ha gått till.
4.2 Franska lånord i svenska dialekter
Franska lånord i dialekterna behandlas, förutom i den litteratur som
nämnts ovan, i en uppsats i Norrbotten 1958 av Efraim Nyman. Han ger
där några prov på den förändrade form franska ord fått i pitemålet och
diskuterar möjliga inlåningsvägar.
Pehr Stenbergs Ordbok över Umemålet (1804) är utgångspunkten för
en kortare artikel av Edlund i Västerbotten 1988. Beträffande de franska
orden ger han en del exempel på ombildningar. Ljudmässigt har de varit
svårare att anpassa än de tyska. Edlund ser behovet av variation som en
av anledningarna till inlån.
En proseminarieuppsats från 1944 av Ulla Hedlund ger en förteckning
över romanska ord i Rödömålet i Jämtland.
Exempel på bl. a. dialektala ombildningar av lånorden finner man hos
Adolf Noreen i Folketymologier (1888).
4.3 Lånordet estimera
Som nämnts förekom en mängd franska lånord i det talade och skrivna
språket under 1600-, 1700- och 1800-talen. En del lånord slog aldrig
igenom, då de var alltför individuella eller deras användningsområden
begränsade. Andra hade större livskraft och fick vid spridning (Nordfelt
1901:55 f.). Estimera är ett sådant ord. I den tidigare berörda litteraturen
har det inte framhållits som mera intressant än de andra lånorden. Dock
nämns det som exempel på lånord, som tagits upp i dialekterna, bl. a. av
Nordfelt, som i sin första artikel skriver följande: »Ett och annat flyttar
in i fattigmans trädgård, innan det alldeles försvinner, t. ex. altererad,
cedera, estimera (vanl. uttaladt 'extimera' eller 'exmera')» (Nordfelt
1901:56). I en senare artikel behandlar han konkurrensen mellan latinska
och franska lånord på 1600-talet. Från denna tid finns exempel på
nybildningar av ord och former som inte var kända vare sig i franska
eller latin. Dessa nybildningar tillkom genom bl. a. prefix- och suffixbyten t. ex. despect (av respect), entreprenade (av entreprise). Till sådana
nybildningar räknar Nordfelt estimera med inskott av k: »Formen extime
förekommer redan under 1600:talet (jfr det nu så ofta hörda folkliga
extimera och exmera)» (1934:140). Den femte av Nordfelts artiklar om
de franska lånorden innehåller bl. a. en redogörelse för några ord av
särskilt intresse med avseende på ursprunget. Utan direkt anknytning till
detta nämns estimera i ett avsnitt: »Kulör, kulört. I vårt språk äro dessa
båda ord välbekanta om ock det förra så att säga sjunkit ned till en något
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lägre nivå och blivit ett i viss mån föråldrat folkord i likhet med t. ex.
cedera och extimera» (1940:37).
Att många dialektala ord och uttryck finns som inte förekommer i
riksspråket och att skillnader också finns mellan olika dialekter är utgångspunkten för en beskrivning av folkmålens ordförråd i ett kapitel i
Våra folkmål av Elias WesAn. Enligt hans uppfattning är antalet franska
lånord i dialekterna mycket litet: »Av de franska lånorden (från 1700-talet) har endast några få gått in i svenskt allmogespråk, t. ex. madam,
mamsell, estimera (esmera, exmera), ...» (WesAn 1970:70).
En utförligare behandling får lånordet estimera i en artikel i Språklådan i UNT 1981, där Sven Söderström3 redogör för utbredningen och
formvariationen hos estimera i talspråk och dialekter. Han redovisar
också några teorier om det s. k. k-inskottet.

Material
Materialet till min undersökning har huvudsakligen hämtats ur språkprovssamlingarna i Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter (OSD).
Dessa omfattar i princip hela det genom uppteckningar och litteratur
kända dialektala ordförrådet i Sverige från 1600-talet fram till vår tid. Till
grund för samlingarna ligger dels tryckta källor såsom ordböcker, ordlistor, texter och dialektavhandlingar, dels handskrivna källor ur andra
dialektarkiv, bibliotek och museer. Kompletterande material har jag
hämtat ur källor i Dialekt-och folkminnesarkivet (ULMA), som ännu
inte excerperats för OSD:s räkning. Detta utgör dock en liten del av det
sammanlagda materialet. Till detta kommer material ur Norsk Ordboks
samlingar, som jag erhållit från Norsk leksikografisk institutt, Oslo,
material ur manuskriptet till Omålsordboken från Institut for dansk
dialektforskning, Köpenhamn, liksom material ur Jysk Ordbogs samlingar i Århus. Även Ordbok över Finlands svenska folkmål har rådfrågats.

Metod
Inledningsvis antyddes att estimera har stor utbredning i dialekterna.
Det framgår av materialet att formerna av estimera varierar i hög grad
och en systematisering av materialet har företagits. Likartade former har
förts samman till en huvudform och huvudformerna har förts upp som
rubriker i materialsamlingen över formerna. Under varje rubrik har
samlats varianter från de olika landskapen.

Det framgår i not 2 hur jag fick kännedom om Söderströms artikel. Jag är tacksam för
hans upplysning om litteratur över k-inskottet.
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En karta (1) har utarbetats för att visa utbredningen av estimera och
de olika huvudformerna.
Utifrån materialsamlingen rörande formerna och karta 1 kommenteras
utbredningen av estimera. De förändringar formerna varit utsatta för
diskuteras liksom utbredningsområdena för de olika formerna.
Avsnitt 10, 11 och 12, som behandlar betydelserna, utgör en mindre
del av uppsatsen. Dels är betydelserna färre än formerna, dels skulle en
mera ingående undersökning ha blivit alltför tidskrävande för denna
studie. Betydelseindelningen har gjorts med utgångspunkt i SAOB:s
indelning. Språkprov har valts för att illustrera de olika betydelserna och
förts till en exempelsamling.
Grundbetydelsen 'högakta, uppskatta' o. d. har en utbredning som
sammanfaller med utbredningen för ordet estimera. En särskild karta
över denna betydelse har därför inte ansetts nödvändig. Däremot har en
karta över de förändrade betydelserna utarbetats (karta 2).
Betydelseförändringar och utbredningsområden för dessa diskuteras i
en kommentar. Bland språkproven finns också exempel på hur estimera
i några fall associerats till andra uttryck med synonym innebörd. Detta
och den adjektiviska användningen av estimera i perfekt particip och
presens particip kommenteras.

7. Materialsamling: former
De huvudformer som bildar rubriker i materialsamlingen har ordnats
enligt följande principer: i första hand har hänsyn tagits till om formerna
varit oreducerade, estimeralekstimera, eller reducerade, esmeraleksmera. Former med k-inskott följer efter former utan k. I anslutning till
former med oförändrad förled har anförts former med en utökad efterled
-mentera. Därefter har kvaliteten hos den oreducerade förledens andra
vokal beaktats liksom det r-inskott som ibland uppträder före eller efter
denna vokal. Estmera och eksemera, som skulle kunna betraktas som
reduktionsstadier, har placerats mellan de oreducerade och reducerade
huvudformerna. Former med reducerad förled och utökad efterled,
-mentera, följer därpå. De sista rubrikerna i materialsamlingen omfattar
några avvikande och mindre vanliga former som inte går att inordna
under övriga rubriker. Under varje huvudform redovisas de olika
formvarianter som förekommer i landskapen. Varje formvariant representerar ett eller flera belägg. Tillägget »o. d.» betyder att flera fonetiska
skrivsätt för samma form är inkluderade. Avvikelse från infinitivform
anges.
Landskapsordningen är densamma som används vid OSD med början
i söder, Sk Bl Öl Sm Ha Vg Bo Dsl Gl Ög Sdm Nk Vrm Ul Vstm Dal Gst
Hsl Hrj Mp J1 Åm Vb Lpl Nb. Ortsuppgiften för beläggen avser socken,
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om inte annat anges. Någon gång rör det sig om namnet på en stad. Om
en ort uppvisar flera belägg på samma form redovisas bara ett.
Ljudskriften i källorna varierar mellan landsmålsalfabet och flera slag
av grov beteckning och har i språkproven förenklats, då en noggrann
fonetisk formredovisning inte är nödvändig för min diskussion. Språkprov som är skrivna med landsmålsalfabet eller innehåller landsmålstecken har överförts till grov beteckning enligt ett beteckningssystem som
används vid OSD. Detta system består av tecken ur det vanliga alfabetet
utökade med några landsmålstecken. För att utmärka bakre a skrivs a i
stället för landsmålsalfabetets a. a avser ett ljud mellan a och ä. Ett ljud
mellan å och ö återges med 8.
Konsonanter ur landsmålsalfabetet som kompletterar det vanliga alfaf, t.
betets konsonanter är följande: 4, k, g,
Accenter utmärks om så skett i språkproven. Grav cirkumflex skrivs
eksme'er, akut cirkumflex eksme' er. Diftongbåge markerar den konsonantiska delen av diftongen. Understrykning av en vokal visar att den är
lång. Lång konsonant dubbeltecknas. Alla språkprov återges i kursiv
stil.
Tecknet 0 framför ett språkprov visar att detta har grov beteckning i
källan. I stort sett återges sådana språkprov bokstavstroget. Några
förändringar har gjorts: a skrivs för å, när ett ljud mellan a och ä avses,
ersätter ö, ett ljud mellan å och ö.
estimera o. d.

Skåne essteme' ra o. d., Ingelstads hd, Onslunda, Oxie, St. Köpinge,
Ystad, Ö. Vemmenhög, pf. ptc. Ö. Vemmerlöv, Önnarp; estemai'ra
Förslöv; esteme're Gislöv, Räng; ästemera Lyngby. B lek inge
ästime'ra Augerum. Småland °estemera Skede; °estimera J. J. Lagergren omkr. 1820. Utan närmare ortsuppgift. ässteme'ra Alseda, Bonstorp, Bälaryd, Hestra; °ästimera Kulltorp. Halland ästeme' ra Eldsberga, Ysby, Årstad; ästime'ra Enslöv. Västergötland ästeme'ra Öxnevalla. Bohuslän ästime' ra Långelanda. Uppland ä'sstime'ra Kulla. Dalarna estime'ra Norrbärke; ästeme'ra Grytnäs; °ästimera pf.
ptc. By; 'tistime'ra Floda. Häl s i ngland °ästimera utan närmare ortsuppgift. Medelpad Xstäme're Indal. Jämtland essteme'r o.d.,
Marieby, Revsund; estime're o. d., Berg, pf. ptc. Bodsjö, Borgvattnet,
Häggenås, Kyrkås, Näskott. Västerbotten ersstime'r Umeå lfs.
Norrbotten e'stime'r Nederluleå.
ekstimera o. d.

Skåne eksteme' ra o. d., Andrarum, Baldringe, Barsebäck, Billinge,
Bollerup, Borrby, Burlöv, Fågeltofta, Gärdslöv, Hedeskoga, Håslöv, pf.
ptc. Jonstorp, Lyngby, Löderup, Lövestad, Mellby, N. Skrävlinge,
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Reslöv, Sandby, Stoby, St. Harrie, Svenstorp, Sövde, Tolånga, Välinge,
V. Sallerup, Ystad, Öja, Önnarp, Ö. Ingelstad, Ö. Vemmenhög; ekstemaj'ra Gärds hd; eksteme're Vitaby; ekstim' ra o. d., Kävlinge, Landskrona, Lund, Norrvidinge, Smedstorp, S. Mellby, S. Åsum, Vallby, V.
Vram, Äsphult; ekstimä' fra Ö. Sallerup; ekstime're Bunkeflo; ägstemera Harjagers hd; äksteme'ra o. d., Djurröd, Häglinge, Kropp, Kvidinge,
Nävlinge, Perstorp, Riseberga, Skepparslöv, Stenestad, Strövelstorp,
Svensköp, Tossjö, Vinslöv, Vittsjö, Väsby, V. Vram, Önnestad; °äkstemära ipf. Ö. Äspinge; äkstime' ra Djurröd, Everöd, Norrvidinge, Väsby.
Blekinge °extemera Lösen. Småland ekstimera Långaryd;
äksteme' ra o. d., Gryteryd, Hallaryd, Markaryd, Näshult. Halland
eksteme' ra o. d., Lindome, Vallda; °e' ksteme'ra Halmstad, Hishult; ekstimera o. d., Hasslöv, Vallda; äksteme' ra o. d., Fagered, Frillesås, Gödestad, Harplinge, Hunnestad, Idala, Kvibille, Källsjö, Ljungby, Morup, Slättåkra, Stamnared, Svartrå, Sällstorp, Träslöv, Veinge, Värö,
Ysby, Årstad; ä'kksteme'ra Harplinge; äkstimera Enslöv, Landa, Skrea.
Västergötland °extimera Ödenäs; äksteme' ra Ryda, Älekulla; äkstime' ra Jung, Östad. Bohuslän °extimera Stångenäs hd; 'äksteme'ra
o. d., Brastad, Bro, Dragsmark, Fors, Forshälla, Krokstad, Kville,
Naverstad, Tanum, Tegneby, Valla, Torp, Ucklum; ä'kksteme'ra o. d.,
Kville, Mo, Svenneby; ä'kksteme're o. d., Skee, Tjärnö; ii`kksteme' re
Näsinge, Skee, Svenneby; äkkstime' ra Bärfendal, Lycke, Långelanda,
Morlanda, Solberga, Spekeröd, Tegneby, Öckeröd; ä'kkstime' ra o. d.,
Spekeröd, Svenneby, Torslanda; äkkstime' ra Klövedal. Dalsland °extemera Högsäter; ä'kksteme' ra Håbol; ä'kstime' ra Lerdal. Gotland
°ekstimera utan närmare ortsuppgift. °äxtimerä Gotländsk ordbok. Utan
närmare ortsuppgift. Närke °extimera Ekeby. Värmland °extemera
Östervallskog. Uppland eksteme` ra Nora; ekstim' ra o. d., Sparrsätra, Tvärnö, Vaksala; ekkstime'ra o. d., Litslena, Teda; c'extime' ra Vaksala. Västmanland 'ekstime'ra Romfartuna. Gästrikland ekstimera o. d., Ovansjö, Torsåker; ekstimera Ovansjö; äkstemera Hedesunda;
äkstemera Hamrånge; äkstime' ra o. d., Hille, Årsunda. Medelpad
äkstime'ra Selånger. Jämtland e'kkstime're Oviken; e' kstime're Berg;
e`kstime'r Åre. Ångermanland e`kstime'r pres. Nora; ä'kkstimö're
Edsele; 'äkkstimä'rä Högsjö.
estimentera
Östergötland °estimentere C. Nyr&I 1700-talets mitt. Utan närmare
ortsuppgift. Närke ässtimäntrra Asker.
ekstimentera
Uppland e'kstimente'ra Vaksala.
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estumera o. d.

Västmanland astume'ra Norberg. Dalarna esstumera Husby; estume'ra Nås; estomer pres. Orsa; ässtumera o. d., By, Folkärna, Leksand, Säter; ä'sstumera Leksand; ässtumera By, Hedemora, Leksand;
ästume'er pres. Mora. Norrbotten e'stome'r o. d., Nederkalix, Nederluleå.
ekstumera o. d.

Uppland ekstome'rar pres. Nora. Västmanland äkstume'ra Kumla. Dalarna °ä'kstome'r pres. Transtrand; akstome'ra Lima. Gästrikland extsme'ra ipf. Ockelbo; äkkstöme'ra Torsåker; äkstanme'ra
Åmot.
estermera

Jämtland ästermere ipf. Mattmar, Mörsil.
ekstermera, ekstrumera o.d.

Halland eksterme'ra Vallda. Bohuslän äkstrime'ra Ytterby. Uppland eksterme'ra o. d., Harg, Norrby; ekstråme'ra Östervåla; ekstrome'ra Nora; ekstrume'ra Norrby. Västmanland äkstreme'ra Fläckebo, Romfartuna. Gästrikland °exterme' ra Ockelbo; ekstermera
Ovansjö; äkksterme'ra Hamrånge; äkkstrume'ra Torsåker. Jämtland
ä'kstrime'r, ä'ksterme'r Mörsil.
estmera

Småland Xstme're Blackstad, Gamleby, Törnfall; a'stme're V. Ed.
Gotland estmere Gothem. Hälsingland °estmera Los. Härjedalen °ästmera Vemdalen. Jämtland estme'r Revsund; Xstme'r
Mattmar.
eksemera o. d.

Småland °exemera J. J. Lagergren omkr. 1820. Utan närmare ortsuppgift. c'eksemera,°ekksimera Långaryd; äkseme'ra o. d., Göteryd, Hallaryd, Näshult. Östergötland äkseme're Vist. Södermanland ekseme'ra Ytterenhörna, Överenhörna. Uppland ekkseme'ra' Nora.
esmera

Öland esme'e Långlöt. Småland esmere Gärdserum; e'ssme're Loftahammar; °essmäre Hjorted; ässmere o. d., Hallingeberg, Kalmar, S.
Vi. Västergötland äsmera Jung. Gotland esmäre Gothem. Östergötland esme' re o. d., Askeby, Vånga, Örtomta; äsmerar pres. Hov;
ässmere o. d., Kisa, Vånga, Vårdsberg, V. Harg; °ässmerä Gryt, Ri-
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singe, Ö. Eneby m. fl. Hälsingland esmera utan närmare ortsuppgift.
ässme'ra o. d., Arbrå, Bollnäs, Delsbo, Färila, Gnarp, Järvsö; ä'ssme'rer pres. Gnarp; a'ssme'ra Färila. Härjedalen ässme're o. d., Linsell,
Sveg, Älvros; Cessme're Hede. Medelpad c'essmere utan närmare ortsuppgift. ä'ssme're Haverö; ä'ssme'rä Attmar, Borgsjö.
eksmera o. d.

Skåne eksmera o. d., Fjälkinge, Oderljunga; äkksme'ra o. d., Brönnestad, Farstorp, Glimåkra, Gumlösa, Häglinge, Nävlinge, Stoby, Sörby,
Vinslöv, Örkened; c'äksmai' ra, °äiksmaira Näsum. Blekinge eksme'ra
o. d., Asarum, Förkärla, Jämjö, Lösen, Sturkö; äksme' ra o. d., Fridlevstad, Hjortsberga, Jämjö, Jämshög, Kyrkhult, Tjurkö; älksme' ra Listers
hd; äkksmäira o. d., Mjällby, Mörrum. Öland eksme'o o. d., Persnäs,
Sandby, Segerstad, Torslunda. Småland eksme' ra o. d., Uppvidinge
hd, Dörby, Hossmo, Hässleby, Jät, Kalmar, Kläckeberga, Misterhult,
Söraby, Urshult, Virestad, Väckelsång, Älmeboda; ekksmejra o. d.,
Torsås; °exmere Hässleby; iksme'ra Gullabo, Kalmar; äkksme'ra Algutsboda, Hovmantorp, Jönköping, Långasjö, Näshult, Traryd, Åseda;
ä' kksmera Visseflärda. Halland äksme' ra o. d., Fagered, Knäred.
Västergötland °exmera Gärdhem; e`kksme'ra Amnehärad; äksmera
o. d., Jung, Synnerby. Bohuslän °exmera pf. ptc. Brd. 1761; 'aksme'ra Hjärtum. Dalsland °exmera LUB Rietz S., 1862; °äxmera Nössemark; ä' ksme'ra Töftedal. Gotland eksmere o. d., Garda, Lau;
e'ksme'ire Guldrupe, Östergarn; äksmerä o. d., Gothem, Lau, När. Ö ste rgötland eksme'ra Väderstad; eksme're o. d., Kisa, Risinge, Ö.
Ny; °äxmera Godegård; äkksme're o. d., Klockrike, Rappestad. Södermanland eksme'ra o. d., Björkvik, Bälinge, Mariefred, Tystberga;
eksme'ra Sorunda; ekksme' ra Dillnäs, Gåsinge, Västerljung; ekksme'ra
o. d., Sorunda, Ösmo; iksme' ra Björnlunda. Närke °exmera Gabriel
Djurklou 1860-talet. Utan närmare ortsuppgift. exme'ra Kumla; eksme' ra Edsberg, Mosjö; °äxmera Lerbäck. Värmland °exmera Kristinehamn, Visnum; eksme're o. d., Grava, Karlskoga, Köla, N. Råda;
e' kksmere, e`kksme' er Ransäter, Ö. Ullerud; eksme'r Ekshärad, N.
Råda; °äksmera Färnebo, Gunnarskog, Nordmark; ä'kksike'ra Gustav
Adolf; äksme're o. d., Nordmarks hd, Arvika lfs., Eda, Eskilsäter, Gillberga, Hammarö, Karlskoga, Kroppa, Långserud, Nor, Nyed, Segerstad, Stavnäs, St. Kil, Svanskog, Ölme; ä'ksme're Köla; äksme' er o. d.,
Fryksdals hd, Färnebo hd, Nordmark, Östmark; äksme'er Ransäter;
äkksme'r o. d., Ekshärad, N. Ny; ä'kksme'r Dalby, Gustav Adolf, N.
Ny. Uppland eksmera o. d., Sjuhundra hd, Björkö-Arholma, Danmark, Möja, Vaksala, Össeby-Garn; ekksme'ra Nora; eksme'ra o. d.,
Djurö, Frötuna, Harg, Hållnäs, Kårsta, Ljusterö, Länna, Malsta, Skuttunge, Vada; eksmie'ra Häverö; eksmi' era Film, Vätö; e'kstme'ra Kårs-
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ta, Närtuna. Västmanland äkksme'ra Viker. Dalarna "Vikksme'ra
Malung. Gästrikland äksmera Hamrånge. Hälsingland eksme'ra
o. d., Alfta, Bergsjö, Bollnäs, Norrala, Rengsjö, Skog, Voxna; e' kksme'{ra Ljusdal; c'exme' re Delsbo; eksmera Bergsjö; äksme' ra o. d., Alfta,
Bergsjö, Bjuråker, Bollnäs, Enånger, Forsa, Hanebo, Järvsö, Jättendal,
Segersta; äkksme'ra Voxna; ä'ksme'ra Alfta; äksme' ra Bergsjö;
akksme' ra Hanebo; a' ksme'ra Alfta. H ä rj edalen eekksme're Lillhärdal. Medelpad °exmere o. d., Tuna; °äxmere Njurunda; ä'kksme're
Torp; ä'ksme'rä Holm, Selånger; ä'ksme'ra Selånger.
esmentera o. d.

Småland ä'ssmene'ra Gränna lfs. Östergötland esmente're Regna;
äsmente're Stjärnorp; °ässmäntere sagesman f. i Vårdsberg. Häl singland estmentera anonym 1800-talet. Utan närmare ortsuppgift. Medelpad ässmäntere Njurunda; äsmänte' rä Ljustorp; ä` ssmitere Njurunda.
eksmentera o. d.

Närke °exmentera Gabriel Djurklou 1860-talet. Utan närmare ortsuppgift. eksmente' ra Mosjö. Uppland eksmente' ra Alunda, Vaksala; eksmente' ra o. d., Alunda, Börstil, Fasterna, Frötuna, Tuna, Vaksala; ekksementiera Film. Västerbotten 'exmente' r Degerfors.
äsma

Skåne ä'sma Färingtofta. Småland dsma Gränna lfs., Säby. Östergötland ii`ssma Väversunda, Åsbo.
äspenera

Småland äspene' ra Ås. Västergötland ässpene'rar pres. Korsberga. Jämtland ä'spene'r o. d., Hammerdal, Ström. Norrbotten ä'sspenä'r Norrfjärden.
äksa

Småland °äxsa Torsås.
äkspiera

Småland äkspie' rad pf. ptc. Nässjö.

8. Karta 1 — former
Kartsymbolernas innebörd framgår av legenden. Symbolerna har valts
så, att den oreducerade formen representeras av en cirkel, den reducerade av en triangel. Varje förändring av formerna motsvaras av en förändring av respektive grundsymbol.
3—Sv. Landsmål 1991
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K-inskottet utmärks med en prick eller en mindre ring i symbolen. De
avvikande formerna äsma, äksa och äkspierad representeras av en
triangel med spetsen nedåt och äspenera av en halvfylld kvadrat.

9. Kommentar — utbredning och former
9.1 Utbredning
Kartbilden visar att lånordet estimera finns belagt i dialekterna över hela
landet med undantag av Lp!. Bristen på belägg i detta landskap får ses
mot bakgrund av den splittrade dialektsituationen där. De angränsande
landskapen, som bidragit med sina dialekter (jfr Wallström 1943:9-11),
uppvisar själva mycket få belägg på ordet. Kartan visar också att beläggtätheten varierar i olika områden. De norrländska landskapen har redan
nämnts, men också delar av Svealand och Götaland utgör lakuner. Detta
beror på att färre uppteckningar gjorts i vissa landskap, men bidragande
är nog också att delvis synonyma ord funnits för att uttrycka betydelseinnehållet i estimera, 'högakta, värdera; nedlåta sig till, hålla till godo
med' o. d., vilket gjort det svårt för ordet att tränga in i området. Som
exempel på sådana synonymer kan nämnas akta, säta och vörda. Akta i
betydelsen 'värdera' förekommer i de flesta dialekterna, bl. a. i Lpl. Säta
i betydelserna 'akta, värdera, bry sig om' är vanligare än estimera i t. ex.
Dal. En förklaring till bristen på belägg från delar av Sm, Vg och Vstm
kan vara att vörda i nämnda betydelser och uttrycket vörda sig till i
betydelsen 'nedlåta sig till' ofta förekommer där.
9.2 Former
Av kartan och materialsamlingen framgår att lånordets form varierar
ganska avsevärt i olika delar av landet. I vissa stycken följer den
mönstret för de dialektala drag som finns i respektive område. Så kan
t. ex. kvaliteten hos vokalen i den första stavelsen växla mellan sluten
och öppen. I Vstm, Dal och Hsl förekommer former med initialt ä som i
här, medan man i Sm och Sdm kan påträffa former med en sluten första
vokal, iksmera. Diftongering av uddljudsvokalen finns i Sk och Bl,
äiksmaira, äiksmera, enligt regeln att kort ä diftongeras framför långt goch k- ljud samt framför ng i delar av de båda landskapen (Pamp 1978:20,
51). E i -era får en ä-haltig kvalitet i några former från Sk, Sm, Gl, Åm
och Nb. Exempel på diftongering i näst sista stavelsens e finns från Sk,
Bl, Sm och Gl, -maira, -mäira, -mejra, -meire. I Häverö och Film i Ul är
diftongen stigande, -miera (jfr Hesselman 1905:9, 57). Ändelsevokalen
försvagas eller apokoperas i de områden där detta kan förväntas, t. ex. i
Og esmentere, Sdm eksemen', norra Vrm eksme'r, J1 essteme'r och Nb
estomer (jfr WesAn 1970:34, karta 5).
1 ett sydvästsvenskt område som omfattar Sk, Ha och Bo är den ore-
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ducerade formen ekstimera i klar dominans. Sidoställd, men i betydligt
mindre omfattning, finns i sydligaste Sk grundformen estimera. Också i
Ha och Bo återfinns några få exempel på denna form. Att döma av
material från Institut for dansk dialektforskning, förekommer formerna
ekstimera och estimera parallellt även i de danska ömålen. Det ligger nära
till hands att av detta dra slutsatsen, att det finns ett dialektgeografiskt
samband mellan de danska formerna på öarna närmast Sverige och de sydvästsvenska. De båda formerna finns väl belagda även i Norge, där dock
estimera är den vanligare enligt material från Norsk Ordbok. Belägg från
orter utefter den norska sydkusten kan tyda på att formerna spritts till
Norge via Bo. Ekstimeralestimera förekommer inte bara i det sydvästsvenska området och i delar av de landskap som gränsar till detta. Sporadiskt förekommer dessa former i flera andra landskap, dock ingenstans i
en liknande koncentration. I samband med redogörelsen för de reducerade formerna kommer övriga oreducerade former att kommenteras.
Mot det väl avgränsade sydvästsvenska området avtecknar sig på
kartan ett område där ekstimeralestimera förändrats genom en reduktion
av formen. I andra stavelsen har den obetonade vokalen fallit, vilket är
ett led i en väntad utveckling då två obetonade stavelser föregår en
betonad. Resultatet av bortfallet blir fyra/tre kolliderande konsonanter
-kstm- I -stm- där så småningom -t- fallit (jfr WesAn 1969:57). Några
belägg på estmera från nordöstra Sm, ett från Gl och ytterligare två från
J1 skulle kunna representera ett stadium i en sådan utveckling. Ett
enstaka belägg på ekstmera från Ul i ett område. där formen eksmera
dominerar, är sannolikt mindre tillförlitligt. Den reducerade formen har
troligen spritts från landskap till landskap men det är inte uteslutet att en
reduktion av formen också kan ha skett parallellt i flera dialekter.
Kortformerna eksmeralesmera har en sammanhängande utbredning
som dominerar kartbilden. Emellertid uppvisar utbredningen lakuner,
bl. a. i Sm och Vg (jfr 9.1). Beläggen ökar i norra Sm och koncentrationen är påfallande dels i de östra landskapen upp till Gst, dels i en västlig
del av utbredningsområdet, Vrm.
Norr om det nämnda utbredningsområdet av kortformer inträder ett
område med oreducerade former. Detta utbreder sig över Dal och Gst
och går ner i en kil i västra Ul. Målen i dessa landskap har flera
anknytningspunkter (Hesselman 1905:4) och bl. a. finns här tendenser att
bevara ålderdomliga drag, vilket kan ha motverkat en reduktion av
formen. Den splittrade bilden i Ul öster om det berörda området kan
vara tecken på en osäkerhet vid mötet mellan de oreducerade respektive
reducerade formerna. I ytterområdena för utbredningen av de oreducerade formerna förekommer enstaka belägg på eksmera, troligtvis påverkade av de reducerade formerna i angränsande områden.
Kortformerna eksmeralesmera återkommer så i Hsl, Hrj och Mp.
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Enstaka belägg längs kusten talar för att formerna kan ha spritts från Ul
till Hsl. Spridningen från Hsl till de omkringliggande landskapen är inte
oväntad då de även har andra dialektdrag gemensamt (Pamp 1978:
118-125, 130-131).
Trots relativt få belägg visar kartbilden norr om detta utbredningsområde av reducerade former återigen en utbredning av oreducerade former. Det är tänkbart att det i J1 går att spåra ett inflytande från Norge där
de oreducerade formerna dominerar.
I anslutning till diskussionen om de reducerade formerna finns det
anledning att peka på en liten grupp former där ytterligare reducering av
formen skett. I utkanten av det område i Sk, där formerna eksmera och
ekstimera möts, finns ett belägg på äsma. Samma form återkommer i ett
par socknar i det nordvästra hörnet av Sm. Ett stycke in på andra sidan
gränsen till Ög finns ytterligare exempel. Några belägg på esmera i
närheten av äsma i Ög talar för att denna form är utgångspunkt för
reduktionen och att äsma sedan spritt sig söderut. Det enstaka belägget
från Skåne är troligen exempel på en parallell utveckling och mot bakgrund av att det förekommer i ett gränsområde mellan två olika former
kan det ses som en urspårning (jfr Lindqvist 1934:433f.; 1937:56).
I en del av de landskap som har reducerade former möter också
former som utökats. Några exempel där ändelsen -mentera förekommer
vid förlederna esti- och eksti- finns från Ög (ingen närmare ortsuppgift
och därför ej inlagt på kartan), Nk och Ul. I Ög, Ul, Mp och Vb återfinns
samma ändelse i ett flertal fall vid de reducerade förlederna es- och eks-.
Troligen har de utökade formerna anknutits till något annat bekant
främmande ord, där -mentera ingår, t. ex. testamentera och parlamentera 'föra oväsen', som enligt språkprovs samlingarna i OSD förekommer i
dialekterna. Den utökade formen kan också vara en reaktion för att
motverka ytterligare reduktion av formerna esmeraleksmera.
Dictionnaire On&al de la langue frangaise, som behandlar det franska
språket från början av 1600-talet till slutet av 1800-talet, uppger i inledningen till artikeln över estimer att den folkliga språkutvecklingen i
fornfranskan givit den reducerade formen esmer. En vanlig uppfattning
är att franska lånord, däribland estimera, spritts till dialekterna via
herrgårdskulturen och att de olika ombildningarna av orden skett i
dialekterna. Mot bakgrund av uppgiften i Dictionnaire [etc.] inställer sig
dock frågan om också redan ombildade former kan ha inlånats, förmedlade av t. ex. franskspråkiga hantverkare och soldater som återvänt från
krigen (jfr ovan avsnitt 3). Att utreda den frågan skulle emellertid kräva
en undersökning, som inte ryms inom ramen för detta arbete.
Ett iögonenfallande drag är att vissa former har ett k-inskott framför
s-förbindelsen. Fenomenet är inte helt ovanligt i svenska dialekter och
har sporadiskt påpekats i den nordiska litteraturen.
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Ett par författare som behandlat ämnet mera ingående är Nils-Gustaf
Stahre och Lennart Elmevik.4 Det bör framhållas att de studerat ord av
högre ålder än estimera. Stahre (1952:122-127) diskuterar i samband
med ortnamnet Kåksna växlingen mellan former med och utan k i
s-förbindelser. Han tycker sig se en tendens i både norska och svenska
dialekter att skjuta in ett k framför en s-förbindelse. Vanligast är detta i
samband med st. K-inskottet skulle här vara fonetiskt betingat. Också
Elmevik (1967:22) menar att k-inskottet förefaller vanligast framför st(r).
Han pekar bl. a. på verbet blistra med variantformen blikstra. Den k-lösa
formen är dock den vanligaste. Emellertid har han med olika exempel
visat att k-inskottet i många fall kan bero på kontamination eller association till närstående ord. För denna studie av estimera kan en fotnot
(s. 67) vara av intresse: »Som Stahre påpekar, har dialektala former som
pikstol, hikstoria och eksmera, ekstimera av de sena lånorden pistol,
historia och estimera mindre intresse i sammanhanget. I fråga om dylika
ord har man bl. a icke sällan anledning räkna med möjligheten av folketymologiska bildningar. »5
OSD:s samlingar är det äldsta belägget på estimera från mitten av
1700-talet. Det är en utökad form från Ög utan k-inskott, estimentera. I
en bröllopsdikt från Bo, daterad 1761, finns en reducerad form med
k-inskott, eksmera. Förutom dessa enstaka, äldre belägg innehåller materialet exempel på former med och utan k, t. ex. ekstimera, eksmera och
estimera, esmera från 1860-talet. Det är alltså inte möjligt att utifrån
materialet fastställa att den ena formen är äldre i dialekterna än den
andra. Att former med k-inskott är i överväldigande majoritet går att
utläsa av kartan. Den visar också att dessa former i en del landskap
uppträder parallellt med de k-lösa formerna, t. ex. i sydligaste Sk. I Ög
och Hsl råder samma förhållande, men då med de reducerade formerna
esmera och eksmera sida vid sida. I en del landskap har alla former ett
k-inskott, t. ex. i Ul (med ett undantag) och Vrm. I andra landskap som
Dal och Hd är former utan detta inskott vanligare.
Mot bakgrund av de resonemang som refererats ovan om tänkbara
orsaker till k-inskott och i synnerhet av vad som sagts beträffande de
sena lånorden i det sammanhanget, vore det lättast att ansluta sig till
uppfattningen att estimera fått sitt k-inskott genom association till andra
utländska ord med initialt ex-. Detta förutsätter dock att förebilderna

' 1 N.-G. Stahres och L. Elmeviks avhandlingar anförs den litteratur som tidigare behandlat k-inskottet.
5 Att Lennart Elmevik hade skrivit om k-inskottet (se not 4), fick jag klart för mig när min
undersökning av ordet estimera hade kommit en bit på väg. Ur OSD:s språkprovssamlingar hade jag då redan fått fram de lånord med k-inskott som Stahre och Elmevik nämner i
sina avhandlingar. Ytterligare ett par ord som jag stött på i samlingarna anges i texten.
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varit lika gamla och väl kända i dialekterna. En genomgång av ex-orden i
OSD:s samlingar visar att t. ex. exercera och exercis tillsammans representeras av flera belägg än estimera och då dessa båda ord tidigt bör ha
haft en mycket konkret innebörd för soldater i hela landet är det rimligt
att de i dialekterna är minst lika gamla som estimera. Expediera, extra
och express 'enkom', liksom examen och exempel har färre belägg än
estimera men är troligen av samma ålder även om de inte omfattats av
gemene man lika tidigt. Sammanlagt är ex-orden betydligt fler än estimera, vilket talar för att en påverkan från latinska och franska ord med
initialt ex- är fullt möjlig. Men det faktum att det redan tidigare funnits en
tendens till k-inskott och att former av estimera med och utan k förekommer sida vid sida inom vissa områden gör det svårt att helt utesluta att
denna tendens kunnat gälla också ord av yngre datum. Förutom de
exempel på lånord med k-inskott som tidigare citerats, har Stahre och
Elmevik tagit upp rekst i uttrycket för reksten. I anslutning till min
undersökning har ytterligare lånord med k-inskott framkommit i språkprovssamlingarna i OSD: akstrakan och extrakan för astrakan och gekster för gester. Det bör dock påpekas att endast när det gäller estimera
dominerar former med k-inskott.
Den ovan nämnda artikeln över uppslagsordet estimer i Dictionnaire
[etc.] uppger att formen extimer förekom under 1200- och 1300-talen i
franska språket. Här kan samma resonemang angående inlåning övervägas som för den reducerade formen esmer (jfr ovan).
I materialsamlingen har former med ett r-inskott förts till rubrikerna
estermera och ekstermeralekstrumera. Under rubriken estermera finns
endast denna form medan rubriken ekstermeralekstrumera innefattar
flera variantformer. R är placerat antingen före eller efter den obetonade
vokalen i andra stavelsen. Vokalen varierar inte då den står före r.
Däremot är den vokal som följer efter r-inskottet skiftande. Troligen kan
man i båda dessa fall räkna med en kontamination eller association till
något näraliggande ord. Andra lånord i dialektsamlingarna, där en obetonad vokal i andra stavelsen följs av ett r, är bl. a. alarmera och konfirmera. Ord av typen instruera, instrument, konstruera, som innehåller konsonantgruppen str kan ha påverkat former där r föregår vokalen. De är
relativt lite belagda i dialektsamlingarna, vilket inte utesluter att de ändå
varit kända ord bland dialekttalande. Några belägg på formen konfrimera
under uppslagsordet konfirmera i dialektsamlingarna antyder möjligheten av en metates när det gäller varianterna ekstrimeralekstremera.
Vokalen i den obetonade andra stavelsen växlar vanligen mellan i och
e, där former med e är i majoritet, i synnerhet i de sydliga landskapen.
Emellertid uppträder i Dal en koncentration av former med u eller o i den
andra stavelsen, estumeralekstumera, estomeralekstomera. Även i
Vstm, nära gränsen till Dal, förekommer en sådan form. Gst och västra
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Ul har några exempel på u och likartade vokaler i den andra stavelsen i
former med k-inskott och även i former med r-inskott. I ett område som
omfattar västra Åboland, östra Nyland och även Österbotten är formerna ekstumeralestumera, ekstomeralestomera med en rundad bakre vokal
i den trycksvaga andra stavelsen de mest frekventa enligt Ordbok över
Finlands svenska folkmål. Detta vittnar om ett dialektgeografiskt samband mellan de nämnda delarna av Finland och det uppsvenska området
(jfr Hesselman 1905:27, 50, 52) och att utbredningen av dessa former
varit betydligt större än vad den svenska kartbilden ger vid handen. Att
det också finns ett samband med de norrländska landskapen framgår av
de få beläggen på estimera från Nb där formen estomer överväger.
Kartan visar emellertid att det stora utbredningsområdet av de beskrivna
formerna klyvs i östra Ul av den tidigare nämnda utbredningen av
kortformer, som följer de östra landskapen.
I Svensk ljudhistoria (1921:94, 151) skriver Axel Kock om m-ljudets
labiala natur och visar med exempel hur e övergått till u framför m i
obetonad ställning, isl. sem — fsv. sum 'som'. Det är tänkbart att det
labiala m i estimera påverkat obetonat e eller i i den andra stavelsen och
att det faktum att dialekterna i det uppsvenska området är konservativa
kan vara en förklaring till formen estumera.
1 två tyska ordböcker — den ena behandlar medelhögtyska, den andra
medellågtyska (se Källor och litteratur) — finns artiklar över ordet estimera. Den förstnämnda ordboken uppger två former, estimieren respektive estumieren. I den medellågtyska ordboken finns formen estum'eren.
Vokalen u i den obetonade andra stavelsen i dessa tyska former är
intressant mot bakgrund av den sammanhängande utbredningen av former med u/o i den andra stavelsen i Sverige. Tyska handelsmän från det
nordtyska området bosatte sig under medeltiden t. ex. i Stockholm,
tyska bergsmän i Bergslagen, och deras lågtyska språk avsatte spår i vårt
språk. Under reformationen var det framför allt medelhögtyska som
påverkade svenskan. Båda dessa språk var också förmedlare av franska
lånord. Inflytande från tyska former förefaller därför vara en mer sannolik förklaring till formen estumera i det uppsvenska området än Kocks
ljudregel. Det skulle dock kräva ytterligare undersökningar för att utreda
detta närmare.
Formen eksemera skulle kunna föras till eksmera, med motiveringen
att ett e placerats i konsonantgruppen för att underlätta uttalet. Men på
grund av att formen är fyrstavig och skulle kunna representera ett
stadium i en utveckling ekstemera—eksemera—eksmera, har den försetts
med en egen rubrik i materialsamlingen för formerna.
Slutligen återstår några former som måste betraktas som urspårade (jfr
Lindqvist 1934:433 f.). Äsma har redan kommenterats i samband med de
reducerade formerna. Kartan visar att formen äspenera finns som ensta-
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ka belägg i Sm och Vg. I J1 finns formen belagd i två socknar och i Nb
uppträder den med ett enda belägg. Om denna form kan sägas att
grundformen troligen aldrig uppfattats korrekt, och den anknytning som
finns till ett främmande ord består mest av ändelsen -era. Äspenera är
möjligen ytterligare ett prov på att likartade förändringar av ett ord kan
ske på geografiskt vitt skilda punkter. De båda återstående formerna
äksa och äkspiera är så enstaka att de skulle kunna avfärdas. Association till ett annat franskt lånord, expediera, tycks ligga bakom formen
äkspiera medan ordets betydelse anslutits till estimera. Att det omvända
förhållandet också förekommer visar ett språkprov från Bo, där estimera
har samma betydelse som expediera. Formerna äksa och äkspiera är
båda talande exempel på hur långt ett utländskt lånord som estimera
kunnat avlägsna sig från sin ursprungliga form.

10. Betydelser
Den tidigare nämnda Dictionnaire On&al de la langue frangaise, som
behandlar ord från tiden för inlåningen av estimera, uppger för ordet
bl. a. betydelserna 'uppskatta; anse'. Dessa betydelser anger också
Levin Möller i En ny frantzösk och swensk samt swensk och frantzösk
lexicon eller orda-bok från 1745 och A. F. Dalin i Nytt Fransyskt och
Svenskt Lexikon från 1850.
SAOB tar upp sju betydelser i ordboksartikeln över estimera. Endast
två av dem anses fortfarande vara i bruk, nr 5 och nr 7. Under nr 5 står
följande: »(numera föga br. utom i folkligt tal) sätta högt pris på, skatta
högt, hysa aktning för, värdera, högakta. — särsk. i p. pf. i adjektivisk
anv.: som åtnjuter aktning; aktad, ansedd, uppskattad, ärad». Nr 7:
»(starkt yard.) finna med sin värdighet förenligt (att göra ngt), värdigas;
anse (ngn 1. ngt) för fin(t) nog; vanl. med negation: anse under sin
värdighet (att göra ngt), anse (ngt) för simpelt». I betydelsemoment nr 6,
en övergångsbetydelse mellan 5 och 7, står följande: »bry sig om 1. taga
hänsyn till (ngn 1. ngt)». Denna betydelse betraktas som föråldrad.
Översättningsord och språkprov i dialektmaterialet tyder dock på att den
funnits kvar i dialekterna. De tre betydelserna 5, 6 och 7, har legat till
grund för den betydelseindelning av dialektmaterialet som jag företagit
och de kallas i tur och ordning i detta sammanhang bet. 1 (ej separat
karterad), bet. 2 och bet. 3 (båda på karta 2). De vanligaste översättningsorden i dialekterna för bet. 1 är 'akta, högakta, värdera, uppskatta'.
Bet. 2 översätts med uttrycket 'bry sig om' och för bet. 3 är översättningen: 'nedlåta sig till, värdigas, hålla till godo med' o. d. En vanlig
kommentar i uppteckningarna är »ofta i nekad sats» och de språkprov
som illustrerar översättningsorden innehåller för det mesta en negation.
Detta gäller alla tre betydelserna.
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En troligen utvidgad betydelse av bet. 1 har noterats i dialektmaterialet. Från Bo uppges i några fall betydelsen 'uppmärksamma'. Förekomsten av denna betydelseutvidgning framgår av karta 2.
10.1 Exempelsamling
Betydelseuppgiften på beläggen består i många fall av enbart översättningsord. I en del fall underlättas förståelsen av både översättningsord
och ett eller flera språkprov som illustrerar betydelsen. Dock finns
exempel där ett språkprov är den enda betydelseuppgiften. Detta innebär naturligtvis tolkningsproblem då sammanhanget inte alltid är klart.
Någon gång kan frekvensen av en betydelse i ett landskap ge stöd åt en
viss tolkning. Exempelsamlingen består av ett urval språkprov där betydelsen framgår av översättningen eller sammanhanget. I tveksamma fall
har jag utelämnat språkprovet. Beträffande ljudskriften hänvisar jag till
avsnitt 7. Enstaka ord har översatts för att underlätta förståelsen.
Bet. 1 (högakta, uppskatta o. d.): °En ä inte exmerad forr fira styver
Oderljunga, Sk. Där e rnte måge å'ge nu' såm esteme'rer di ga`mle
Räng, Sk. °De går allri lyckjelit nårr gluttana bier så höffäria, så di ente
extemerar sin en mor å far Svenstorp, Sk. °Melgröd kan varra ha go som
an gröd, men den e ente så extemerenes i gille Svenstorp, Sk. °Bry du de
inte om o sp[r]inga ätte den höjtfäria Krestina, hon extimerar de ändau
inte V. Vram, Sk. Ja exme'ran inte alls Sturkö, Bl. °Jag exmera inte
honom för nåenting Jät, Sm. °Dän personen exmera ja inte fö tvao styvå,
han gör allri nåt gott så han raoå (rår)för att Jät, Sm. °Di »äxsade» dåm
ent mö Torsås, Sm. Va har han jo'( för gru's [bedrift] etelum han
be-yås ekstemesra Vallda, Ha. Di ästemera inte Ju juka fölin mate
[marknad] summ di sa Öxnevalla, Vg. °Dä jeck e stönn, å kärenga ho
trudde atte gsbben ente hadde äxmera a ss möe atte han tänkte komme
tebaka Nössemark, Dsl. °A`näis [anis] jär bårtläkt; de ä'ksmeräs int nå
Gothem, Gl. Å då ta' r ho tjo'lren å tsrker å' sko' na mä' , å då äkseme're
ho sko`ma'ken mesre (än den andre friaren, som var skräddare), Vist,
Ög. °»Så ja skulle så gärna be, att ni ville göra to' cka orningar 'anstalter', så en mästerman blir exmera'r so' m anna fo'lk» sa han utan
närmare ortsuppgift, Nk. Dässe o'og ä'kksme'ra int di ga`mme-ytQ(
Dalby, Vrm. °Den där exmenterar man inte mycket Vaksala, Ul. Le
bru'an, sam e no, Sa pass Sam SO (: deras
i'nnte dem
akkstome'
klädsel), Lima, Dal. Ann vat innt nå äkkstrume' ra Torsåker, Gst. Åkken
ekksme'rer höra dä' g dä blri`nnta'kka (yttrande fällt av en gumma som
inte ville att hennes blinda gubbe skulle ge sig ut att predika i socknen),
Alfta, Hsl. Ajänter å lä' nnsvägsriddarer ässmitere ja-nt utan närmare
ortsuppgift, Mp. °Dä e lite estime're men je förseker am at dä e alldejles
nödvendut Bodsjö, JI. Dem ä' stimere na int my'ttje Umeå lfs., Vb. 1 kan
et alls dsspenä'r pr ga vå're Norrfiärden, Nb.
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Utvidgad betydelse (uppmärksamma): De va fa`lit va di har äkstrime'rat ha'nn Ytterby, Bo. Ate hu' be så' äkstrime' rad, så hu bre
be'm-på [bjuden på] de' sto'ra kalast Ytterby, Bo.
Bet. 2 (bry sig om): Ja äksme'rte inte om ad Stoby, Sk. °Hann ekksimerar inte Långaryd, Sm. Han äksme'rer ma4 inte Klockrike, Ög. Dä
eksmera-4i inte Västerljung, Sdm. Denn stora [=flickan] honn eksme'ra
allri vara inne Djurö, Ul. Tjyri astum' rar rinnt en däst- ri8nnjin my`ttif
Norberg, Vstm. Dam ästime'r int an Floda, Dal. Ja äksme'ri int-mer än
ta-mä'ba'k Bergsjö, Hsl. Hon eksmerer ent mäg nå nu fö tin ent Norrala, Hsl. °Ja exmerer inte va en dän säg Tuna, Mp. °Ja-e'kstime'r-int
sa' g-opp Nora, Åm.
Bet. 3 (nedlåta sig till, hålla till godo med o. d.): Ri' kstasma'nnen eksteme'ra e'nte å a' ga i ha'nses tja'rra Burlöv, Sk. Tro du daj va noon kaa
såm äiksmairade se pau å dji [utfodra] aina ko, dau hade hon hälla faun
soltet [svultit] hail Näsum, Sk. °Äkksmerar du nåmm inte, sau kann ja
säl behaull'an Nävlinge, Sk. °Ja ba na seda fram te bored o eda i lav mä
våss, men hon äxtemera inte haulla te goe Perstorp, Sk. °De måtte va en
höffäri köpstakar [herreman] han ekstemerar ente drecka en kaffe gög
hos mej Reslöv, Sk. Di e så rä'Ua (otäcka; om ett slags bär), så mrttjel
ekstime'rar-då'mm 'nte Smedstorp, Sk. °Håll du din flabb [trut], Khäja,
o' lätt va o' exmera dej te o' tingdela [tvista] län ger mä dendärne
flabben! [skrävlaren] Lösen, Bl. Hann af för steo'rförgeo' [högmodig,
kräsen] te o äksmera hä'lsa pao, en ga'mmel lä` seka'mmera't Tjurkö, Bl.
Han esme're sä rint te gå inåm då'ra en gåg Lå'nglöt, Öl. Ho eksme' red
sä rint å ta' åttå grö'nsa'kra Torslunda, Öl. Hon eksmerade se nte te
hälsa på me'g gåg Kläckeberga-Dörby, Sm. Hann ä'sstme'4 i'nnte å
ä'te de ja satte fra' mm å' t en Blackstad, Sm. Han äkseme'ra i'nnte å
tala mä me' Göteryd, Sm. °Hann va stoåfögoå å velle iggte eksmera sejj
te å ta mot dä ja ga ann Väckelsång, Sm. °Ja hadde bjutt dåmm männ daj
äkstemera inte å kamma Slätt'åkra, Ha. Ja ga fä' et lide ha`vvreha'lm
männ dåf, äksteme'ran rnte Stamnared, Ha. Tro' da äksteme'ra å ha
fölUe mä me'! Veinge, Ha. °Han äksmerar int ann n Norrköping (snäus)
Lau, Gl. Ho ekksme'rar inte he'llsa på' en Mjölby, Ög. Nä-4u inte
ekksme' rar när enn bjur Oj, så kann du va`ra tann Väderstad,
å så ba han gumma vara välkummen te bröll8pen, um ho ville
extimera-t Ekeby, Nk. °Tror du ho' sku exmera de' ho', den där högfärdsblåsa' Möja, Ul. Ho ext8me'ra-nt tä va la-mä' m-mä! Ockelbo, Gst.
Ho va fa hö'kkfalri, så-ho äksteme' ra a'ssint [ingenting], måve'tta [kan
tänka] Hamrånge, Gst. °Men int ässmera han ho, måvetta Färila, Hsl.
°Ja' estimere int' gå dit Borgvattnet, R °Hu e sa hö'gfaku, sa hu
e`kstime're int mä Berg, J1. Om du ä'kkstemä're tel å hö're på e tag
Edsele, Åm.
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Karta 2 — betydelser
Tidigare har antytts att utbredningen för bet. 1 nästan helt överensstämmer med utbredningen för ordet estimera. Till bet. 1 har därför ingen
separat karta utarbetats. Karta 2 har gjorts enklare än karta 1 (jfr avsnitt
6). Tre symboler har lagts in; en fylld triangel anger bet. 2 och en ofylld
triangel den utvidgade betydelsen av bet. 1. Symbol för bet. 3 är en ring.

Kommentar — betydelser
Att estimera, 'uppskatta, värdera' o. d., genomgått betydelseförskjutningar i dialekterna bekräftas av SAOB och dialektmaterialet. Dialektmaterialet visar att de förändrade betydelserna, 'bry sig om' och 'nedlåta
sig till, hålla till godo med', förekommer parallellt med den ursprungliga
betydelsen inom vissa områden. Det framgår också att estimera oftast
förekommer i negerade satser. Sannolikt har en förskjutning av betydelsen 'uppskatta, värdera' o. d. utvecklats i satser av typen: Dem ä' stimere na im' my`ttje Umeå lfs., Vb. Ja ekksme'rer P nnte &Pile för nö`e
Grava, Vrm. Ja så (h)an eksme'rar inte mina ka'ker? Sorunda, Sdm.
Ofta innehåller de negerade satserna uttryck som förstärker negationen:
inte estimera det ringaste, det minsta, ett dugg, ett dyft, något vidare;
knappt estimera, alls inte estimera; litet estimerad, inte estimerad för
fyra styver o. d. Dessa exempel ger uttryck för ringaktning, som i
förlängningen kan övergå i likgiltighet: °Ja exmerer inte va en dän säg
Tuna, Mp 'jag bryr mig inte om/struntar i ...' för att slutligen utvecklas
till: °Hu e sa hö'gfaku, sa hu e`kstime're int rna ... 'hon håller inte till
godo med mig/mitt sällskap' Berg, J1. Estimera konstrueras här med
direkt objekt, estimera ngn/ngt, och betydelsen varierar mellan bet. 1, 2
och 3. Men mycket vanligt är att estimera konstrueras med inf., estimera
(att) göra ngt, oftast i negerade satser. Materialet har inte något exempel
på grundbetydelsen 'värdera' o. d. i denna typ av konstruktion. Det är
dock troligt att förskjutningen av betydelsen skett på följande sätt (jfr
satserna med direkt objekt ovan): inte värdera/inte uppskatta att göra ngt
— inte bry sig om/strunta i att göra ngt, Va-e` kstimer-int stf g-opp Nora,
Åm — inte nedlåta sig till att göra ngt, han äkseme'ra rnte å ta`la mä
Betydelseförskjutningen till 'nedlåta sig till' o. d. är enligt materialet här
redan genomförd bortsett från några exempel på övergångsbetydelsen
'bry sig om' (jfr exempelsamlingen).
Utbredningsområdet för bet. 1 är betydligt större än motsvarande
områden för bet. 2 och 3. Det sammanfaller i stort sett med utbredningen
för ordet estimera och betydelsen finns alltså i alla landskap utom Lpl.
Betydelsen 'uppmärksamma' förekommer i några belägg från Bo. En
person som är högt aktad och värderad uppmärksammas förmodligen
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också och det är inte otänkbart att det här är fråga om en utvidgning av
betydelseinnehållet i bet. 1. Den utvidgade betydelsen uppges från sju
socknar. I fem av dessa är den sidoställd till bet. 1.
Uttrycket bry sig om, bet. 2, har inte samma värderande innehåll som
uppskatta, sätta värde på. Negerat ger det intryck av ointresse eller
likgiltighet. Det har därmed inte heller samma mått av aktivt ställningstagande som nedlåta sig till, hålla till godo med. Översättningen 'bry sig
om' finns angiven i ett sextiotal belägg. Cirka hälften av dessa har även
betydelseuppgiften 'uppskatta, sätta värde på' o. d. Bet. 2 förekommer
på samma belägg som bet. 3 cirka tio gånger. Denna översättning av
estimera är troligen ett stadium i en betydelseförskjutning från bet. 1 till
bet. 3. Kartan visar att betydelsen är glest belagd i det sydvästsvenska
området, där koncentrationen av bet. 3 är mycket stor. Förekomsten av
bet. 2 ökar dock i Svealand och i det uppsvenska området förekommer
den ofta parallellt med grundbetydelsen 'värdera, uppskatta' o. d. I Hsl,
där dialekterna enligt Hesselman är »av märkbart ungdomligare karaktär
än Sveamålen» (Hesselman 1902:62), är den ofta sidoställd till bet. 3.
Kartan visar få belägg på betydelsen i Mp och Åm. Från Mp finns dock
belägg, utan ortsangivelse och därför inte karterade, som tyder på att
betydelsen har en något vidare spridning i landskapet än vad kartbilden
ger vid handen. I de västra landskapen finns enstaka belägg.
Bet. 3 har sitt utbredningsområde framför allt i de sydligaste landskapen Sk, Bl, Öl och Ha där koncentrationen är påfallande. Det dialektgeografiska sambandet mellan detta område och de danska ömålen, när det
gäller betydelserna, är inte lika klart som beträffande formerna. Det
danska materialet visar att bet. 3 visserligen förekommer på Själland i
konstruktionen ekstimera sig till, men att bet. 1 är betydligt vanligare. I
Sverige förekommer bet. 3 i de sydliga landskapen ofta vid sidan av bet.
1 men den är frekventare än denna och är på Öl den enda, enligt
dialektmaterialet. Bo, som beträffande formerna hör samman med Sk
och Ha, uppvisar få belägg på bet. 3. I södra Sm finns den relativt väl
belagd, i sydöstra Sm jämsides med bet. 1. Sporadiska belägg förekommer i mellersta Sm och av kartan framgår en viss koncentration i den
nordöstra delen av landskapet. Från Ög finns flera belägg med bet. 3,
ofta som enda betydelse. Parallellt med bet. 1 finns betydelsen i Nk och
Sdm. Enligt kartan är bet. 3 belagd endast två gånger i Ul men ytterligare
två belägg utan närmare ortsuppgift från Uppland respektive Roslagen
uppger bet. 3. Hsl uppvisar en koncentration där bet. 3 i vissa socknar är
den enda och i andra förekommer parallellt med bet. 1 och 2. Som
tidigare påpekats finns få belägg på ordet estimera från de norra landskapen men bet. 3 har dokumenterats i J1. Från Åm finns ett enda belägg.
Kartbilden tyder på att en spridning av bet. 3 skett från de södra
landskapen utefter den östra kusten. Bet. 3 finns inte i de västra landska-
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pen med mycket få undantag. Flera av dessa landskap har i stället belägg
på det synonyma uttrycket värda sig till. Det uppsvenska området, som
tidigare kommenterats för den utbredning av grundformen som är påfallande där, tenderar även från betydelsesynpunkt att bevara ett äldre
utvecklingsskede — här dominerar bet. 1 och 2. Men från det östsvenska
området, som beträffande formen sannolikt ingår i ett större område med
ålderdomlig prägel, dit även det uppsvenska området hör (jfr ovan s. 41),
finns flera exempel på en betydelseförskjutning från bet. 1 till bet. 3.
Troligen har betydelsen spritts från Roslagen över Åland, där den finns
belagd från den västra delen. Koncentrationen av bet. 3 i Hsl tyder på att
spridningen av bet. 3, efter att ha hejdats i det uppsvenska området,
fortsatt längs kusten. Hd och Mp, som visar samhörighet med Hsl
beträffande formerna, tycks enligt kartbilden inte höra samman med
detta landskap när det gäller bet. 3. Ett enstaka belägg från Mp, utan
närmare ortsuppgift och därför inte karterat, innehåller ett språkprov
som kan tolkas som bet. 3. Möjligen antyder detta att en spridning skett
från Hsl via Mp till J1 och Åm.
Kartorna och materialet ger inte något säkert belägg för att det finns
ett samband mellan betydelse och form i den meningen att grundbetydelsen (bet. 1) hör ihop med grundformen estimera och den förändrade
betydelsen (bet. 2 och 3) med den förändrade formen eksmera o. d. Bet.
1 finns i hela utbredningsområdet oavsett form. Den följer oreducerade
och reducerade former, utökade och starkt förminskade sådana, former
med och utan k-inskott och även avvikande former. I Sk där formen
estimera förekommer parallellt med formen ekstimera har dock grundformen utan k-inskott oftast grundbetydelsen. Vrm däremot, där den
reducerade formen är helt genomförd, uppger huvudsakligen bet. 1. Ul
är splittrat både när det gäller betydelse och form. Den vanligaste
betydelsen är dock bet. 1. De mycket få beläggen från Vb och Nb uppger
endast bet. 1 oavsett formens utseende.
Det finns ingenting i exempelsamlingen som tyder på att bet. 2 'bry sig
om' är kopplad till en viss form. Tvärtom har både oreducerade och
reducerade former med och utan k-inskott denna betydelse. Detta gäller
såväl det södra området med få belägg som de områden längre norrut där
beläggtätheten är större.
Inte heller när det gäller bet. 3 går det att hävda att form och betydelse
följs åt. I Sk och Ha är bet. 3 väl belagd bland de oreducerade formerna,
som är de vanligaste, men från det område i Skåne där kortformer
avlöser de oreducerade formerna finns också många belägg med bet. 3. I
Bl och på Öl, där bet. 3 oftast förekommer, är kortformerna mest
frekventa. Ög är splittrat från både form- och betydelsesynpunkt utan att
ett samband mellan form och betydelse kan spåras. Det gamla 1700-talsbelägget från Ög med formen estimentera nämner dock endast betydel4—Sv. Landsmål 1991
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sen 'akta, värdera'. De fyra beläggen från Ul som anger bet. 3 har alla
den reducerade formen eksmera, men också bet. 1 har i flera fall denna
form. I Gst, J1 och Åm, där de oreducerade formerna dominerar, knyts
bet. 3 till dessa former.
I det urval av språkprov som medtagits för att visa betydelserna finns
exempel på uttryck med estimera. Estimera kan t. ex. konstrueras
reflexivt följt av infinitiv, estimera sig (till), sannolikt i anslutning till det
synonyma uttrycket nedlåta sig till. Konstruktionen är vanlig i sydöstra
Bl och på Öl. Från Bo finns enstaka belägg liksom från Sm, där den
troligen associerats också till uttrycket värda sig till, med samma betydelse. En uppgift ur Ordbok över Finlands svenska folkmål visar att den
reflexiva konstruktionen förekommer även där i betydelsen 'gitta, bry
sig om'. Från de övriga nordiska grannländerna finns däremot inga
sådana uppgifter. Mycket lokalt i V. Göinge hd i norra Sk finns 'äcksmera om, möjligen en association till det synonyma uttrycket bry sig om.
SAOB anger i betydelsemomentet 5 att betydelsen i fråga förekommer
»särsk. i p. pf. i adjektivisk any.: som åtnjuter aktning; aktad, ansedd,
uppskattad, ärad». Detta bekräftas av dialektmaterialet och framgår av
språkproven i exempelsamlingen.
Också presens particip av estimera med adjektivisk betydelse finns
lokalt från Vemmenhögs hd i södra Sk. I exempelsamlingen finns ett
språkprov som illustrerar detta. Omålsordboken ger flera exempel på
denna användning, vilket tyder på att här finns ett geografiskt samband.
I en betydelseanalys vore det naturligt att behandla också synonymerna till det ord som studeras. Både i kommentaren till utbredningen av
estimera och i de delar som tar upp former och betydelser har några
synonymer berörts. Det är dock inte möjligt att här närmare gå in på den
frågan.

13. Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och försöka förklara
utbredningen av lånordet estimera och dess skiftande former och betydelser i de svenska dialekterna.
Materialet och karta 1 visar att estimera har stor utbredning i de
svenska dialekterna. Brist på belägg och förekomst av delvis synonyma
ord kan förklara de lakuner som kartbilden uppvisar. Det framgår också
att formvariationen är mycket stor. Ett väl avgränsat sydvästligt område
med oreducerade former avtecknar sig tydligt och norr om detta följer en
utbredning där kortformer dominerar. I ytterkanten av denna utbredning
finns former som reducerats ytterligare. Dessa betraktas som urspårade.
Också utökade former, sannolikt associationer till andra lånord, finns i
området. Ålderdomliga drag utmärker Dal, Gst och västra Ul, vilket

Lånordet estimera i svenska dialekter

51

avspeglar sig i den bevarade grundformen i dessa landskap. De reducerade formerna återkommer i Hsl, Hd och Mp. Längst i norr är formerna
oreducerade.
Med utgångspunkt i tidigare arbeten diskuteras huruvida k-inskottet i
former av estimera är fonetiskt betingat eller beror på association till
andra utländska ord. Mycket talar för att associationen till latinska och
franska ord med initialt ex- är av stor betydelse. Det går dock inte att
utesluta att den tidigt noterade tendensen till k-inskott i s-förbindelser i
bl. a. svenska dialekter kunnat verka också i lånordet estimera.
Det förhållandet att den reducerade formen esmer funnits i fornfranskan och formen extimer i medelfranskan antyder att direkt inlåning av
redan ombildade former är tänkbar.
Association till eller kontamination med ord som instruera, konstruera
ligger troligen bakom former med r-inskott av typen ekstrumera.
På det uppsvenska området förekommer former med u/o i den andra
obetonade stavelsen, estumeralestomera. Utbredningen har sannolikt
varit ännu större, att döma av uppgifter i Ordbok över Finlands svenska
folkmål. Former med u i den andra stavelsen i tyska ordböcker och det
faktum att tyska bergsmän varit bosatta i bl. a. det uppsvenska området
tyder på möjligheten av tysk påverkan i former som estumera o. d.
Betydelserna studeras mot bakgrund av SAOB:s betydelseindelning.
Med utgångspunkt i ett urval exempel diskuteras betydelseförskjutningen från 'uppskatta, värdera' o. d. (bet. 1) via 'bry sig om' (bet. 2) till
'nedlåta sig till, hålla till godo med' o. d. (bet. 3). Utbredningen för bet. 1
sammanfaller i stort sett med utbredningen för ordet estimera (karta 1).
Dialektmaterialet tyder på att bet. 2, som i SAOB anses vara en föråldrad betydelse, är ett stadium i en betydelseförskjutning från bet. 1 till
bet. 3. Karta 2 illustrerar bl. a. koncentrationen av betydelsen i Svealand. Den visar också den påfallande koncentrationen av bet. 3 i den
södra och sydvästra delen av landet och att en spridning av betydelsen
sannolikt skett i de östra landskapen med ett avbrott i det uppsvenska
området.
Materialet och kartan tyder inte på något säkert samband mellan form
och betydelse.
I anslutning till diskussionen om betydelserna ges exempel på hur
uttryck med estimera sannolikt bildats genom analogi till synonyma
uttryck.
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Förkortningar
Sk
Bl
Öl
Sm
Ha
Vg
Bo
Dsl
Gl
Og
Sdm
Nk
Vrm

Skåne
Blekinge
Öland
Småland
Halland
Västergötland
Bohuslän
Dalsland
Gotland
Östergötland
Södermanland
Närke
Värmland

Ul
Vstm
Dal
Gst
Hsl
Hrj
Mp
J1
Åm
Vb
Lpl
Nb

Uppland
Västmanland
Dalarna
Gästrikland
Hälsingland
Härjedalen
Medelpad
Jämtland
Ångermanland
Västerbotten
Lappland
Norrbotten

br.
Brd.
hd
inf.
ipf.
1.
lfs.
LUB
Rietz S.

brukligt
bröllopsdikt
härad
infinitiv
imperfekt
eller
landsförsamling
Lunds
universitetsbibliotek, Rietz
samlingar
Norra

pf. ptc.
pres.
pres. ptc.
St.
sup.
S.
V.
Ö.

perfekt particip
presens
presens particip
Stora
supinum
Södra
Västra
Östra

N.
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SUMMary
Karin Halkn, The loanword 'estimera' in Swedish dialects
This article examines the distribution of the loanword estimera and its varying
forms and meanings in the dialects of Swedish. Maps have been prepared on the
basis of a corpus drawn chiefly from the collections used for the Ordbok över
Sveriges dialekter (`The Swedish Dialect Dictionary'). Likely reasons for the
somewhat uneven distribution of the word are a lack of recorded occurrences
and the existence of partial synonyms. The distributional areas of the different
variants are discussed, as are some of the more striking forms, such as unreduced/reduced variants (estimeralesmera), forms with epenthetic k (eksmera),
epenthetic r in certain forms (ekstermera) and u/o as the second unstressed
vowel (estumeralestomera). Changes to the basic form have largely taken place
in the dialects themselves, but entries in dictionaries of early French suggest that
some of these variants, e. g. forms with epenthetic k and reduced forms, may
already have been changed when they were borrowed. Associations with Latin
and French words in ex- are seen as one explanation for many of the epenthetic k
forms, but the influence of an early tendency to insert a k in combinations of
sounds including an s in Norwegian and Swedish dialects cannot be ruled out. In
the northern central Swedish (uppsvenska) dialect area—which probably formed
part of a larger distributional area, judging from entries in the Ordbok över
Finlands svenska folkmål ('Dictionary of the Swedish dialects of Finland') —u/o
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occurs in the unstressed second syllable. Early German dictionaries give forms
with a u in the second syllable. This, together with the fact that German miners
lived in northern central Sweden, could indicate a German influence in the case
of the u/o forms. Association and contamination are presumably behind forms
with an epenthetic r, such as ekstrumera. In the light of the grouping of
definitions in the Swedish Academy Dictionary (SAOB), the author discusses
the semantic shift from 'estimate, evaluate' etc. (sense 1), via 'care about' (sense
2) to `condescend to' (sense 3). The distribution of sense 1 coincides broadly
with that of the word estimera itself. Map 2 shows that sense 2 is concentrated in
central Sweden, while sense 3 shows a striking concentration in the south and
south-west of the country. Judging from the map, a northward spread of this
sense has occurred in the eastern provinces of Sweden. In connection with her
discussion of the different meanings, the author gives examples of expressions
involving estimera that have probably been influenced syntactically by synonymous expressions. Relationships between form and meaning cannot be determined from the corpus or the maps.

Studier i nutida Överkalixmål
Av Ann-Marie Ivars

Överkalixmålet är vid det här laget en av de svenska dialekter vi känner
bäst, tack vare det intresse det tycks tilldra sig bland dialektologerna.
Den egentliga forskningen i Överkalixmålet inleddes av Carin Pihl, som
1924 disputerade på en avhandling om starktoniga vokaler och diftonger.
Hennes verksamhet i Överkalix omspänner en mycket lång tidsperiod.
Utom doktorsavhandlingen från 1924 har hon också publicerat ett arbete
om Verben i Överkalixmålet 1948, och postumt har utkommit ett arbete
om prepositioner och adverb 1970. I maj 1990 lade Paavo Kettunen fram
sin avhandling De appellativa substantivens böjning i Överkalixmålet.
Två veckor senare, den 6 juni 1990, ventilerades Margareta Källskogs
avhandling om Överkalixmålet. Den väcker speciella förväntningar, eftersom författaren till skillnad från sina föregångare har förstahandskunskaper om målet i Överkalix. Margareta Källskog talar själv Överkalixmål, född och uppvuxen som hon är i Svartbyn, en dialekttalande by
som ligger ungefär 7 kilometer söder om kyrkbyn. Hennes föräldrar
talade sinsemellan dialekt, men själv är hon som andra Överkalixbor i
hennes egen generation uppfostrad på svenska. Det är först i vuxen ålder
som hon själv har börjat tala Överkalixmål, och det är de här speciella
omständigheterna som har väckt hennes intresse för de språkliga och
språksociologiska förhållandena i området.

Referat
Det är tre sinsemellan mycket olika teman Margareta Källskog har valt
att behandla i sin avhandling, nämligen Överkalixmålets ställning som
talspråk i den lokala gemenskapen, dess ställning i förhållande till
grannspråken fmska och samiska samt genitivbegreppets uttrycksformer.
I de tre första kapitlen ges den historiska och teoretiska bakgrunden
till de tre delstudier avhandlingen för övrigt består av. I kapitel 1
redogörs sålunda för material och metod samt för de lokala förutsättningarna som innebär mycket särpräglade språkliga förhållanden. 1 under-
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sökningsområdet talas inte mindre än tre eller fyra olika språk: svenska
och Överkalixmål samt finska och samiska. I kapitel 2 presenteras
undersökningsorten, med tonvikten lagd på Överkalixmålets geografiska
utbredning i förhållande till såväl omgivande svenska dialekter som
finskan och samiskan. Därefter följer i kapitel 3 en problemdiskussion
och litteraturöversikt, som i första hand är inriktad på tvåspråkighetsforskning. Det avslutas med en terminologidiskussion kring begreppen
dialekt och riksspråk, där författaren för Överkalixområdet — på samma
sätt som Hultgren för dalmålens vidkommande (1983, s. 34) — väljer att
särskilja två språkliga varieteter, dialekt och riksspråk.
I kapitel 4 ingår den första av de tre delstudierna i avhandlingen, den
sociolingvistiskt inriktade Användning av och attityder till dialekten.
Utgående från en enkätundersökning diskuteras här Överkalixmålets
nuvarande ställning och Överkalixbornas attityder till dialekten. Enkätundersökningen upptar också en specifikt språklig del med syfte att
studera det regionala och dialektala ordförrådet hos skolungdomar och
deras föräldrar. Undersökningen har nämligen genomförts vid den ena
av de två högstadieskolor som verkar i Överkalix och riktar sig till
högstadiets elever och deras föräldrar.
I tabellform redovisas först fördelningen mellan dialekt och riksspråk
hos eleverna och deras föräldrar, och det visar sig då att av eleverna
36% och av föräldrarna 70% är dialekttalande. Av stor betydelse för att
det skall talas Överkalixmål i hemmet är att båda föräldrarna (och inte
bara modern) är dialekttalande. En majoritet av de dialekttalande eleverna har föräldrar som båda talar dialekt.
Därefter redogörs för växlingen mellan dialekt och riksspråk, utgående
från enkätfrågor som har riktats enbart till föräldrarna. Resultaten visar
att man i Överkalix (liksom i övre Dalarna) gör en skarp distinktion
mellan dialekt och standardsvenska: tre fjärdedelar av de dialekttalande
föräldrarna uppger att de i vissa sammanhang talar Överkalixmål och i
andra sammanhang standardsvenska. De betraktar sig således som bidialektala, och något mellanspråk av den typ som har vuxit fram i Burträsk
tycks Överkalixborna inte acceptera.
I Överkalix är bidialektism och kodväxling sålunda framträdande drag
i den språkliga vardagen, och det framgår att valet av språk är klart
personrelaterat: Överkalixmål är det språk man talar i hemmet samt med
äldre släktingar, vänner och grannar. Så ser dialektens domän ut.
Författaren fortsätter med att redogöra för attityder till dialekt och
riksspråk, utgående från hypotesen att de båda varianterna åtnjuter olika
prestige. När det gäller samtalsspråket mellan föräldrar och barn visar
det sig att mer ärphälften av eleverna, 55%, aldrig tilltalar föräldrarna på
dialekt. Det är också helt normalt att dialekttalande föräldrar använder
riksspråk till sina barn. Även om föräldrarna har dialekten som naturligt
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hemspråk, så uppfostras barnen på svenska. Det är säkert flera faktorer
som har bidragit till den här utvecklingen: beredskapstiden då militärer
från hela landet var förlagda till Norrbotten anförs som en tänkbar
anledning av många samverkande till de ökande tendenserna att tala
standardsvenska.
Den slutsats attitydundersökningen ger anledning till är att dialekten
åtnjuter lägre prestige än riksspråket och att dess ställning i tidigare
självklara domäner försvagas. Den trenden kan inte brytas av den nya
och positiva attityd till dialekten som också kan förmärkas i Överkalix,
en attityd som går ut på att rädda vad som räddas kan innan det är för
sent. »Överkalixmålet tycks vara ohjälpligt på väg att dö ut» (s. 83), är
den pessimistiska profetia attitydundersökningen utmynnar i.
Kapitlet avslutas med den specifikt språkliga delen av enkätundersökningen. Det är ord, betydelsevarianter, böjningsformer och fraser, vilkas
geografiska utbredning är begränsad till övre Norrland eller enbart till
Överkalix som här tas upp i syfte att studera i vilken utsträckning de
ingår i det aktiva eller passiva ordförrådet hos försökspersonerna i
Överkalix.
Språkkontakt och de språkliga konsekvenserna härav behandlas i den
andra delstudien, presenterad i kapitel 5 under rubriken Interferenser i
Överkalixmålet. Det är fall av fonetisk och syntaktisk interferens från
samiskan och/eller finskan som tas upp, interferens som förekommer
dels generellt i Överkalixmålet och dels individuellt i flerspråkiga informanters tal. Generellt har finskan och samiskan avsatt spår i accentförhållandena, övergången av fornsvenskt frikativt dh till r, uttalet av
klusilerna samt i form av inskottsvokaler. På den syntaktiska nivån
förekommer fall av finskpåverkad ordföljd, avvikande bruk av adverb
och demonstrativa pronomen, en tendens att utelämna ett led i svar på
frågor (betecknad som »ellips i svar») eller att utelämna reflexivt pronomen vid verb med reflexiv betydelse samt perfekt på finskt eller samiskt
vis bildat med hjälpverbet vara i stället för med hava.
Det är ett stort material författaren här har analyserat i avsikt att
kartlägga inflytelser från finskan och samiskan. Den stora arbetsinsatsen
står inte i proportion till resultaten, enligt vilka Överkalixmålet uppvisar
tämligen få fall av interferens. På det morfologiska och lexikologiska
planet är interferenserna marginella, på det fonologiska planet förekommer däremot en viss interferens, dels generellt och dels individuellt hos
flerspråkiga informanter. Syntaktisk interferens kan dessutom påträffas i
flerspråkiga informanters Överkalixmål.
S-genitiven är sällsynt i Överkalix. Hur genitivbegreppet i stället
uttrycks, är temat för den tredje delstudien som bildar kapitel 6, Genitivbegreppet hos substantiv och egennamn i Överkalixmålet. Författaren
använder sig här av en kvalitativ, deskriptiv metod, och materialet
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består av excerpter ur dels Carin Pihls samlingar och dels transkriberade
inspelningar. Citeringen av språkprov är mycket generös: kapitel 6 består till stora delar av exempelsamlingar ur materialet.
Undersökningen visar att s-genitiv visserligen förekommer i Överkalixmålet — i stelnade uttryck och fraser, tillsammans med tillnamn och
yrkesnamn för att beteckna någons gård, hem eller husfolk — men den är
inte vanlig. För att uttrycka ett ägande- eller samhörighetsförhållande
används i stället possessivt pronomen eller omskrivning med prepositionsuttryck, men också dativ eller grundform används samt omskrivning med sammansättning eller en hel sats.
Det här är i stora drag avhandlingens innehåll, och jag skall i det
följande gå över till en mer kritisk granskning av innehållet i avhandlingen, dess resultat och metoder. Med hänsyn till att avhandlingen består av
tre fristående delstudier har jag valt att behandla dem en åt gången, så att
jag börjar med kapitlen 1-3 och fortsätter med 4, 5 och 6. Mindre
anmärkningar av formell eller teknisk natur som kan riktas mot disputationsupplagan av avhandlingen kommer jag inte att gå in på i det här
sammanhanget; jag har inför tryckningen av den definitiva versionen
tillställt författaren en förteckning över de fel jag hittat i den version av
avhandlingen som förelåg vid disputationen, där jag fungerade som
fakultetsopponent.

Undersökningsorten. Problemdiskussion
och litteraturöversikt
Undersökningsorten Överkalix får, tycker jag, en bra presentation i
kapitel 2. Speciellt intressant i sammanhanget är att Överkalix trots sitt
läge mellan finskspråkiga trakter i nordväst, nord och öst inte bara har
lyckats skydda sitt mål mot finskan utan även i viss mån utvidgat sitt
territorium (jämfört med Pihl 1924, s. 2-6). Som en kritisk kommentar till
karta 3 kan anföras att vissa orter som omtalas i texten inte finns
upptagna på kartan, såsom Räktjärv, Räktfors, Granträsk, Kölmyrholm,
Lahnajärvi, Iso Puolamajärvi, Narken, Vahtijärvi, Teurajärvi, Lillberget. I ett par fall saknas markering för att finska talas på orten, såsom vid
Risträsk, Flakaberg (av vilka det finns två) och Hoppet. Och eftersom
avhandlingen gäller det nutida målet hade det varit motiverat med en
presentation också av det nutida Överkalix, statistiska upplysningar om
befolkning och näringar som komplement till den historiska översikten.
Kapitel 3 har rubriken Problemdiskussion och litteraturöversikt. Någon egentlig problemdiskussion finner man likväl inte här men väl en
bred litteraturöversikt som behandlar tvåspråkighet och språkdöd ur
olika aspekter, även Överkalixmålet i möte med finska och samiska samt
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tvåspråkighet med svenska som ett av de språk som möts och påverkas
av varandra.
I det här sammanhanget kan invändningar riktas mot avsnitten 3.1 och
3.2 för bristande relation till de föreliggande delstudierna. Översikterna i
de nämnda avsnitten är i hög grad inriktade på språkförlust och vikande
kompetens hos talare i talgemenskaper som hotas av en förestående
språkdöd. Även om förutsättningarna för Överkalixmålet i dag »innebär
en utveckling som på sikt leder till språkdöd och språkbyte» (s. 13), hör
det inte till syftena med avhandlingen att studera hur detta språkbyte går
till, om t. ex. den minskade användningen av Överkalixmål (liksom i
Nancy Dorians gaelisktalande språkgemenskap) leder till grammatiska
förändringar som förebådar en kommande dialektförlust. De båda forskningsöversikterna i 3.1 och 3.2 blir på något sätt hängande i luften i
förhållande till delstudierna i de därpå följande kapitlen.
I en not nere på s. 30 meddelar författaren att diskussionen i 3.1 delvis
har haft Marika Tandefelts avhandling Mellan två språk (1988, s. 21-74)
som förebild. I själva verket bygger dock avsnittet i sin helhet på
Tandefelts litteraturöversikt. Det är valda bitar härur som presenteras,
och den noggranne läsaren identifierar dem vid en jämförelse ganska lätt.
Riktigare vore därför att flytta fotnoten på s.30 till början av 3.1 och
stryka ordet delvis.
I litteraturöversikterna i 3.3 och 3.4 saknar jag två titlar som enligt min
mening hör hemma i sammanhanget, nämligen Carin Pihls arbete om
Verben i Överkalixmålet (1948) och Pertti Virtarantas uppsats om den
finska dialekten i Kurravaara (1982). Den senare är viktig därför att den
tar upp drag som kan anses bero på inflytande från de svenska dialekterna i området (bl. a. övergången av d till r i svagt stadium).
Också i 3.5, Tvåspråkighetsforskning med svenska som ett av språken, saknar jag några titlar. Översikten gör enligt författaren inte anspråk på att vara uttömmande och behöver inte heller vara det. Men
eftersom vi inom svensk språkforskning inte är direkt bortskämda med
studier av språkkontakt i randområden där svenskt möter finskt, samiskt
eller estniskt, tycker jag att översikten självklart borde innehålla sådana
arbeten som Herbert Lagmans Svensk-estnisk språkkontakt (1971) och
nr 22 av Folkmålsstudier, innehållande ett antal uppsatser som tillkommit i anslutning till ett nordiskt tvåspråkighetsseminarium i Östra Nyland
1970.
Kapitel 3 avslutas med en terminologidiskussion kring begreppen dialekt och riksspråk. I en fotnot på s. 39 meddelas att den ljudskrift som
används i avhandlingen är en starkt förenklad grov ljudbeteckning:
belägg med landsmålsalfabetet har skrivits om till grov ljudbeteckning.
Här hade det enligt mitt förmenande varit på sin plats med en översikt av
fonemsystemet och stavelsestrukturen i Överkalixmålet. En sådan över-
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sikt vore en hjälp för de läsare som inte är insatta i ämnet och känner
dialekten inifrån som författaren.

Användning av och attityder till dialekten i Överkalix
Det finns flera förebilder för den enkätundersökning av Överkalixbornas
användning av och attityder till dialekten som presenteras i kapitel 4:
från Sven 0. Hultgrens Skola i dialektal miljö (1983) kommer de bundna
frågorna i enkäten, och det är Mats Thelanders undersökning av provinsiella drag i flyttares språk (1985) som har stått modell för den specifikt
språkliga delen därav. 1 den metoddiskussion som inleder kapitlet (och
som nära ansluter till motsvarande diskussion i Hultgren 1983, s. 49f.)
visar författaren att hon är väl medveten om både för- och nackdelarna
med enkäten som undersökningsmetod. För att i någon mån kompensera
de svagheter som förknippas med bundna frågor har därför tagits med
även ett antal öppna frågor som bättre än de bundna speglar informanternas språkliga insikt och självkännedom. Och det är bra, tycker jag, att så
många informantsvar på de öppna frågorna anförs i framställningen. På
det sättet kommer man Överkalixborna närmare in på livet och lär känna
deras sätt att tänka och resonera kring t. ex. faktorer som påverkar valet
mellan standard och dialekt (4.6.3) eller attityder till dialekten (4.7.3).
En av de öppna frågorna i enkäten ställer jag mig likväl litet tveksam
till, nämligen den som gäller dialekttalande föräldrars språk till sina barn
(4.7.2.1). Om det, såsom framgår av 4.7.2, skedde en kollektiv övergång
från dialekt till riksspråk som uppfostringsspråk så tidigt som på 1940-talet, är det väl knappast ett medvetet val föräldrarna gjort när de i dag
uppfostrar sina barn på svenska. Är det inte strängt taget bara de som
väljer att tala dialekt till barnen som har gjort ett val, ett val som de
säkert också kan motivera? Vad gäller den bundna frågan om informanternas kompetens i svenska har författaren förekommit kritiken genom
att hänvisa till Erik Olof Bergfors fakultetsopposition (1985, s. 52 f.) på
Sven 0. Hultgrens avhandling.
I 4.6.1 behandlas en enkätfråga där det för de dialekttalande föräldrarna gällt att ta ställning till fem påståenden som berör växlingen mellan
dialekt och standardsvenska. Modellen är hämtad från Hultgren 1983,
som dock innehåller endast fyra påståenden. I föreliggande undersökning är det påstående nr 3 som är nytt:
Mitt talspråk är alltid en blandning av överkalixmål och rikssvenska. I vissa
situationer blir emellertid inslaget av överkalixmål mer framträdande medan i
andra situationer det rikssvenska inslaget dominerar. (Kursiveringen min.)
Det kan jämföras med nr 4 som lyder så här:
Jag håller inte alls isär överkalixmål och rikssvenska utan talar för det mesta en
likartad blandning av bägge. (Kursiveringen min.)
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Ingen av informanterna instämmer i påstående nr 4, varmed tydligen
avses ett blandspråk mellan dialekt och riksspråk, vilket tolkas som så
att blandspråk inte är Överkalixbornas uttrycksform. Kan inte den uteblivna kryssmarkeringen vid påstående 4 också tolkas så att det till sin
formulering alltför mycket påminner om nr 3, som omfattas av 14% av
informanterna? Någon betydelse för slutresultatet att man i Överkalix
gör en skarp distinktion mellan dialekt och standardsvenska, har det
eventuella sammanfallet mellan 3 och 4 dock inte, eftersom hela 75 % av
de dialekttalande föräldrarna omfattar det bidialektala alternativet i påstående 2 (Jag talar Överkalixmål i vissa sammanhang och rikssvenska i
andra ...).
Som ovan framgått består enkätundersökningen av två delar, en sociolingvistisk och en rent lingvistisk del. Under 4.1 Syfte anges dock bara
det sociolingvistiska syftet, och resultaten i fråga om språkanvändning
och språkliga attityder sammanfattas i 4.11. Därefter följer överraskande
och oförmedlat de språkliga frågorna i 4.12, och svaren på dem sammanfattas särskilt i 4.12.4. Alla syften med enkätundersökningen borde
givetvis ha meddelats redan i 4.1.
Förebilden för den specifikt språkliga delen av enkäten är Mats Thelanders studie Från blåknut till brakknut (1985). Den geografiska utbredningen av de medtagna orden sägs vara begränsad till Norrland och i
vissa fall enbart till Överkalix, men i förbigående sagt känner jag igen
flera av dem också från österbottnisk dialekt (såsom lemin, skadlig,
nyskjortan och förtjust som predikativ till subjekt i pluralis).
Vad uppläggningen av den språkliga undersökningen beträffar, undrar
jag om inte utgångspunkten borde ha varit den att den språkliga verkligheten i Överkalix är en annan än den i Västerbotten, där Thelander
genomförde sin undersökning. Hade det inte varit skäl att beakta bidialektismen i Överkalix genom att fördela bruket av de undersökta orden
på varieteterna dialekt och riksspråk? I 4.12.3.1 visar det sig ju att de
tillfrågade själva önskar göra den här distinktionen genom att precisera
sitt bruk av dialektord till situationer där de talar dialekt: »Jag har alltid
använt uttrycket och gör det fortfarande när jag talar överkalixmål.»
Till slut vill jag rikta några invändningar mot de tabeller där undersökningsresultaten redovisas i 4.3-4.10. Av 4.3.1 och 4.3.2 framgår
att den s. k. elevenkäten har besvarats av 141 elever, den s. k. föräldraenkäten av 165 föräldrar. Från tabell till tabell kan emellertid antalet
informanter variera en aning, och det beror, förstår jag, på ett visst
svarsbortfall. (Kunde inte de uteblivna svaren också ha redovisats?)
Men det finns också siffror som kan verka förbryllande på läsaren,
såsom när i tabellerna 4.12 och 4.13 svar från 160 elever redovisas trots
att endast 141 elever deltar i undersökningen. Enligt vad som framkom
vid disputationen finns det en godtagbar förklaring till den här skillnaden
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(vissa elever har besvarat flera svarsalternativ), en förklaring som läsaren till upplysning kunde ha meddelats i en fotnot. Enligt informantbeskrivningen i 4.4 är antalet dialekttalande (+D) elever sammanlagt 58
mot de icke-dialektalande (-D) 89, totalt 147 eller 6 fler än de 141 som
enligt 4.3.1 medverkar i undersökningen.
I avsnitt 4.9 och tabell 4.16 redogörs för de icke-dialekttalandes språksituation. Det är sammanlagt 34 föräldrar och 37 elever som har besvarat
frågan, siffror som kan jämföras med de 49 respektive 89 icke-dialekttalande föräldrar och elever som redovisas i tabellerna 4.3 och 4.4. Olikheterna får sin förklaring när man inser att avsnitt 4.9 och tabell 4.16 gäller
De inflyttades språksituation, en rubrik som hade varit mer adekvat än
De icke-dialekttalandes språksituation. I tabell 4.21 presenteras skolans
hållning till dialekt i klassrummet när föräldragenerationen gick i skola.
Enligt tabellen har frågan besvarats av 114 informanter, vilket innebär
ett stort svarsbortfall om frågan riktats till Samtliga föräldrar (som
tabellen anger) och inte bara till de dialekttalande föräldrarna (jfr tabell
4.3 med 116 +D-föräldrar).

Interferenser i Överkalixmålet
Kapitel 5 tar upp ett angeläget och intressant ämne, nämligen vad som
händer med dialekter som talas i språkgränsområden, i detta fall i ett
område där svenskt, finskt och samiskt möts. Här efterlyser jag inledningsvis en klarare redogörelse för syftena med undersökningen. Av 5.2
framgår visserligen att syftet är att utforska dels Överkalixmålets geografiska utbredning, något som skett redan i 2.2, dels eventuell interferens
hos personer som också talar finska och/eller samiska. Lite längre fram, i
5.8, får emellertid läsaren veta att det är fall av fonetisk och syntaktisk
interferens av både generell och individuell betydelse som kommer att
tas upp till behandling, alltså inte bara den interferens som kan iakttas i
de flerspråkiga informanternas tal.
Samma oklarhet som präglar redovisningen av syftena kan också
presentationen av material och medverkande informanter kritiseras för. I
5.2 omtalas nämligen inte att de påverkningar som generellt sett förekommer i Överkalixmålet beskrivs utgående från upplysningar som finns
tillgängliga i dialektlitteraturen. Av 5.7 framgår att totalt 62 informanters
tal har spelats in, men hur många av de 62 som analyserats med avseende på interferens nämns inte explicit. För att bli upplyst på den punkten
är man som läsare hänvisad till det engelska sammandraget, varav
framgår att interferensstudierna bygger på inspelningar med de 32 informanter som är bosatta i glesbygden utanför Överkalix socken. Vilken
omfattning materialet har i form av antal inspelade timmar finns inte
heller redovisat någonstans.
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I 5.8 ges den teoretiska bakgrunden till interferens mellan olika språk.
Här åberopas bl. a. Weinreich 1953 (s. 39 ff.), enligt vilken förutsättningarna för interferens skulle vara »såväl formell som informell likhet»
mellan två språk (s. 121). Om jag tolkat Weinreich rätt är förutsättningarna likväl antingen formell eller funktionell likhet:
What leads the bilingual to establish the interlingual equivalence of the morphemes or categories is either their FORMAL SIMILARITY or a SIMILARITY IN
PREEXISTING FUNCTIONS.
Den teoretiska översikten utmynnar i hypotesen att finskan/samiskan till
följd av bristande formell likhet med svenskan påverkar denna genom
funktionell likhet, vilket innebär att fonologin och syntaxen är mer
utsatta för påverkan än morfologin.
För Överkalixmålets del räknar författaren med finsk påverkan i fråga
om accentförhållandena, övergång av fornsvenskt frikativt dh till r,
uttalet av klusilerna b, d, g och vissa fall av inskottsvokaler.
Möjligheten av att enaccentsystemet i Överkalixmålet (samt i estlandssvenska och finlandssvenska mål) är en arkaism som bevarats med stöd
av finskan/samiskan diskuteras inte (jfr Holm 1972, s. 29). Att övergången dh till r och uppkomsten av inskottsvokaler beror på inflytande från
omgivande finska och/eller samiska mål är möjligt, men det finns som
författaren är väl medveten om skäl till en viss försiktighet i bedömningen av det främmande inflytandet. Dialekter som i hundratals år levt sida
vid sida kan ha påverkat varandra, och det kan i dag vara svårt att
avgöra i vilken riktning påverkningarna ursprungligen har skett (jfr Virtaranta 1982, som räknar med inflytande från Överkalixmålet i fråga om
övergången från dentalspirant till r i Jukkasjärvifinskan). Som en liten
anmärkning till redogörelsen för inskottsvokalernas geografiska utbredning (5.8.1.1.4) vill jag tillägga att sådana är vanliga också i Österbotten
(Hul&n 1957, s. 27; enligt Dahlstedt 1962, s. 212, är det ett nordskandinaviskt dialektdrag sammanhörande med apokope).
Finsk- eller estniskpåverkad ordföljd är en syntaktisk företeelse som
är omvittnad från flera håll, vanlig hos tvåspråkiga informanter bosatta i
språkgränsområden (t. ex. Lagman 1971, Holm 1972, Pinomaa 1974).
Avsnitt 5.8.2, som till vissa delar har en god förebild i Pinomaa 1974, ger
anledning till endast ett par smärre anmärkningar. Den första gäller
placeringen av satsadverbial i 5.8.2.1.1 i satsen Ji hä bera ve stjirn mata
do 'jag har fått bara med sked(en) mata dem', ett exempel som enligt min
mening även kan tolkas så att det är sättsadverbialet bera ve stjirn som
har fått en från svenska ordföljdsregler avvikande placering. Adverbialet
bera uppfattas i det fallet som särskilt satsadverbial (Thorell § 737),
placerat i omedelbar anslutning till det utpekade ledet ve stjirn. Den
andra anmärkningen gäller exempelsatsen i 5.8.2.1.2.4 (Adverbialet före
det sista infinitet), Ve birrt a kräinggo Satter fliti 'vi började omkring
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Satter flotta', som rätteligen hör hemma under den föregående kategorin
Adverbialet framför det första infinita verbet. Här undrar jag om det alls
är nödvändigt att dela upp de relativt fåtaliga beläggen på två kategorier,
beroende på om en sats innehåller en eller två infinita verbformer.

Genitivbegreppet
Enligt samstämmiga uppgifter i tillgänglig dialektlitteratur, redovisad i
6.1.4, är substantivens genitivform på väg att försvinna eller åtminstone
reduceras, speciellt i de östsvenska dialekterna och i de nordliga landskapen i Sverige. Rapporterna om genitivens tillbakagång grundar sig på
iakttagelser som gjorts i fält, medan någon ingående undersökning av
genitiven och dess motsvarigheter i dialektalt språkbruk inte gjorts.
Margareta Källskogs studie av genitivbegreppet i Överkalixmålet är
därför ett välkommet bidrag till den överlag ofullständigt beskrivna
dialektsyntaxen.
Den historiska översikten och referatet av diskussionen om genitivens
tillbakagång som inleder kapitel 6 bygger till stor del på Pitkänen 1979.
Också begreppet genitivfunktion, attributordets betydelse samt definitionen av possessiv och partitiv genitiv — med andra ord större delen av den
teoretiska översikten — presenteras i nära, för att inte säga alltför nära
anslutning till Pitkänen 1979.
Genitiven och dess omskrivningar presenteras rent deskriptivt, och
något försök till problematisering görs inte. Varför t. ex. dativen så gärna
övertar genitivens funktion är en fråga man inte får något svar på.
Materialet för undersökningen av genitivbegreppet är heterogent och
består av såväl dialekttexter som uppteckningar, vilket motiverar valet
av kvalitativ i stället för kvantitativ metod. Citeringen av språkprov är
mycket generös, och det har jag inte något att invända emot. Men
speciellt när man läser det här kapitlet med de många språkproven
saknar man en närmare redogörelse för fonemsystemet och ljudbeteckningen och hur denna förenklats jämfört med källorna. Vissa småfel och
inkonsekvenser kan noteras härvidlag, såsom att supradentalt s ibland
återges med rs och ibland med sj och att kolon som tecken för vokallängd ibland tappats bort. Vilka källor exemplen är hämtade ur anges
inte, med motiveringen att undersökningen gäller en enda socken. För
läsaren kunde det dock ha ett visst intresse att få veta om exemplet hör
hemma i inspelat eller upptecknat material.
Ett frågetecken har jag i 6.4.3 ritat för den avvikande typen framförställt pronomen följt av kärnledet i bestämd form: häns pappa och
mamma, häns sistra osv. Den oväntade avvikelsen förmodas bero på en
direkt överföring från finskan, en förklaring jag har svårt att acceptera då
ju finskan saknar speciesböjning och alltså inte har någon bestämd form
5—Sv. Landsmål 1991
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av substantiven. Är det inte snarare så att de här exemplen speglar en
osäkerhet i fråga om species som kan iakttas i finskspråkiga personers
svenska i både tal och skrift?

Avslutning
Margareta Källskogs avhandling om det nutida målet i Överkalix är
varken till uppläggning eller metod någon dialektavhandling i traditionell
mening. Den uppläggning avhandlingen fått gör det möjligt att ta upp
även sådana ämnen som annars lätt förbises av forskningen, såsom
dialektsyntax och språkkontakt i dialekttalande miljö. Fördelningen av
innehållet på tre delstudier ger möjlighet till komplettering av den bild av
Överkalixmålet vi fått av den tidigare, för svenska förhållanden mycket
omfattande forskningen i en enskild dialekt. Genom att ta i bruk teorier
och metoder från sociolingvistikens och tvåspråkighetsforskningens område bidrar Margareta Källskog med sin avhandling till en förnyelse av
den svenska dialektologin.
Avhandlingen kan framför allt klandras för att vara alltför beroende av
tidigare undersökningar med likartade teman. För de teoretiska avsnitten
har författaren funnit goda förebilder hos Marika Tandefelt, Sven
0. Hultgren, Mats Thelander och Antti Pitkänen. Slutintrycket är likväl
att det är ett samvetsgrant och gediget arbete som ligger bakom de tre
delstudierna, en beskrivning av Överkalixmålet man har en känsla av att
man kan lita på, eftersom författaren dels känner dialekten inifrån och
dels har en lång erfarenhet som dialektolog att bygga på. Jag vill därför
beteckna Margareta Källskogs avhandling som ett värdefullt bidrag till
den dialektologiska litteraturen, som våren 1990 berikades med inte
mindre än två doktorsavhandlingar om målet i Överkalix.
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SuMMary
Ann-Marie Ivars, Studies on the present-day dialect of Överkalix
Margareta Källskog' s doctoral thesis Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i
nutida Överkalixmål ('Attitudes, interference, genitive syntax. Studies on the
present-day dialect of Överkalix') consists of three mutually very different
investigations. The first of them, with the title `Use of and attitudes towards the
dialect' (chapter 4), presents the results of a questionnaire survey of 14- to
16-year-old schoolchildren and their parents. It examines, first, the current
status of Överkalix dialect at school and in the local community and attitudes
towards it, and second, informants' familiarity with and use of a number of
words forming part of the local or regional speech variety. The conclusion drawn
by the author is that the dialect enjoys less prestige than standard Swedish and
that it is losing ground in domains where its use was once taken for granted.
A large collection of material, consisting of statements in older dialect literature and recordings of multilingual informants, forms the basis for the second
part of the thesis, Interference in the dialect of Överkalix' (chapter 5), which is
concerned with language contact between Överkalix dialect, Finnish and Saami.
This study shows there to be few cases of Finnish/Saami interference: there is
some interference at the phonological level, both generally and individually in
the speech of multilingual informants. In addition, syntactic interference can be
found in the Överkalix dialect spoken by multilingual informants.
A syntactic question forms the subject of the third study in the thesis, 'The
genitive of common and proper nouns in Överkalix dialect' (chapter 5). This
investigation, which is based on the notes and transcripts of tape recordings left
by Carin Pihl, shows that, while the -s genitive does occur, it is not common. The
genitive is paraphrased in various ways, or else replaced by a dative or uninflected form. The dative, especially, has largely taken over the functions of the
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old -s genitive and is the commonest way of expressing ownership or belonging
in the modern Överkalix dialect.
Margareta Källskog has chosen an unconventional structure for her dissertation, enabling her to shed light on areas of dialect study that are otherwise often
neglected by researchers, such as language contact in a dialect-speaking environment and dialect syntax. She has applied theories and methods drawn from the
area of sociolinguistics and bilingualism, thus contributing to a renewal of
Swedish dialectology. All the same, her thesis can hardly be said to break
entirely new ground, since good modets could be found for all three of its
studies. The final impression, nonetheless, is that the three studies are underpinned by sound, conscientious research. The end-product is a description of the
Överkalix speech variety which we can rely on, since the author knows this
dialect from the inside. Margareta Källskog's thesis is therefore a valuable
contribution to the dialectological literature.

Om utvecklingen av gammalt
uddljudande wr i nordiska, särskilt
svenska, dialekter
Av Claes Åneman

Gerd Eklunds doktorsavhandling Vrist — brist — rist. Utvecklingen av
gammalt uddljudande wr i nordiska, särskilt svenska, dialekter (Skrifter
utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A:17.
Uppsala 1991) är omfångsrik och innehållsrik. Föreliggande uppsats
återger i allt väsentligt de synpunkter jag framförde som fakultetsopponent vid Gerd Eklunds disputation i Uppsala den 22 mars 1991.
Avhandlingen har, sägs det på s. 9 överst, sitt ursprung i en iakttagelse
förf. gjorde för drygt 20 år sedan vid excerpering av samlingar från Övre
Dalarna i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). Hon fann
där att det gamla uddljudande wr i t. ex. verbet vrida i sällsynta fall hade
bevarats — wrajda, ibland utvecklats till rw — rwajda, till hr — bräjda, till
ur — vräjda och ibland till r som i subst. vrå — rå.

Referat
kapitel 1 Inledning redogörs kortfattat för syftet med avhandlingen.
Gerd Eklund vill i första hand »kartlägga förekomsten av de olika särutvecklingarna av gammalt initialt wr i de svenska dialekterna, i andra
hand ... söka utröna ålder hos och orsak till dessa utvecklingar».
Det sägs att det hade varit »önskvärt att i undersökningen i lika mån
ha kunnat inkludera norskt och danskt språkområde, men [att] detta har
omöjliggjorts av utrymmesskäl». För de här områdena utgörs beläggen
av ordboksmaterial som redovisas på kartor.
I inledningskapitlet ges också en kort forskningshistorik. Samtliga ord
med gammalt initialt wr har av olika skäl inte kunnat behandlas. Förf.
redogör för sitt urval av ord, vilket har styrts av ambitionen »att utifrån
ett rimligt stort material bestående av så säkra belägg som möjligt av ord
eller ordgrupper med stor eller medelstor utbredning undersöka utveck-
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Ungen av wr-» (s. 11). Detta urval har resulterat i 14 ord och ordgrupper
(se s. 12 f.). Vidare redogörs för de källor som nyttjats för det i avhandlingen behandlade dialektmaterialet. Avslutningsvis meddelas principerna för redovisning av materialet och för normalisering av källornas
ljudbeteckning. Allra sist i kapitel 1 redogörs för vilka ord och ordgrupper som har karterats.
I kapitel 2 redovisas det svenska materialet landskapsvis. I kapitel 3,
som är bokens längsta, kommenteras, i regel mycket ingående, de fjorton ordgrupperna med avseende på betydelse och förekomst, etymologi
och ljudförhållanden. Under det sistnämnda får vi oftast en underrubrik
Allmänt (här redogörs för t. ex. stamvokalens kvalitet/kvantitet) och en
underrubrik Uddljud, där det redogörs för förekomsten av det initiala
wr:s olika utvecklingar.
I kapitel 4 behandlas några medeltida metatetiska skrivningar av wr i
Sverige och Norge. Det gäller både appellativt och onomastiskt material.
Här redogörs också för utvecklingen av mansnamnet fno. Hröaldr till
Vrål.
I kapitel 5 behandlas övergången wr till br i några svenska ortnamn.
Några namn från Danmark, Norge och Finland dras också in i diskussionen. Kapitlet avslutas med ett kort referat av Ingemar Olssons utredning
om de gotländska Brita-namnen i hans avhandling Gotländska terrängord.
I kapitel 6 redovisas de slutsatser som förf. drar av det genomgångna
materialet och de resultat som undersökningen har gett med avseende på
utbredningen av de olika uddljuden och uddljudsförbindelserna, deras
ålder och uttal. I kapitlet analyseras wr i fråga om de fonetiska egenskaperna, och de olika förändringarna av wr granskas i ljuset av teorin om
differentiering. Slutligen diskuteras några dialektgeografiska samband,
dels inom Sverige, dels inom Norge—Sverige. Allra sist i kapitlet diskuteras möjligheten av en metates rw i Flensborghandskriften av Jyske Lov.
Utanför Norden har metatesen rw kunnat beläggas i några östfrisiska
lagtexter från 1300- och 1400-talen. Ett eventuellt samband mellan Sverige och Frisland i det här avseendet diskuteras.
Avhandlingen avslutas med kapitel 7 Sammanfattning. Så följer en
översättning av sammanfattningen till engelska, förteckning över källor,
litteratur och förkortningar samt en lista med geografiska förkortningar.
Allra sist kommer en tabellbilaga (tabellerna 4-17) och en kartkommentar och kartförteckning med kartbilaga (kartorna 3-16).

Avhandlingens titel
Ett centralt ord i avhandlingen är substantivet vrist. Det har också med
formerna vrist — brist — rist fått utgöra en slående titel på boken.

Uddljudande wr i svenska dialekter
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Avhandlingens undertitel, »Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i
nordiska, särskilt svenska, dialekter», är däremot inte helt lyckad. Visst
förekommer, som framgår av referatet ovan, norskt material i avhandlingen, men det är egentligen endast redovisat på kartor. Av kommentarer till detta material är det ytterst lite. Det danska materialet inskränker
sig till en enda karta. (Mera härom i det följande.) En mer adekvat
underrubrik vore kanske »Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i
svenska dialekter». Man kan också jämföra med vad förf. själv säger om
sitt syfte med avhandlingen (s. 9).

Forskningshistorik
På s. 11 ger förf. en forskningshistorik, som jag tycker är väl kortfattad.
Det hade varit lämpligt att något redogöra för hur de olika forskare som
nämns i det här avsnittet har sett på problemet med utvecklingen av wr.
Nu har forskningshistoriken mest blivit en litteraturlista, där kanske
också några namn saknas, t. ex. Axel Kock, Studier öfver fornsvensk
ljudlära 1-2, Ingemar Olsson, Gotländska terrängord (om Brita-namnen).

Materialet
Det är ett mycket stort material som förf. har arbetat med, och på något
sätt måste ett urval göras. Jag har inga egentliga invändningar att göra
mot urvalet, men jag återkommer till frågan.
Som nämnts har materialet delats in i ordgrupper, närmare bestämt 14
stycken. Utgångspunkten har varit stamvokalens kvalitet och kvantitet
under samnordisk tid. Den efter stamvokalen följande konsonantismen
och ordens betydelse har också varit av vikt. Det är alltså fråga om en
indelning efter ordens etymologi.
I kapitel 2 redovisas de svenska dialektbeläggen. »Det norska och det
danska materialet har enbart karterats (kartorna 11-15)» (s. 15). Detta
tycker jag är synd; i synnerhet det danska materialet är styvmoderligt
behandlat (se nedan).
Varje ord och ordgrupp redovisas för sig, landskapsvis, från norr till
söder och från öster till väster och inom varje landskap sockenvis. Övre
Dalarna har, som nämnts, varit utgångspunkten för undersökningen, och
därför har det området brutits ut från övriga Dalarna och redovisats för
sig, traditionsenligt indelat i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna.
Det har jag ingenting emot. Dock förstår jag inte varför Dala-Bergslagen
inte placerats i anslutning till dalmålsområdet (s. 42). (Nu kommer det
efter Västmanland och före Södermanland.)
I fråga om ålder innehåller kapitel 2 ett mycket heterogent material —
från 1700-talets mitt (Ihre t. ex.) fram till 1980-talet eller kanske 1990. På
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något ställe i avhandlingen, helst i 1.4 eller 1.5 om Material och Materialredovisning, hade det kunnat sägas något om den stora spridningen i
ålder.
Låt oss ta ett exempel, s. 23. Här finns material från ULMA (Dialektoch folkminnesarkivet i Uppsala), från OSD (Arkivet för Ordbok över
Sveriges dialekter) och från tryckt litteratur (som väl till allra största
delen är excerperad och ingår i OSD:s samlingar). Dessutom finns belägg
som muntligt förmedlats till förf. Spridningen i fråga om ålder illustreras
bra: not 18 UUB Ihre 100:3 s. 16 (före 1766), not 16 Rietz s. 819a (alltså
Svenskt dialekt-lexikon 1862-1867), not 2 Nordlinders ordlista (från
1891), not 3 och 4 Pihls resp. Rutbergs doktorsavhandlingar (från 1924)
och not 8 och 9 Muntliga uppgifter (1981).
Det hade varit bra med en skiktning av materialet åldersmässigt.
Material som är äldre än t. ex. 1875 hade kunnat placeras efter det
»moderna» dialektmaterialet vid varje ord eller ordgrupp. Det är inte
alltid ett äldre belägg markeras med en not och där man via den eller
litteraturförteckningen kan få uppgift om från vilken tid det härrör.
Som förf. själv påpekar, s. 14 längst ner, har det blivit ett stort antal
noter — det gäller främst materialsamlingen. Det rör sig här om över 800
noter — kanske ett rekord. Antalet hade dock kunnat minskas betydligt.
Att läsa en materialsamling är ofta ganska besvärligt, och med den här
mängden noter underlättas ingalunda läsningen.
Med de stickprov jag har företagit i ULMA och OSD kan det konstateras att materialet är pålitligt. Jag tror också att förf. under åren har
skrapat ihop det mesta som finns tillgängligt. Men helt naturligt kan
kompletteringar göras, och visst kan en del fel smyga sig in.
På verbet vreta 'dra en linje med ett timmerdrag' (s. 51) kan ytterligare
ett par belägg anföras för Östergötland, nämligen urta från Tidersrum,
V. Harg och Vist (ULMA). För Vist-belägget jfr också I. Olsson, Gotl.
terrängord, s. 128. Från Fliseryd i Småland (s. 58) föreligger också ett
belägg på vrete s. 'timmerdrag'. En del av de belägg på subst. vrete som
anförs från Småland (s. 58) återfinns också hos G. Hedström, Sydsmåländska folkmål, s. 13. (Det gäller Korsberga, Lemnhult, Nye, Näshult
och Stenberga. Hänvisning hade också kunnat göras till Gertrud Areskog, Östra Smålands folkmål, s. 76 — S. Vi, Misterhult och Lönneberga.) Det enda belägget på subst. vrete från Öland (s. 54) skall vara vret,
inte vrete. (Belägget är från Lindroths Ölands folkmål 1, s. 177.)
Beläggen på vret 'åker' från Gästrikland (s. 38) kan kompletteras med
ett belägg vret från Hedesunda. Formen vrång 'båtspant' från samma
socken har jag inte kunnat finna; däremot vränger 'tvärgående hållare av
trä, som skulle binda de längsgående bräderna i en kyrkbåt'. För formen
vrenstfi från Årsunda (s. 38) sätter jag ett frågetecken. Uppteckningen i
ULMA har vrensk, vrenskar — vrenstjin best. form.
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På s. 33 anförs ett belägg vrensk s. 'hingst' från Delsbo, Hälsingland.
Ordklassangivelsen är felaktig; det är fråga om ett adjektiv. Upptecknaren, Torsten Bucht, har på sedeslappen skrivit »brunstig om häst».
På s. 28 uppges belägg på vrid s. 'utväxt på träd, skål gjord av dylik
utväxt' under formen vril — alltså med tjockt 1 — från Multrå, Ångermanland. Jag har inte kunnat hitta något belägg på ordet från Multrå, men det
finns säkert, fast jag tror då under formen vril med dentalt eller tunt 1. Jfr
att i tabell 1, s.96, belägget finns inräknat bland dem med tunt 1 i
Ångermanland.
Vid en noggrann kontroll av hela materialet skulle väl en del ytterligare kompletteringar kunna göras och några fler felaktigheter upptäckas.
De torde dock inte få några konsekvenser för författarens resonemang i
stort.

Kartorna
När det gäller de svenska kartorna, nr 3 t. o. m. nr 8, hade jag gärna velat
veta vad som har gjort att det är just de här orden (ordgrupperna) som
har karterats. Det sägs efter vad jag kunnat se ingenting om detta i
avhandlingen.
Jag ser det som ett plus att utvecklingen wr > r och wr > hr i de ord
som undersöks samlas upp och åskådliggörs bra på två separata kartor, 9
resp. 10.
En karta skall ge en överskådlig bild av vissa förhållanden och kan väl
aldrig helt ersätta en materialsamling. Med undantag av de två kartorna 9
och 10 visar varje karta fyra—sex olika företeelser. Trots att kartorna är i
en färg är de rätt så åskådliga. Valet av symboler finner jag gott, med
undantag av symbolen för bevarat wr — det droppliknande tecknet. På
karta 7 t. ex. har man nog svårt att hitta beläggen på wresa och wresen.
Man måste gå till materialsamlingen eller tabell 14. I avsnitt 3.11, där
ordgruppen kommenteras, firmer vi ingenting om de här beläggen på wr
(wresen Hjärtum, Bohuslän (s. 48), och wresa Harplinge, Halland (s. 60).
I vanliga fall brukar sådana här påfallande belägg kommenteras. Hjärtum-belägget tas dock upp i kap. 6, s. 147.)
Den symbol som markerar ur-former med belägg från två socknar
(ofullständig cirkel) kan vara svår att skilja från den vanliga symbolen,
cirkeln, för ur. Det gäller främst Skåne och Västergötland, se t. ex. karta
6. Här kunde en symbol som visar att utvecklingen är lika för ett större
område, ett härad t. ex., ha använts. Jfr karta 13 om utvecklingen av wr i
vreist 'broms på släde' i norska dialekter.
På karta 10 skall vi återfinna de br-former som redovisas i materialsamlingen. På karta 8 markeras brist för vrist från Ramsberg i Västmanland men saknas på karta 10. En symbol för br-form av vrist i västra
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Uppland (till höger om Norrby-belägget) saknas på karta 10 och finns ej
heller med i materialsamlingen. Det ser ut att gälla Huddunge. Belägget
fotbrist från Bjurholm i nordöstra Ångermanland finns infört på karta 8
men inte på karta 10. På båda kartorna (8 och 10) finns markeringar för
hr-form av vrist från Hörnefors; så vitt jag kan se är belägget inte
upptaget i materialsamlingen.
Jag har alltså tittat lite närmare på de här två kartorna, och de
onöjaktigheter som jag nyss berört är — det vill jag understryka — detaljer.
Jag har ett bestämt intryck av att kartorna är pålitliga.
I det här sammanhanget vill jag också något beröra den enda karta
som avser danska dialekter, alltså karta 15, den näst sista i avhandlingen.
Den visar utvecklingen av wr- i danska dialekter och är, som det står,
gjord efter karta nr 46 i Bennike—Kristensen, Kort over de danske
folkemål, 1898-1912. Det bör kanske nämnas att kartan i »original» är i
olika färger. Förf. har alltså ersatt färgerna med skrafferingar av olika
slag. Resultatet är gott. Däremot är det en brist att vi inte får en kort
redogörelse för vilka ord som ligger till grund för kartan. Av Bennike—
Kristensens bok framgår det på s. 91 att det egentligen endast är fråga
om tre ord, nämligen adj. vred, verbet vrida och subst. vrak 'vrak; avfall,
avskräde'. En kort kommentar till kartan hade också varit på sin plats.
Jag hade dessutom gärna sett att vi hade fått en samlad kort kommentar
till de norska kartorna.

Kommentar
I kapitel 3, som är bokens längsta, kommenteras de enskilda orden,
sammanförda i de 14 olika grupperna. Dispositionen är i regel den att
först kommer ett avsnitt om ordens betydelse och förekomst och sedan
en utredning om etymologin. Sist kommenteras ljudförhållandena som
delas upp i två underavdelningar: 1) Allmänt och 2) Uddljud. För
uddljudsförhållandena, som ju är avhandlingens tema, redogörs oftast
mycket noggrant och överskådligt med mellanrubriker i halvfet stil: wr,
rw, w, br, r, vr. Under rubriken Allmänt får vi mycket kortfattat upplysningar om främst stamvokalens kvalitet och kvantitet.
Naturligtvis kan den här dispositionen variera, alltefter ordgruppens
art. För en del ordgrupper är det fråga om längre utredningar, t. ex. om
vrensk(e) s., vrenska v. (s. 77 ff.), vrid s., vrida s., vril s., vrilug adj.
(s. 94 ff.), vrida v. (s. 99ff.), vres(-e, -a) s., vräss (vress) s., bres(a) bräss
(bris, bräs) o. likn. s. (s. 108 ff.) och vrist s. (s. 117ff.).
I samband med frågan om hur formen rå (för vrå) i t. ex. mellersta
Norrland skall förklaras — vid sidan härav finns också ro i bl. a. Västerbotten, Ångermanland och Österbotten — skriver förf. (s. 69) att mot en
förklaring som går ut på att rå är den omljudda formen ro med vokalen
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analogt utbytt mot å talar dels att området med rå-former är stort men
»framförallt att det ansluter till ett område på norsk sida (Mfbre och
SOr-TrOndelag) med rå-former». Dessa norska rå-former dokumenteras
inte. Det är ett exempel på att det hade varit bra om norskt material
åtminstone på vissa punkter redovisats i en materialsamling i undersökningen.
Förf. är mycket noggrann när det gäller att bedöma beläggens värde
och tillförlitlighet. Det gäller både form och betydelse. Ibland kanske
hon dock är onödigt tydlig och ambitiös. Vad som t. ex. sägs på s.75 om
uppteckningen vränggen från Norrfjärden, Norrbotten, och likaså om
vrånga b. sg. från Byske, Västerbotten, har redan sagts i materialsamlingen s. 23, not 8 och 9, resp. s. 24 och not 42. Här hade det väl räckt
med en hänvisning till materialsamlingen.
Subst. vrensk(e), vrinsk(e) 'hingst' och hithörande verb vrenska, urinska, unna o. flera former med bl. a. bet. 'gnägga'; 'skrika, gnissla, vina'
behandlas under tre skilda avsnitt: 3.3 s. 77 ff., 3.9 s. 104 och 3.10
s. 105 if. Uppspaltningen hänger samman med materialets uppdelning i
olika ordgrupper beroende på stamvokalens kvalitet och kvantitet under
samnordisk tid (se s. 19 ff.). De närmare etymologiska sambanden mellan
de tre ordgrupperna är inte så lätta att fastställa. Förf. resonerar försiktigt, och det menar jag är klokt. Utredningen om de v-lösa formerna med
elä och ö av verbet vrenska 'gnägga' och adjektivet vrensk 'brunstig
(mest om häst)' (s. 79 ff.) är ett bra exempel på förf. :s sätt att tackla
sådana här problem. Att det är fråga om att w verkat labialiserande på e
till ö och därefter fallit, har förf. säkert rätt i.
Om de tre ordgrupperna som i fråga om betydelsen är rätt enhetliga —
detta gäller i varje fall substantiven — i kommentaren hade behandlats
tillsammans (kanske med underavdelningar), tror jag att det hade blivit
överskådligare och därmed lättare att få ett grepp om dem. För behandlingen av det uddljudande wr hade det så vitt jag kan se inte varit till
någon nackdel.
Om subst. vrätt 'åker, teg'; 'den sträcka man plöjde el. harvade i en
åker utan att vända' med flera betydelser sägs att uddljudsförbindelsen
mestadels är ur, »men hr förekommer i Västergötland, Östergötland och
Småland» (s. 88). Vi har ingen karta över det här ordet. Vill man se på
antalet br-former får man gå till tabell 8. Det visar sig att Västergötland
har 3 sockenbelägg plus 2 andra (sammanlagt 5 belägg) — samtliga har br;
Östergötland har 11 belägg totalt — endast 1 brätt och Småland 23 belägg,
varav endast 2 har hr: brätt Berga, Sunnerbo hd, och Tolg, Norrvidinge
hd. Jag tycker att det hade varit på sin plats att i kommentaren tala om
att det rör sig om mycket få, enstaka belägg. Proportionerna borde ha
påpekats, åtminstone för Östergötland och Småland.
På s. 100 redogörs för förekomsten av ett uttal med wr i verbet vrida.1
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Råneå, Norrbotten, har ett sådant uttal funnits fram till sekelskiftet. Det
är belagt i Älvdalen, Våmhus, Mora och Venjan. Ett belägg föreligger
från Uppland (Östervåla) och ett från Bohuslän (Hjärtum). Hur belägget
wri (ii) från Lövånger i Västerbotten bedöms, får vi inte veta. (Belägget
är upptaget i materialsamlingen, s. 25.)
När det gäller redogörelsen för uddljudsförhållandena i vrida har förf.
gjort en geografisk uppdelning: Norrland, Övre Dalarna och Övriga
(s. 103). Ordet »övriga» är kanske inte det lämpligaste i sammanhanget.
Inom Norrland föreligger enbart ur-former från Härjedalen, Jämtland,
Medelpad och Gästrikland. Även större delen av Hälsingland uppvisar
ur. Se karta 6 (s. 102). Av den kartan och av tabell 11 framgår att även
Ångermanland har enbart ur-former — 29 belägg.
Substantiven vres, vräss, bres, bräss o. andra former 'vresighet i trä';
'körtlar' och adj. vresig med flera former 'vriden, knotig (om fibrernas
riktning i trä)', 'svårkluven' bildar en stor och heterogen materialsamling. Förf. har försökt att indela materialet — jag hänvisar till s. 109f. —
och har lyckats ganska bra. Ordgruppen är företrädd inom två från
varandra skilda områden: Götaland, Svealand, Gotland, Åland och Åboland är det ena och Norrland och Österbotten det andra.
För det första området konstateras att subst. vres n. och bres n.
'körtlar' samt vres (vress) n. 'vridning i trä' ursprungligen är identiska
och att de utgår från ett fsv. *wris. Detta har betecknat 'någonting
vridet' el. dyl. Förf. menar också att betydelsen 'vridning' är den ursprungliga; 'körtel' är resultatet av en betydelseförändring (se s. 117).
Inom det andra området — Norrland och Österbotten — har vi enbart
hr-former: bres el. bress (även kortstaviga former finns: i kalixmålen,
Nordmaling (nö. Ångermanland) och Österbotten), och betydelsen är
'bräss, thymus; körtlar; knottrigt skinn på tungan hos djur'.
De här nordliga br-formerna bör, menar förf., representera en ursprunglig initialförbindelse br, »eftersom bres uppträder i kalixmål, jämtska och ångermanländska mål. I dessa mål förekommer eljest ingen
övergång wr > hr. Till grund ... torde alltså ligga ett äldre *bris»
(s. 115). Detta stämmer dock inte riktigt. Se kartorna 10 och 7. Enligt
karta 10 finns det flera hr-former i Ångermanland (och ett enstaka i
Jämtland). Jfr också adj. vresat—bre 'vresig, svår att klyva ...' från
Arnäs, Ångermanland. Jfr också s. 123 om vrist — brist i Ångermanland.
Förf. skriver också att det sydliga bres och det norrländska bres är
semantiskt skiljaktiga. »Det norrländska bres har nämligen ... ofta bet.
'knottror på tungan', vilket det götiska bres aldrig har» (s. 116). »Ofta» i
det här fallet betyder så vitt jag kunnat finna 2 belägg, vilket inte är
mycket (Överkalix och Ångermanland Ihre (UUB) före 1766). Är det så
stor skillnad i betydelsen mellan körtlar och knottror på tungan? Det
viktiga i sammanhanget är väl ändå ljudförhållandena — endast hr-former
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(framför allt i Österbotten). Jag tror nog att förf. har rätt i fråga om
etymologin, men argumenteringen härför är inte invändningsfri.
»Adj. vresig 'vriden' återfinns i större delen av Sverige» (s. 117). Det
kan vara på sin plats att nämna att det saknas i Norrbotten, Västerbotten, Härjedalen, Hälsingland. Inget belägg är noterat från de egentliga
dalmålen och inget från Öland. Det är få belägg i Ångermanland, Medelpad, 2 i Jämtland och 1 i Lappland.
Subst. vrist är för avhandlingen ett centralt ord. När det gäller författarens förklaring av övergången wr > br som bl. a. beroende på en viss
fonetisk tendens — jag återkommer till det — är det också ett viktigt ord.
Vrist får en mycket noggrann behandling — detta gäller i varje fall
förhållandena i svenska dialekter. Med tanke på bl. a. vad ovan sagts om
ordets centrala roll i avhandlingen hade det enligt min mening varit
önskvärt att de norska formerna för vrist fått en kommentar.
Ett genomgående drag i boken är författarens ambition att kontrollera
dialektbeläggens och upptecknarnas tillförlitlighet. Det är självklart bra.
Ibland drivs granskningen av de olika beläggen kanske väl långt som på
s. 121 beträffande r-formerna i Medelpad och på s. 123f. betr. hr-formerna från samma landskap av vrist. Här hade framställningen kunnat
komprimeras. Ett förtydligande bör göras till uppgifterna längst ner på
s. 125 om förekomsten av övergången wr > hr: jämte Dala-Bergslagen—
Närke bör också Gästrikland nämnas och om w-bortfallets utbredning:
Jämtland och Härjedalen har också nästan genomgående r-former —
rist/rest. Se t. ex. karta 8.
Subst. vrete 'timmerdrag', 'ett instrument som användes när man skall
passa ihop väggstockar' och verbet vreta 'dra med timmerdrag' förekommer främst i Östergötland men också i Småland och på Öland (3
belägg). I Hogdal, Bohuslän, finns subst. vrete belagt och från Nuckö i
Estland verbet vreta. På s. 11 skriver förf., att det gällt att utifrån ett
»rimligt stort material bestående av så säkra belägg som möjligt av ord
eller ordgrupper med stor eller medelstor utbredning [kurs, av mig]
undersöka utvecklingen av wr». Som jag ser det fyller de här beläggen
knappast någon funktion för att ytterligare belysa utvecklingen av det
gamla wr. Det enda som är av egentligt intresse är när förf. skriver:
»Någon form med hr finns ej belagd.» Det hade väl kunnat räcka med att
i avsnitt 1.3 (ordurvalet) nämna de båda orden, ange deras begränsade
utbredning och konstatera att samtliga belägg har yr. Kommentaren på
s. 126, som ju till stor del är citat från Sigurd Erixons uppsats i Rig 16,
Ett timringsredskap i kulturgeografisk belysning, är i sig intressant men
kanske inte i första hand för den här avhandlingens syfte.
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Medeltida metatetiska skrivningar av wr
I Ovansiljan, socknarna Älvdalen och Våmhus, förekommer i dag en
metates av den gamla förbindelsen wr. Verbet vrida t. ex. heter rwajda
o. likn., se bl. a. s. 152, där resultatet av mätningar med sonagraf på
material från bl. a. Älvdalen och Våmhus presenteras. Det är en mätning
på ett visserligen mycket litet material men det är bra att den gjorts och
att vi fått ta del av den. W i förbindelsen rw i övre Dalarna visar sig vara
ett tydligt labialt vokalljud. Så bör det ha varit även i fornspråklig tid.
För att belysa förekomsten av metatetiska skrivningar i äldre tid
redovisar förf. i kapitel 4, s. 128 ff., några sådana från 1200-, 1300- och
1400-talen, och det gäller både appellativer, ortnamn och personnamn.
För Sveriges del är det fråga om Västmannalagens huvudhandskrift, B
57, och diplommaterial från Uppland, Västmanland och Östergötland.
Det finns vidare två rw-skrivningar av adj. vred i det s. k. birgittin-norska
fragmentet, förmodligen från slutet av 1300-talet. Om det är att betrakta
som norskt eller svenskt är en öppen fråga.
Materialet från Norge utgörs främst av ortnamn och av medeltida
belägg på mansnamnet Roald — utvecklingen Hröaldr > Röal > Ruål >
Vrål. Det visar sig att metatesskrivningar hör hemma framför allt i
sydöstra Norge.
Under 1400-talet försvinner de metatetiska formerna både i Sverige
och i Norge.
Några 1400-talsskrivningar med en inskottsvokal mellan w och r av
namnen Vreta kloster, Gullbergs hd, Östergötland, och Vram, Luggude
hd, Skåne, skulle enligt förf. tyda på att metatesen på vissa håll levde
kvar eller åtminstone hade ett bilabialt, rundat uttal av w i förbindelsen
wr (s. 130). Vreta kan skrivas voreta, veretha o. likn. I ett diplom från
1441, utfärdat i Malmö, står .. . boende j wurom. Vad dessa skrivningar
visar är endast att det kan vara fråga om ett bilabialt uttal av w (inte
någon metates). Diplomet från 1441 ger exempel på danskt språk och är
väl därför mindre lämpligt att ta upp som exempel på ev. metatetiska
skrivningar i Sverige.
Vid redogörelsen för metatesskrivningarna i Västmannalagen hade jag
önskat att vi fått upplysning om såväl ordklass som betydelse för de
anförda formerna av invrwka och invrak. Förf. är väl snål med att ge oss
betydelser. Det blir stundom svårt att läsa texten; man får ofta gå
tillbaka till översikten över ord(grupps)indelningen på s. 19 ff. Ett belysande exempel återfinns på s. 74: »Verbet vrånga torde i bet. 1 vara
bildat till subst. vrång och i bet. 2 och 3 till adj. vrång. Subst. vrånga är
en avledning av adj. vrång.»
I det här sammanhanget hade det varit lämpligt att behandla de fem
ev. exemplen på metates som finns i Flensborghandskriften av Jyske
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Lov. Man kan väl också tänka sig att frågan om eventuell metates wr >
rw i runinskriften Sö 45, Släbro, S:t Nikolai sn, Jönåkers hd (s. 1580,
hade diskuterats i samma kapitel.
Runföljden atruakn är omdiskuterad. Den har diskuterats av bl. a.
Brate, Wess&i, Otterbjörk och nu senast av Svante Lagman och Gerd
Eklund. I anslutning till WessM vill Gerd Eklund tolka ruakn som en
metates rw av wr och kn som en omkastning av nk. Runföljden skulle
kunna tolkas som at Vrang. Namnet Vrang, även Vrange, är känt som
tillnamn både från östnordiskt och från västnordiskt område.
Det är väl nästan omöjligt att avgöra om det står Vrang (en metates)
eller Vagn (r skulle vara en »felristad (och kasserad) u-runa») utifrån
detta enda exempel. Förf. är också mycket försiktig men menar att med
hennes förslag är »minst problem förknippade».

Övergång wr till br i några svenska ortnamn
För att om möjligt kunna datera övergången wr > hr har förf. excerperat
samlingarna i Ortnamnsarkivet i Uppsala. Det är två grupper namn som
undersöks lite närmare: namn som innehåller ett äldre wrteng o. likn.
resp. wrak. Det sägs ingenting om vad som har bestämt urvalet. I slutet
av kapitlet refereras också kortfattat Ingemar Olssons utredning om de
gotländska Brita-namnen. Olsson har övertygande visat att dessa namn
innehåller ett forngutniskt *wilti, bildat till svagstadiet av det starka
verbet *writan, i t. ex. mlty. writen 'rista, skriva'. Förf. skriver i slutet
av sitt referat: »övergång[en] *wrfti > *brfti faller väl in i mönstret för en
tidig och omfattande övergång wr > hr; som vi skall se ... gynnas en
sådan av kort i och efterföljande t» (s. 146). Till detta allra sista återkommer jag. Om åldern på övergången på Gotland har Olsson uttalat sig
försiktigt: »kan vara av hög ålder».
Det namn som förf. först behandlar är Bräng i Sunds sn, Ydre hd,
Östergötland (s. 139 ff.). Det är numera fråga om två gårdar, Stora och
Lilla Bräng. Namnet skrivs äldst wrceng 1381 i en vidimation från 1414.
Jordeboken 1545 har vrengh. En skrivning med hr, Brängh, förekommer
i ett dokument daterat 1418 men som föreligger i en avskrift från 1643.
Ytterligare ett par hr-former finns från 1400-talet (Rääf Ydre hd 1).
Under 1500-talet växlar ur- och hr-.
När det gäller att bedöma dialektbeläggen är, som jag nämnt, förf.
mycket försiktig. Här har hon dock inte varit lika försiktig och kritisk vid
bedömningen av skrivformerna. Den första br-skrivningen härstammar
från L. Sparres kopiebok 1643, och med den får man som bekant
handskas med stor försiktighet. Stavningen med »ä» (och »ö», »å») i
avskriften borde ha stämt till viss eftertanke. Rääfs Samlingar och
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anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergötland 1 (1856)
är väl heller inte det bästa diplomatariska källmaterialet.
Med hjälp av ortnamnsmaterial kan vi ibland ungefärligen datera
ljudförändringar. Att med utgångspunkt i den här br-skrivningen av
Bräng (från 1418) datera övergången wr > br till början av 1400-talet
menar jag är metodiskt mindre lämpligt.
Det övriga ortnamnsmaterialet som presenteras i kapitlet visar br-former från 1500-talet. Vad jag nu har påpekat får konsekvenser för vad
förf. skriver om dateringen av wr > hr, t. ex. på s. 160, 166 och 185.
Gerd Eklund utgår i sin tolkning av namnet Bräng från skrivningar
med wr och ser i namnet ett äldre Wra,ng, ett ursprungligt ånamn,
urnord. *Wrangiö, avledning till *wrang- 'krokig, böjd'. Öster om Stora
Bräng rinner en liten å, som strax norr om gården har ett markerat
slingrigt lopp. Förf. kan också hänvisa till andra namn i Sverige, Norge,
Danmark och Finland som tycks förutsätta vattendragsnamn, som är
avledda av adj.-stammen *wrang. Hon kan också stödja sig bl. a. på
Kousgård SOrensen i Danske s0- og ånavne 7.
Den andra gruppen innehåller wrak. Strängt taget behandlas endast ett
par, tre namn. Braxnäs heter en gård i Skedevi sn, Finspångaläns hd,
Östergötland. Den äldsta skrivningen, in Wraxnes, de wraxnces, är från
1269. Det finns flera liknande wr-skrivningar. Den första br-skrivningen
är från 1596.
Det förslag till tolkning av namnet Braxnäs som ges träffar säkert rätt.
Appellativet vrak, som finns både i riksspråket och i dialekterna, betecknar 'fartygsvrak, vrakgods' men också 'något odugligt, värdelöst', ofta
'murken timmerstock'. Ordet sjövrak, belagt redan i yngre fornsvensk
tid, har kunnat användas om vrakgods men också om tång, vass, ris och
grenar o. likn. Förf. hänvisar till Lars Hellbergs uppsats Obbola i Nordiska studier i filologi och lingvistik tillägnade Gösta Holm 1976. »När
namn som Vrakholmen och Vraksnäs uppträder i inte alltför stora insjöar
och t. o. m. åar, får man vara beredd på att den enda rimliga slutsatsen
kan bli att de vittnar om ilanddriven vass e. dyl.» (Hellberg a. a., s. 209).
Förleden i Braxnäs är alltså gen. sing. av fsv. vrak med bet. 'ilanddriven vass' o. likn. »Gården ... ligger vid ett i sjön Regnaren utskjutande
näs, vilket har fångat upp sjövräkt vass o. likn.» (s. 144).
Ordet vrak 'skeppsvrak; ilandvräkt vass' m. m. spelar i kapitel 5 en
viktig roll. Gutalagens hafrek 'vrakgods' omnämns bl. a. på s. 153. Finlandssvenskans vrak och brak 'ilandvräkt vass' berörs på s. 143 f. Metatetiska former av det fsv. verbet vraka i Västmannalagen och av fsv.
invrak har nyss berörts. Mot den bakgrunden hade det kanske ändå varit
befogat att ta med (verbet vräka och) substantivet vrak i undersökningen. Hur pass utbrett är ordet vrak i betydelsen 'avfall, avskräde' i
dialekterna? Vrak i den här betydelsen är också ett av de ord som ligger
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till grund för Bennike—Kristensens karta över utvecklingen av wr- i
danska dialekter (jfr ovan, avsnittet om kartorna).

Slutsatser och resultat
I det stora och spännande kapitel 6 redovisar förf. de slutsatser som hon
drar av kommentarerna i kapitel 3 till materialsamlingen. Kapitlet har tre
underavdelningar: 1) Förekomst, uttal och ålder, 2) Utvecklingen av wr
— olika relationer i en process och 3) Dialektgeografiska samband?
När nu olika trådar skall dras samman är det svårt att undvika att det
blir en del upprepningar från det tidigare, och då förstås från kap. 3. Jag
tänker närmast på det som sägs om förekomsten av den skiftande
utvecklingen av wr: wr, r, rw, br osv. Även från närmast föregående
kapitel kan upprepningar konstateras, och ibland är det lite störande. Ett
sådant exempel har vi på s. 154 f. Här gäller det åldern på övergången wr
> br.
Ett par detaljer vill jag beröra. På s. 148 i avsnittet om vrist står:
»Ordet har övervägande i-vokal, men ek- och ä-vokal förekommer i
Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Hälsingland; Värmland har e-vokal.» Här skall läggas till: Bohuslän och Dalsland.
På s. 149, näst sista stycket, står: »De uppländska procentsiffrorna för
br härrör från belägg från Nora och Östervåla, vilka ansluter till br-området i Västmanland.» Här bör väl br-belägget från Söderby-Karl, östra
Uppland, nämnas: brångq me alternativt urånga me (se materialsaml.
s.39).
I slutet på s. 149 och överst på s. 150 skriver förf.: »Med utgångspunkt
i kartbilden (karta 10) kan man kanske tolka spridningen av br på
följande sätt: innovationscentrum har varit det numera br-lösa Uppland.
Härifrån har br spritt sig i första hand till de närmast liggande områdena
Nedansiljan, Dala-Bergslagen, Västmanland, Närke, Gästrikland, södra
Hälsingland och Åland. Från innovationscentrum har även skett en
fjärrspridning till de lokala kulturcentrumen i Norrland, Götaland och
Finland, vilka på ett senare stadium stått för den lokala spridningen.»
Jag menar att det är svårt att här säga något bestämt. Man skulle lika
gärna kunna betrakta Dala-Bergslagen, Västmanland, Närke som centrum. De olika kartorna ger ju en mycket skiftande bild. Det behöver väl
heller inte vara fråga om fjärrspridning. Utvecklingen wr > br kan
mycket väl ha uppstått på skilda håll oberoende av varandra. Jfr författarens resonemang om t. ex. förhållandena på Gotland (s. 150). Vilka skulle »de lokala kulturcentrumen i Norrland, Götaland och Finland» vara?
Det finns i Gerd Eklunds avhandling mycket som är spännande,
intressant och lovvärt. Ett exempel härpå är utredningen om förekomsten av inskottsvokal mellan w och r i urnordiska runinskrifter
6—Sv. Landsmål 1991
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(s. 157-159, s. 170-171). Det konstateras en skillnad mellan det norska
Vestlandet och östnordiskt område — wr resp. war. Inskottsvokal under
500- och 600-talen mellan w och r uppträder bl. a. på Järsbergsstenen i
Varnums sn i Värmland och på Stentoften-, Björketorp- och Istaby-stenarna i Blekinge. Kan den olikartade behandlingen av wr ha sina rötter i
en dialektal skillnad under äldre urnordisk tid? Är västnorskt wr en
innovation i förhållande till östnordiskt war? (Det borde väl vara tvärtom: att war är en novation.) Frågor av det slaget kan man ställa, men
med det här materialet, som ju är ganska så sprött, tror jag inte att man
kan ge entydiga svar.
I inledningen av avsnitt 6.2, s. 160, sägs att utvecklingen av wr är en
process som för nordiskt vidkommande torde ha sina rötter i urnordisk
tid. Processen är långt utdragen — den slutliga uniformeringen till labiodentalt ur har ännu inte uppnåtts. För svenskt vidkommande, bör kanske
tilläggas.
Wr har varit en uttalsmässigt besvärlig förbindelse. Därför har den gett
upphov till olika utvecklingar — war, rw, r, hr, ur, fr (sporadiskt, MOn),
dr (Åland) och gvr (Tinnsmålet, Telemark, Norge). Det är också att
märka att wr försvunnit i de germanska riksspråken.
Som skydd mot detta w-bortfall kan vi ha fått en differentiering till hr,
ur osv. Differentiering spelar en viktig roll — den uppträder som skydd
inte bara mot assimilation utan också mot bortfall. Förf. refererar särskilt till D. A. Seip som bl. a. i Assimilasjon, differensiasjon og bOiningssystem i nordisk starkt betonat differentieringens betydelse. Förf. hade
här kunnat citera L. Elmevik i hans gradualavhandling Nordiska ord på
äldre kåk- och kä(k)s-, s. 87: »Ett typiskt exempel på differentiering i
syfte att förhindra bortfall av ett ljud är väl den i sv. dial. spridda
utvecklingen av uddljudande ur (wr) till hr . Ett medel att motverka
den har varit att utbyta w mot b.» (Nu hänvisas i en not till Elmeviks
avhandling.)
Jag delar i stort författarens syn på differentieringens betydelse. Mitt
på s. 163 sammanfattas hennes uppfattning på ett elegant sätt: »Såvitt jag
kan finna kan samtliga från wr emanerande och till synes disparata
utvecklingar betraktas som pusselbitar, vilka i ljuset av differentieringsteorin kan sammanfogas till en enhet. De olika utvecklingarna kan
inordnas i en sammanhängande helhet, där den allmänspråkliga ljudförsvagningens tendenser ... konfronteras med bevarande krafter med
alla ovan nämnda resultat som följd.»
På s. 164 under avsnitt 6.2.3 säger förf.: »Förklaringen till att kartorna
över utvecklingen av wr > r och wr > hr i Norge och Sverige (inkl.
Gotland) visar så olika spridningsresultat för olika ord kan vara flerfaldig.» Någon form av styrmekanism förefaller finnas bakom t. ex. den
stora spridningen av formen brist för vrist i Sverige. Finns det någon
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fonetisk tendens i materialet som kan förklara övergången? För att
försöka ta reda på detta har förf. ordnat materialet och de olika landskapen i en implikationsskala eller i ett skalogram. Se s. 166 ff. Vissa oklarheter vidlåder tabell 3, s. 168, men jag avstår här från att gå in på dem.
Med implikationsskalan får vi en viss rangordning mellan orden eller
ordgrupperna. Ordet vrist visar den största spridningen bland dem som
har övergång wr > br, medan t. ex. vrinsk, vräng, vrang, vret och unna
har minst spridning.
Om vrist:s fonetiska egenskaper sägs s. 167 att det är ett enstavigt ord
med en tryckstark, främre sluten, kort vokal, i, åtföljd av s i kombination
med t. Här har tendensen till w-bortfall varit störst, men som skydd mot
bortfallet har w för det mesta differentierats till v (ur), i Sverige också till
br. »Övergången till br tycks i. viss mån ha bestämts av en fonetisk
tendens, såtillvida att samma faktorer som styrt bortfallet gynnat övergången till br. Det 'energiska' uttalet av ord med kort, främre, sluten
eller halvsluten vokal följd av p, t, k el. s har varit en styrande faktor
både vid bortfall och differentiering» (s. 170).
Jag tycker det är lovvärt att pröva att ordna materialet i en implikationsskala. Men jag är inte helt övertygad om att de slutsatser som förf.
drar är invändningsfria.
Ordet vrå bl. a., som också har en placering på skalan inte långt från
vrist, talar som förf. själv säger »till synes mot teorin om att kort vokal
varit viktig för övergången till br . . .». Jag tycker att förklaringen till
br-formerna av vrå, nämligen att vrå nästan uteslutande används i
sammanställning med kort i i uttryck som i i vrån, bora vrån, är lite
konstruerad. På det sättet kommer ju faktorn kort i med. Det spelar
enligt förf. alltså inte någon roll var detta i står, före eller efter wr. Jfr att
det på s. 13 f. står »att endast stamvokalen (och ev. efterföljande konsonant eller konsonantförbindelse) kunde vara av vikt [för utvecklingen av
wr] ». Detta stämmer inte så bra med uttrycket i vrån.
»Att sammanställning med partikel är av betydelse visar materialet
från TrOndelagen. De gånger vrida här har br är just i fraser med partikel,
exv. bri opp 'vrida upp' » (s. 169). (Detta material finns inte dokumenterat i avh.) Vri opp och vrist är emellertid inte att jämställa. I den aktuella
frasen vri opp är verbet tryckstarkt och vokalen i följaktligen lång.
Jag anser det också värt att notera, att vi i Norge inte har ett enda
belägg på br-form av ordet vrist, vare sig i TrOndelagen eller någon
annanstans. Det kan väl tänkas att den ovan nämnda fonetiska tendensen har haft betydelse för utvecklingen wr > br, men jag vill inte tillmäta
den så stor vikt som förf. gör.
Allt kan inte tas med i en avhandling, men något kunde ha nämnts om
perceptionens roll i det här fallet. Det lär t. ex. vara ganska vanligt att
barn blandar ihop ur och br, vilket visar att förbindelsen ur är besvärlig.
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Den norske fysikern Ormestad har i sin avhandling HOreskarphet og
taletydelighet og forståeligheten av norske språldyder (1955) visat att
»the most frequent confusions in Norwegian were between b and v». Jag
saknar hänvisning till Ormestads arbete i avhandlingen.
Till sist vill jag ta upp ett par frågor som har med dialektgeografiska
samband att göra. Som framgår av karta 8 förekommer i Norrland,
Uppland, Bohuslän, Dalsland och Värmland w-lösa former av vrist,
alltså rist. Gotland har också w-lösa former. Karta 14 visar utbredningen
av rist-former i Norge. Med undantag av Telemark och Vest- och Ostagder har vi enbart w-lösa former. I de två senare fylkena förekommer
både rist och vrist, i Telemark endast vrist. Att vi finner rist-former i
norra Bohuslän, Dalsland och Värmland är inte förvånande. Norskt
inflytande är här påtagligt. (Förf. hänvisar till bl. a. R. Broberg, Språkoch kulturgränser i Värmland.)
Rist-formerna i Norrland, som ibland tycks ha kunnat förekomma sida
vid sida med br-former, vill förf. dialektgeografiskt förstå på följande
sätt. De hör hemma »i den mellannorrländska kulturprovins, förbunden
med Norge, som Evert Baudou ... kallar för kulturprovinsen Norge—
Mellannorrland och som ägde bestånd ung. fr. o. m. Kr. f. fram till
550/600». »Provinsen Norge—Mellannorrland omfattade Hälsingland,
Medelpad, Ångermanland och Jämtland och kan arkeologiskt avgränsas
mot norr, söder och öster; däremot finns ingen avgränsning västerut»
(s. 179).
Förf. är benägen att anta att w-bortfallet i förbindelsen wr har haft ett
ursprungsområde inom denna provins. »Allt i mitt material ... pekar
därvid mot Rogaland och Hordaland.»
Här hade jag önskat förtydliganden från förf. Har w-bortfallet spritts
härifrån till övriga Norge och Sverige? Finns det paralleller till det här
inflytandet från Rogaland—Hordaland? Det som gör mig betänksam i
fråga om w-bortfallet är tidsfaktorn. Jag har svårt att se något stöd för en
så tidig datering för w-bortfallet som 500-talet. Förf. hänvisar till Roesinskriften i Grötlingbo på Gotland och nämner verbformen rak av reka,
wrceka (s. 159). Inskriften, som är från 700-talet, är mycket besvärlig,
och tydningen är oviss. Andra urnordiska runinskrifter har wr eller war.
Jag ställer mig tveksam till författarens resonemang om dialektgeografiskt samband i det här fallet. Det krävs säkert ytterligare undersökningar och även med annat material. De karterade orden ger, som påpekats
flera gånger, en mycket skiftande bild av förhållandena. Parallella utvecklingar inom vitt skilda områden kan ju förekomma och behöver
alltså inte vara beroende av varandra.
Så vill jag också se på metatesen wr > rw. Den är i bruk på 1200- och
1300-talen både på centralsvenskt och på östnorskt område. Den förekommer också i östfrisiska källor på 1300- och 1400-talen. Här är dock
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förf. försiktigare i sitt resonemang, och det finner jag tilltalande. »Metatesen wr > rw i Sverige och Frisland kan sakna inbördes samband, men
det fanns uppenbarligen förutsättningar för ett sådant» (s. 182). Metateser är ju ingenting ovanligt, och de kan säkert uppstå på olika håll utan
något som helst samband.

Slutomdöme
Som framgått av det föregående, har jag på vissa punkter funnit anledning att rikta kritik mot Gerd Eklunds avhandling. Min kritik har ibland
gällt detaljer, ibland mer väsentliga frågor. Den får dock på intet sätt
förringa bokens många förtjänster. Vi har fått en stor och värdefull
materialsamling och ingående kommentarer till dialektmaterialet, vilka
ibland resulterat i smärre utredningar av god kvalitet. Avhandlingen
spänner över ett brett fält inom ämnet nordiska språk, där förf. visar sig
kunna resonera klokt och försiktigt. Jag vill också särskilt framhålla
författarens energiska försök att ge en enhetlig förklaring till de till synes
disparata utvecklingarna av det gamla wr.
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SuMMary
Claes iineman, The development of old initial wr in Scandinavian,
particularly Swedish, dialects
Gerd Eklund's doctoral thesis Vrist — brist — rist. Utvecklingen av gammalt
uddUudande wr i nordiska, särskilt svenska, dialekter ('Vrist—brist—rist. Development of old initial wr in Scandinavian, particularly Swedish, dialects') was
defended on 22 March 1991 at the University of Uppsala. This article presents
the essential points made by the examiner on that occasion.
In the first chapter of the thesis, the author sets out its purpose, i. e. primarily
'to explore the distribution of the various distinct developments of old initial wr
in the dialects of Swedish and, secondarily, to seek to determine the age and the
causes of these developments'. She also gives a brief overview of earlier research on the subject, and explains how she selected the 14 words and word
groups included in her study. The words are grouped mainly on the basis of the
quality and quantity of their stem vowel in the Common Scandinavian period,
i. e. with reference to their etymology.
Chapter 2 presents the occurrences of these words recorded in the dialects of
Swedish. Naturally enough, there are one or two gaps and a few errors have
crept in, but the corpus presented is nevertheless a reliable one. It is a pity,
however, that the Norwegian and Danish material is only presented in map form,
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with Danish occurrences given particularly short shrift. The dialect material is of
highly varying age, and a stratification of it by age would have been helpful. Six
of the 14 words/word groups have been mapped, and the reader is curious as to
why these particular words were chosen. The examiner would also have liked to
see a commentary on the Norwegian maps and, above all, the Danish map. In the
case of the latter, there is no indication of what words formed the basis for the
distributional pattern shown.
The third and longest chapter comments on the individual words, grouped
according to the 14 different categories. As a rule, a very detailed account is
given of their initial sounds, this of course being the theme of the dissertation.
Some groups of words are explored at greater length, e. g. vrensk(e) n., vrenska
v. and vres(e, -a) n., vräss (vress) n., bres(a), bräss (bris, bräs) and similar nouns.
The nouns vrensk(e), vrinsk(e) `stallion' and the related verbs vrenska, vrinska
and other forms, with meanings including `neigh' and `screech, squeak, whine',
which are assigned to three different groups on the basis of stem vowel quality
and quantity in the Common Scandinavian period and are therefore dealt with in
three separate sections, could have been commented on together (possibly under
different subheadings). This would no doubt have made for a clearer presentation
and made it easier for the reader to gain an overall grasp of the chapter.
The noun vrist is a key word in the thesis, and is examined in very great
detail—at least as regards its occurrences in Swedish dialects. On the other
hand, there is no discussion of the Norwegian forms of vrist, which would have
been useful.
In a few parishes to the north and west of Lake Siljan in Dalarna, a metathesis
of the old sequence wr is now found. The verb vrida, for example, occurs as
rwajda and similar forms. To shed light on the occurrence of metathetic spellings
in earlier periods, chapter 4 cites a number of such forms found in Sweden and
Norway in the 13th, 14th and 15th centuries. Among the instances reported for
the Swedish-speaking area are metathetic forms of invrwka and invrak, found for
example in the main manuscript of the Västmanland Law. Here, both part-ofspeech and semantic information should have been provided.
In chapter 5, the author attempts to date the development wr > br with the
help of place-name evidence. The examiner agrees by and large with the date she
arrives at, but criticizes her assessment of a few early br spellings, particularly
one in a document dated 1418, but surviving in a copy from 1643.
In an important and exciting sixth chapter, the author presents the conclusions
she draws from her comments in chapter 3 concerning her corpus. This chapter has
three subheadings: (1) Distribution, pronunciation and age, (2) The development of
wr—different relationships in a process, and (3) Dialect geographical links? The
examiner is critical of the author's discussion of the dialect geographical spread of
the wr > br development, but particularly criticizes her interpretation of the
distribution of w-less forms of the noun vrist. The author is inclined to assume that
the loss of w in wr originated in Rogaland—Hordaland in Norway, spreading from
there to the rest of Norway and to Sweden. The author dates this loss to the 6th
century, but the examiner is unable to find any support for so early a date.
It is observed that wr was a combination of sounds that was difficult to
pronounce and therefore gave rise to a number of different developments—war,
rw, r, br, vr, fr (sporadically), dr (sporadically) and giv (sporadically). As a form
of protection against the loss of w-, differentiation to br, ur etc. may have
occurred. Differentiation plays an important part—it prevents not only assimilation, but also loss of sounds. The examiner broadly shares the author's view of
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the importance of differentiation. He is not entirely convinced, however, by the
author's attempt to explain the wr > br change in phonetic terms. She suggests
that 'the "energetic" pronunciation of words with a short, front, close or
half-close vowel followed by p, t, k or s was a governing factor in the case of
both loss and differentiation' (p. 170). This may be the case with vrist n., but is
unlikely as regards vrå n. and vrida v., for example.
Although there are certain points on which Gerd Eklund's thesis can be
criticized, this should by no means be allowed to detract from its many merits.
The book contains a large and valuable corpus of dialect material and a detailed
commentary on it. It spans a broad field within the discipline of Scandinavian
philology, and the author shows herself capable of careful and intelligent reasoning. Particular attention should also be drawn to the author's energetic attempt to
offer a uniform explanation for the apparently disparate developments of old wr.

»Röda boken» påträffad
Ett meddelande
Av Nils-Arvid BringUs

I en artikel i Svenska landsmål 1967 påvisade jag att den ena av originalhandskrifterna till den s. k. Västboprästens svartkonstböcker, som Paul
Heurgren förgäves eftersökt i samband med sin utgåva av Gabriel Djurklous avskrifter av desamma, fanns i Lunds Universitetsbibliotek. Jag
bestyrkte därvid Heurgrens antagande att Västboprästen var identisk
med kyrkoherde Ludvig Palmgren i Nottebäck och att svartkonstböckerna en gång tillhört Sven Peter Gaslander och hans far, häradsprosten
Johannes Gaslander i Burseryd, författare till den berömda beskrivningen av Västbo härad, som Frans Westerdahl 1774 publicerade som en
mall för svenska sockenbeskrivningar. Jag visade även att de båda
svartkonstböckerna till stora delar återgick på Hildebrands Magia Naturalis, men att de också innehöll vissa tillägg av lokalt ursprung.
Att Heurgren i samband med publiceringen av texterna 1918 förgäves
eftersökt originalen i svenska bibliotek och arkiv, bl. a. Universitetsbiblioteket i Lund, är fullt förklarligt. »Svarta boken» inköptes först av
Universitetsbiblioteket på en bokauktion 1924. »Vart den mindre, röda
boken tagit vägen är alltjämt obekant. Den ingick ej bland de handskrifter, som såldes på bokauktionen i Lund 1924», konstaterade jag i min
artikel 1967 (s.21).
Så här i efterhand är jag förvånad över att jag inte åtminstone sökte
efter »Röda boken» på Kulturen i Lund. Men också där hade ju Heurgren förgäves letat efter den!
Nu, ett kvartssekel senare, har jag påträffat »Röda boken» just i
Kulturens arkiv, och finner mig därför föranlåten att meddela detta till
forskningens fromma. Att Heurgren förgäves letade efter »Röda boken»
på Kulturen berodde också i detta fall på att den ännu inte kommit dit.
Bakgrunden till att den sent omsider hamnade där framgår av några rader
på ett kort till Kulturhistoriska Föreningen i Lund, nedskrivna midsommaraftonen 1953 av advokaten Sten Palmgren i Skellefteå:
Undertecknad, medlem nr 5624, som hade nöjet att deltaga i efter årsmötet
anordnad högtid i Bosebo kyrka och angenäm kollation under det hundraåriga
kastanjeträdet, tackar härför höviskt och förbindligt.
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Titelvinjetten till originalet av »Röda boken».
Min far, Ludvig Palmgren, kyrkoherde i Nottebäck-Granhults pastorat f. 1844
d. 1915, bl. a. korresp. led. av V. H. A. akad från 1878, hade avsevärda samlingar
av antikviteter, gamla böcker m. m. Såsom gåva till Eder ber jag härmed få
överlämna en av de svartkonstböcker, som fanns i mitt hem. Minns jag icke fel,
nämnde min far såsom ursprungliga ägare till boken kyrkoherden i Burseryd,
vartill Bosebo hör, Petrus Gaslander, f. 1680 d. 1758, och dennes son och
efterträdare Johannes f. 1718, d. 1793. I någon mån räknade vi släktskap med
prosten Petrus, som medverkade vid byggandet av Bosebo kyrka, vilken numera
befinner sig, glädjande nog, i god pietetsfull vård.

Därmed är det slutligt klarlagt att både »Svarta boken» och »Röda
boken» av Ludvig Palmgren lånats ut till Djurklou för avskrift, varefter
böckerna återgått till Palmgren, som uppenbarligen aldrig återlämnat
dem till ägaren utan själv behållit dem. De slutsatser jag på andra vägar
gjorde rörande de ursprungliga ägarna bestyrks samtidigt av den palmgrenska familjetraditionen.
»Röda boken» i Kulturens arkiv överensstämmer till punkt och pricka
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med Heurgrens beskrivning på grundval av Djurklous anteckningar.
Beteckningen »Röda boken» är Djurklous egen, eftersom pärmarna
enligt honom var rödfärgade »med lingon eller tranbärssaft». Den av
Djurklou avritade titelvinjetten, som även pryder Heurgrens utgåva,
stämmer tämligen väl med originalets (se ill.). Djurklous uppfattning att
texten är skriven av två eller tre händer bekräftas också liksom hans
datering: inte äldre än från böljan av 1700-talet. Tilläggas kan att den
första handen också böljat på ett register men snart tröttnat. De sista
tilläggen har gjorts efter Johannes Gaslanders död, sannolikt av hans son
häradsskrivaren. Ett recept att fördriva råttor uppges sålunda ha meddelats av en resande »för praepositus P. Starck», vilken enligt herdaminnet
blev prost i Rydaholm 1793, häradsprost 1795 och avled 1824.
En jämförelse mellan originalet och Heurgrens utgåva visar att de
olika kurerna i »Röda boken» irite alltid kommer i samma ordning,
kanske beroende på att Djurklou gjort sina avskrifter på lösa lappar.
Liksom i utgåvan av »Svarta boken» förekommer talrika felläsningar.
En »jungfru» har t. ex. blivit »en gumpfru»! Liksom »Svarta boken»
innehåller den röda företrädesvis magiska kurer mot människo- och
djursjukdomar. Men den rymmer även påfallande många kärlekskonster:
»att bekomma flickor till män», »för kåthet», »att bekomma jungfruvänskap om nätterna», »att en kvinna säger allt det hon haver bedrivit», »att
en jungfru inte blir havande», »att kunna få vem man vill till hustru»,
»att en jungfru drager av dig dina kläder», »att en jungfru skall älska
dig», »kvinnfolks konst att göra», »att pröva om en jungfru är mö», »att
en hustru skall bliva havande». Exemplifieringen visar med all önskvärd
tydlighet att åtminstone den som ursprungligen gjort urvalet av »salomoniska magiska konster» var en man! Det är också förståeligt att man
smusslade med svartkonstböckerna och att t. o. m. Gabriel Djurklou
aldrig avslöjade deras ägare.
SUmmary
Nils-Arvid Bringeus, The 'red book' found
This note refers back to an essay in Swedish Dialects and Folk Traditions 1967

about two so-called books of black art, known as the 'black book' and the 'red
book', which originally belonged to a family of Småland clergymen and the
contents of which were published by Paul Heurgxen in 1918, on the basis of later
copies. The author of the present communication found the original of the 'black
book' in Lund University Library, which had acquired it at a book auction in
1924. The whereabouts of the 'red book' were previously unknown, but it too
has now been found by the author, in the archives of the Lund Museum of
Cultural History, to which it was donated by a private individual in 1953. The
'red book' is of the same origin as the 'black book', and confirms the present
author's earlier conclusions about the ownership of the two volumes. Like its
black counterpart, the 'red book' primarily contains magic cures for human and
animal diseases, along with many 'love tricks'.

Det forskningsbara som problem
Stadsundersökningarna vid Dialekt- och folkminnesarkivet
i Uppsala på 1940-talet
Av Agneta Lilja

Inledning
Dokumentationen av svenska dialekter och svenskt folkliv vid Dialektoch folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) skulle något schematiskt kunna karaktäriseras sålunda: Från starten 1914 och fram till 1940-talet
utmärktes de undersökningar som gjordes med hjälp av frågelistor, vilket
var en viktig insamlingsmetod, av en ensidig inriktning på landsbygdens/
allmogens kultur. Bondesamhället, dess människor, näringar och sociala
och andliga förhållanden penetrerades ur alla synvinklar, såväl språkliga
som etnologiska, och ett stort material samlades in. Tyngdpunkten i
undersökningarna låg på den rent materiella kulturen. (Se diagram 1.)
Perspektivet var nästan uteslutande historiskt, dvs. det var det gamla
och försvinnande samhället man ville dokumentera, inte samtiden. Detta
hängde samman med att det var »... det gamla som främst har vetenskapligt intresse» (Geijer 1928 s. 25). I de instruktioner som delgavs
upptecknarna poängterades detta synsätt också ofta starkt, såsom rörande språkliga uppteckningar, där det sägs: »Håll Eder strängt till genuin
dialekt och snarast till gammaldags språk» (ULMA 35744:15).
Det historiska eller retrospektiva betraktelsesättet motiverades med
att undersökningarna bedrevs som ett slags räddningsaktioner i sista
stund. För arkivet gällde det nämligen att »tillvarataga ett historiskt arv,
som i våra dagar undergår en hastigare ock grundligare omvandling än
någonsin» (Geijer 1915 s. 19). Denna tankemodell hade präglat dokumentationen av folkkulturen alltifrån början. Men vid arkivet ville man inte
rädda urskillningslöst och oplanerat. Det var det genuina och folkliga
man sökte, bitar av den ofördärvade folkkultur, från vilken man ville
samla det muntligt traderade, ej det litterära eller lärda. Med förkärlek
förlades därför många undersökningar till sådana landsändar, som ansågs minst påverkade av det moderna industrisamhället. Centralsvenska
landskap som Södermanland och Uppland, vilka betraktades som enhet-
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Diagram 1. Dialekt- och folkminnesarkivets frågelistor fördelade på sakområden 1989: A
Bebyggelse och bosättning. B Näringar och hushållning. C Samfärdsel och handel. D
Samhället. E Människan. F Naturen. G Läkekonst. H Tid och tidsindelning. I Folktrons
och folksedens allmänna former och kategorier. J Mytologisk tradition. K Historisk
tradition. L Individuella tankar och memorat. M Diktning. N Musik. 0 Idrott, dramatik,
lek och dans. P Spel, vadhållning, lottning, leksaker. Q Bildande konst. R Särskilda
folkslag inom landet. S Svensk kultur i utlandet. T Utländska förhållanden. U Additament
— rent språkliga frågelistor. (Uppdelningen i kapitel följer arkivets realkatalog.) (Diagrammet framställt av DataScript Stefan Lundhem 1991.)

liga innovationsområden, rönte inte samma omedelbara intresse som
reliktområden i exempelvis Dalarna och Västergötland.
Förutsättningen för detta betraktelsesätt låg i tanken om den devolutionistiska premissen, dvs, idén om att folkkulturen sakta bröts ned och
endast stod att få som fragment, som delar av något som en gång varit ett
helt (Dundes 1974 s. 1 ff.). Genom systematisk dokumentation ville arkivet rädda »den nu döende äkta svenska kulturen» (Levander 1921 s. 2),
inte bara för dess egen skull utan också av ett skäl som framgår av
följande citat: »Sedan industrialismen nu i ett halvsekel eller mera i
samtliga kulturländer gått förhärjande fram över allt det i natur och
kultur, som överhuvudtaget kan brytas ned och förstöras, ha folken
småningom börjat vakna till medvetande om, att bland det dödsdömda
finnas värden, som ej få spårlöst försvinna och helt lämnas åt glömskan»
(Levander 1925 s. 31). Det insamlingsarbete arkivet bedrev betraktades
således som angeläget för hela nationen och ansågs inte heller ha »en
obegränsad framtid för sig» (Geijer 1915 s. 20), dvs, det skulle kunna
avslutas när man väl samlat resterna av bondekulturen.
För att kunna fullgöra sin skyldighet att samla material behövde
arkivet medarbetare av olika slag. Dessa upptecknare, som utgjordes
dels av mer eller mindre rutinerade s. k. ortsmeddelare, dels av forskare,

94

Agneta Lilja

studenter och arkivtjänstemännen själva, skulle ge en representativ bild
av förhållandena på en ort, ty det var det allmängiltiga man sökte, inte
individernas uppfattning och tolkning. Som Jonas Frykman påpekat ville
man ha »faktakunskaper om den gamla allmogekulturen, inte om kulturbäraren» (Frykman 1988 s. 94). En god meddelare skulle av det skälet ha
stora kunskaper om enskildheter och sammanhang i ett äldre samhälle,
och fältarbetaren borde vara såväl sakletare som räddningsman (Löfgren
1988 s. 159). Undersökningarna utmärktes också av en stark strävan
efter saklig allsidighet och heltäckning. Bakom detta låg en holistisk
tanke på folklivets alla sidor som inbördes sammanhängande (Geijer
1928 s. 22). Källkritik, såsom anspråken på representativitet, var vidare
en viktig och för arkivets undersökningar vägledande princip. Detta kom
exempelvis till uttryck i kravet på att flera, minnesgoda och pålitliga
sagesmän skulle konsulteras i varje enskilt fall (Lilja 1990a s. 5 ff.; Nyman 1978 s. 81 ff.). Det forskningsbara var således klart avgränsat och
arbetsmetoderna var väldefinierade.

Bakgrunden till stadsundersökningarna
Med undantag av en till viss del samtidsinriktad frågekortsundersökning
kring år 1932 skedde under 1940-talet de första mer påtagliga utvidgningarna av det forskningsbara i frågelistverksamheten vid ULMA. Dels
prövades en herrgårdsundersökning, som emellertid av olika skäl gav ett
otillfredsställande resultat, dels igångsattes undersökningar av svenska
stadstraditioner. Staden hade tidigare knappast varit föremål för arkivets
intresse, även om en del material från och om städer fanns i samlingarna.
Nu satsade man dock på en systematisk undersökning, och 13 frågelistor
och en större, sammanfattande handledningsförfrågan författades för
detta syfte under åren 1938-1943:
M 143 Stad och stadsbo; M 144 Sägner om städer och deras invånare; M 152
Lucia; M 153 Julen; M 154 Nyåret, trettondagen, tjugondagen och kyndelsmässan; M 155 Vårfrudagen, fastlagen och påsken; M 156 Valborgsmässan och
Kristihimmelsfärdsdagen; M 157 Pingst, trefaldighet och midsommar; M 158
Jordbruk och boskapsskötsel i staden; M 160 Stadens handel med landsbygden;
M 161 Stadens marknader; M 163 Stadens samhällsklasser; M 164 Stadsbors fiske
vid Östersjökusten samt Ö 92 Frågebok för uppteckning av städernas traditioner.
Det yttersta syftet med förfrågningarna var att samla muntligt traditionsmaterial från stadsmiljöer. Man sökte »stadens folklore, alltså de muntliga traditioner, berättelser, sägner, anekdoter, ordstäv, talesätt, sånger,
gåtor etc., som kunnat vara gängse bland stadsborna» samt »de från
äldre tid bevarade minnena av folklivet i vardag och fest, på gator och
torg ...» (ULMA 35744:1-15). Arbetsplanen skulle tillgodose två principer: dels att materialet skulle tillåta klassificering av städerna i skilda
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grupper, dels att det skulle ge möjligheter att teckna varje stads »egna
ansikte» (Örnsköldsviks Alleh. 1/7 1941). De uppgifter man önskade få in
skulle bli jämförbara med dem man redan hade samlat från landsbygden.
Såväl arkivtjänstemän som studenter och ortsmeddelare medverkade i
arbetet både genom korrespondens och i fältarbete. Tips på lämpliga
sagesmän fick man på orten eller genom kontakter där.
Stadsundersökningarna genomfördes i samarbete mellan arkiven i
Uppsala, Göteborg och Lund. Huvudansvaret för ULMA:s del av arbetet hade folkminnesavdelningens dåvarande föreståndare Åke Campbell
och amanuensen Richard Broberg. Den senare författade merparten av
förfrågningarna. Eftersom projektet var tänkt att finansieras utifrån kunde det inte på förhand bestämmas exakt vilka städer som skulle undersökas, utan urvalet skedde mer slumpmässigt, beroende på vilka städer
som visade intresse för undersökningen. Detta till trots kom den faktiska
fördelningen geografiskt sett att bli relativt jämn och material från inte
mindre än 53 svenska städer att samlas in. (Se diagram 2.) För 41 av de
undersökta städerna redigerades och maskinskrevs dessutom materialet
och bands in i A4-band. Ett exemplar av bandet behöll arkivet, ett
sändes till respektive stad. Dessa inbundna volymer innehåller lätt bearbetade renskrifter av primäruppteckningarna och är alla uppställda efter
ungefär samma mönster med indelning i sakområden. Detta gör dem
åtminstone delvis inbördes jämförbara. Dessutom finns allt primärmaterial bevarat i varje enskilt fall. Forskaren har således möjlighet att
jämföra de ursprungliga uppteckningarna med de redigerade utgåvorna.
Under 1930-talet hade ULMA haft ett visst samarbete med tyska
etnologer. Efter tysk förebild genomfördes t. ex. som ovan nämnts år
1932 ett försök med s. k. frågekort, och atlasarbetena, som igångsattes
samtidigt, hade Atlas der deutschen Volkskunde (ADV) som förebild.
ADV:s s. k. Fragebogen tycks dock inte ha stått som modeller för just
stadsundersökningarna (Åsa Nyman muntl. 900306, Julius Ejdestam
muntl. 900320). Fragebogen V utsänd 1935 avsåg visserligen stadsförhållanden (titulering o. d.) men visar egentligen inga likheter med ULMA: s
stadsförfrågningar. Det är därför inte möjligt att påvisa något direkt
samband mellan stadsundersökningarna och arbetet med ADV; däremot
är det sannolikt att karteringsprojektet skulle tillgodoses av stadsdokumentationen. När denna igångsattes hade beslut om att kartera högtidsseder redan fattats. Det är därför säkert ingen tillfällighet att så många av
stadsfrågelistorna behandlar firandet av årshögtiderna. Tvärtom hade
dessa varit föremål för speciella undersökningar vid 1930-talets slut
(Lilja 1990b s. 53 f.).
En markant skillnad mellan de tyska och de svenska undersökningarna är att de tyska avsåg samtida förhållanden, vilket bl. a. markerades
genom att de skrevs i presens (ADV 1959 s. 30 ff.). De svenska motsva-
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ULMA:s stadsfrågelistor: antal svarsblad/stad
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Diagram 2. Dialekt- och folkminnesarkivets stadsfrågelistor: antal svarsblad/stad.
(Diagrammet framställt av DataScript Stefan Lundhem 1991.)
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righeterna behandlade genomgående förfluten tid och skrevs av det
skälet i preteritum. Åke Campbell försvarade denna skillnad med argumentet: »Gångna kulturepokers traditioner kunna vi få beskrivna av
sagesmän som själva varit med, på kontinenten har modernare livsformer tidigare genomsyrat folklivet» (Tidningen Upsala 12/6 1940). Han
underströk också arkivets inriktning på att dokumentera det förgångna
med orden »nyskapelser i modern tid, kunna beaktas ur den jämförande
forskningens intresse men kunna icke med nuvarande forskningsorganisation upptagas till självständig systematisk undersökning» (Campbell
1939 s. 70). Av dessa ord framgår således tydligt att det ännu kring 1940
var det förgångna som var av störst intresse för arkivets undersökningar.
Eftersom stadsundersökningarna var det första tydligare exemplet på
en utökning av forskningsområdet har jag funnit det viktigt att närmare
studera deras utformning och resultat. Att tillvarata städernas traditioner
var förvisso någonting nytt, men var metoderna också nya eller begagnade man sig av de gamla invanda? Hur motiverades undersökningarna?
Ledde de till någon genomgripande och varaktig förändring i frågelistverksamheten i stort? Blev de incitament till den moderna stadsetnologin?
För att försöka besvara dessa frågor har jag studerat det bevarade
materialet kring stadsstudierna och sökt sammanfatta och analysera
detta. Materialet består dels av en rad tidningsartiklar, instruktioner och
PM, dels av frågelistformulär och svar på dessa. Svaren har jag emellertid ej beaktat i denna studie. Dessutom finns uppgifter om undersökningarna i arkivets verksamhetsberättelser och i rapporter från arbetet med
Atlas över svensk folkkultur. I de inbundna stadstraditionsvolymerna
ges ibland information om hur insamlingsarbetet gått till, hur urval skett
osv. En del värdefulla upplysningar har jag också fått från äldre arkivtjänstemän.
Min genomgång gör inte anspråk på att slutgiltigt besvara frågorna
kring stadsundersökningarna vid ULMA under 1940-talet. Den är snarast tänkt som ett diskussionsinlägg kring arbetsmetoder vid de traditionssamlande arkiven. Dess yttersta syfte är att försöka visa hur uppfattningen om vad som är möjligt att forska i kan ta sig uttryck i en
konkret situation.

»Minnesgod åldring sökes» — presskampanjen
Stadsundersökningarna är det första projekt inom Dialekt- och folkminnesarkivet som föregåtts och beledsagats av en medveten presskampanj.
Under 1940-talet bevakades visserligen många av arkivets fältinspelningar av den lokala pressen, och större undersökningar fick ofta publicitet
7—Sv. Landsmål 1991
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(se artiklar i follcminnesavdelningens klipparkiv kapitel D VI och U),
men stadsprojektet blev föremål för en veritabel kampanj.
Den tidigaste stadsfrågelistan gjordes av Åke Campbell 1938. Den
behandlade temat »Stad och stadsbor». Där efterfrågades exempelvis
folkliga benämningar på stadsdelar och deras invånare, olika sociala
gruppers bosättning i staden osv. Redan på detta tidiga stadium omnämndes undersökningen i pressen (Norrlandsposten 2/11 1938). Men
inför projektet, som igångsattes på allvar 1940, gick arkivet ut i radioupprop och i en intensiv presskampanj. Detta skedde dels för att få penningmedel till undersökningarna, dels för att knyta kontakter med meddelare
och upptecknare. Utmärkande för presskampanjen är att den bestod av
entusiastiska och välvilliga artiklar, där arkivets tilltänkta arbete framställdes på ett synnerligen positivt sätt. Från pressens sida visade man
således sin mycket goda vilja att understötta och underlätta insamlingen
av folkminnen från städerna.
Det är alldeles uppenbart att presskampanjen hade utpräglat ekonomiska motiv. 1930-talet hade varit ett expansivt årtionde då arkivets
finanser var relativt goda och stora materialmängder hade samlats. Frågelistverksamheten och samarbetet med framför allt Tyskland hade också varit betydande. I och med Hitlers maktövertagande 1933, som ledde
till att etnologin där togs i politiskt bruk, och andra världskrigets utbrott
1939 förlorade man successivt de utländska kontakterna. Efter krigsutbrottet skars dessutom arkivets anslag ned mycket kraftigt. Man fick
som Campbell uttryckte saken lära sig »vad det vill säga att ha små
resurser att arbeta med» och att »finna utvägar ur svårigheterna» genom
»nya uppslag» (DN 17/6 1942). Nya undersökningsområden och externa
finansieringsmöjligheter måste alltså sökas om dokumentationen skulle
kunna fortgå i 1930-talets omfattning. En möjlighet var att från städerna
söka medel för undersökningar. Arkiven i Lund, Göteborg och Uppsala
gick därför samman i ett projekt med syfte att kartlägga stadens folkminnen (Arbetet 2/11 1940).
Den intensiva presskampanjen är intressant att följa, inte minst för att
man där så tydligt kan avläsa vilka argument som begagnades för undersökningen. Ett forskningsideologiskt skäl framfördes från Uppsalas horisont av Åke Campbell. Han menade att forskare i sydligare länder sedan
länge intresserat sig för städer och stadskultur och att det nu var motiverat att göra så även i Sverige (DN 1/111940). Ett mer pragmatiskt skäl
androgs för Lunds del när Carl Wilhelm von Sydow hävdade, att det var
utarbetandet av kulturkartorna inför det stora atlasprojektet som gjorde
stadsundersökningarna angelägna (Arbetet 2/111940).
I kampanjen nyttjades på detta sätt både interna och externa forskningsargument, dvs, både arbetspraktiska och ideologiska/politiska skäl.
Bland de viktigare kan nämnas den starka betoningen av att tidigare
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forskning haft en alltför ensidig inriktning på allmogesamhället cich att
det nu var dags att ändra på detta. Det historiska perspektivet vidhölls
dock genom att det underströks att det var fråga om en räddningsaktion,
och att det dessutom var extremt bråttom, eftersom stadstraditionerna
försvann hastigare än sina motsvarigheter på landsbygden. Campbell
menade att skälet till att folkminnesforskarna kände sig jäktade var
följande: »Många gamla meddelare ha gått bort, och med dem äro många
förutsättningar för ett värdefullt materialsamlande borta. Det gäller för
oss att så fort som möjligt insamla så många kulturhistoriska uppgifter
och folktraditioner som möjligt» (DN 17/6 1942). En av arkivets utsända
upptecknare, Sigbrit Pleenge-Jacobson, betonade också detta särskilt
starkt med orden: »Givetvis ha vi en stark känsla av att vara mycket sent
ute ... Det borde ha gjorts för länge sedan, men det gäller nu att rädda
vad som ännu icke försjunkit i glömska» (Norrköpings Tidn. 19/7 1944).
Som ett skäl till att tillvarataga just det hastigt försvinnande anfördes
dessutom att »själva det tidsläge, vari vi nu befinna oss, betecknar i
själva verket en så radikal omdaningsprocess på en hel mängd områden
av samhälle och näringsliv, att det nya som kommer — med en kanske
alltmer uniformerad och generaliserad livsutformning — säkerligen organisatoriskt sett har mycket litet med det gamla att göra» (Norrköpings
Tidn. 6/6 1942). Den snabba samfundsomvandlingen, som tänktes skapa
ett radikalt annorlunda samhällsklimat, sågs således som en starkt bidragande faktor till att den gamla kulturen, som det ännu var etnologens
främsta uppgift att dokumentera, bröts ned och försvann utan att få
någon värdig ersättare.
Ett viktigt skäl ansågs även vara att den muntliga urbana traditionen ej
tidigare tillvaratagits. En anledning till detta skulle ha varit antagandet
att »det icke fanns någon ursprunglig kultur i städerna», vilket visat sig
vara felaktigt (Västerviks Tidn. 15/10 1942). Tvärtom, menade man, var
inte stadens folkminnen några »förbleknade landsbygdstraditioner»
(Örnsköldsviks Alleh. 1/7 1941). För att genomföra dokumentationen på
ett tillfredsställande sätt ville man därför med hjälp av företrädesvis
gamla sagesmän, »minnesgoda åldringar», studera »de minst tillgodosedda kulturskikten och kulturformerna» (DN 1/111940; Sydsv. Dagbl. 1/11
1940). Riktlinjerna för en åtminstone partiell nyorientering hade därmed
skisserats.
En rad argument anfördes också för att understryka undersökningarnas angelägenhet. Bl. a. hänvisade man till de oroliga tiderna och menade att man inte hade råd att förlora städernas folkliga traditioner i en tid
då »nationell egenart och kulturell självbestämmanderätt var av nöden»
(DN 1/111940). Eller som en journalist i Tidningen Upsala uttryckte det
år 1942: »Det är det äkta svenska som på detta sätt fångas, och det är en
utmärkt 'beredskapsgärning' att dra sitt strå till stacken» (Tidningen
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Upsala 13/1 1942). Här blir den ovissa krigstiden mycket tydlig och, om
än implicit, så uttrycker Campbell och hans medarbetare genom blotta
ordvalet sin oro för ockupationen av grannländerna Norge och Danmark. Argumentet kan också tolkas som ett försök att vädja till kulturell
sammanhållning inom landet i en orolig tid.
Ett skäl som också framhölls såsom viktigt var att folkkulturen på
landsbygden inte rätt kunde förstås och tolkas utan jämförelser med
städerna. Dessa, menade man, hade ju bl. a. haft betydelse för sedspridningen (ex. vissa julseder, det moderna Luciafirandet och årseldarna).
Till dessa resonemang anknöt bl. a. Julius Ejdestam i sina undersökningar (Lilja 1990b s.58).
Man poängterade dessutom att varje stad var att betrakta som en
individ, ett unicum. Det är inte omöjligt att detta hängde samman med
åsikten att svenska städer kunde »ordnas i bestämda typgrupper»
(Campbell 1939 s. 106), men det kan dessutom ha varit ett argument
riktat till anslagsmyndigheterna. Eftersom arkivet inte på förhand kunde
veta i vilken omfattning städerna skulle skänka pengar till folkminnesundersökningar, måste det vända sig till så många som möjligt. Av det
skälet poängterades vikten av att få med olika typer av städer för att
försäkra sig om möjligheten att få medel överhuvudtaget. Kanske är det
således primärt behovet av att förvissa sig om anslag som uttrycks på
detta sätt. Anslagsnedskärningarna och behovet av nya medel gavs
nämligen visst utrymme i tidningsartiklarna.
Ett skäl, som knappast får någon framskjuten plats i diskussionen, var
att 1/3 av befolkningen faktiskt bodde i städer. Detta är såvitt jag kunnat
se det enda egentliga »stadsskälet». Men det är inte giltigt för den tid
man faktiskt avsåg att undersöka, nämligen 1870-1920, ty då bodde en
betydligt större del av landets befolkning ännu på landsbygden. (År 1870
bodde c:a 5 % i städer.)
I tidningskampanjen framfördes således ett massivt flöde av argument
och motiveringar, dels för att blidka anslagsgivare, upptecknare och
meddelare, dels för att försvara och motivera undersökningarna. Staden
framstår där ingalunda som ett självklart forskningsobjekt — valet måste
försvaras och det görs intensivt. Det är, anser jag, speciellt intressant att
notera att Campbell och hans medarbetare så starkt betonade tidigare
försummelser att undersöka städerna. En av arkivets dåtida medarbetare, Julius Ejdestam, menar också att intresset för stadsstudierna just
berodde på att insikten vaknat om att traditionsmaterial även fanns i
städerna (Julius Ejdestam muntl. 900320). Campbells, von Sydows m. fl.
argument visar visserligen på en medvetenhet om att folkkultur inte var
liktydig med landsbygdens levnadsformer, men det är tveksamt om det
verkligen var avhängigt av uppriktig övertygelse eller om det endast
ingick i den ekonomiska argumentationen.
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»En förstahandsskildring av äldre sed och folkliv» —
instruktioner och PM
Stadsundersökningarna kan även studeras i instruktioner och PM som
vände sig till respektive stads anslagsgivande myndigheter men framför
allt till upptecknare. I dessa instruktioner anfördes delvis samma argument som i pressen, dvs, att dokumentationen dittills ensidigt gällt
landsbygden, att räddningsaktionen brådskade eftersom stadstraditionerna försvann snabbt, att det var den muntliga traditionen som skulle
tillvaratas m. m. Här tillkom också argumentet att arkivet eftersträvade
allsidighet i undersökningarna. Speciellt starkt betonade man även att
det var äldre förhållanden man sökte och att upptecknarna därför i varje
enskild fråga skulle konsultera ett flertal gamla, minnesgoda, pålitliga
och infödda stadsbor. Arkivets avsikt var nämligen att »om än i allra
sista stund söka för framtiden dokumentera den från gångna generationer nedärvda svenska stadstraditionen genom att igångsätta en omfattande systematisk uppteckning av äldre stadsbors minnen» (ULMA
35744:1-15).
Liksom i pressuttalandena framhölls det att »... de i litteraturen
(stadsbeskrivningar, memoarer etc.) samt i manuskriptsamlingarna (dagböcker, brevsamlingar etc.) minst tillgodosedda kulturskikten och kulturformerna ...» skulle undersökas. Implicit skulle detta kunna betyda
att det var arbetarklassens kultur man skulle undersöka, ej borgerskapets. Men i samma instruktion meddelades också att »... hantverkare
och arbetare, köpmän och ämbetsmän» tillhörde undersökningsobjekten. Häri innefattades således arbetarklassens och borgerskapets kultur.
Två skäl som ej framförts i pressen var dessutom att man ville fylla
luckor i samlingarna samt att undersökningarna kunde bli till gagn för
den lokalhistoriska forskningen (a. a.).
Instruktioner och PM var mindre propagandistiskt formulerade än
tidningsartiklarna men uppvisade annars stora likheter med dessa, möjligen för att de delvis vände sig till en och samma publik. Några av de
ideologiska argumenten finns visserligen med, exempelvis den tidigare
försummelsen att undersöka stadstraditioner, men det utmärkande är de
rent arbetspraktiska direktiven. Instruktionerna representerar således
steget under pressartiklarna och står därmed närmare upptecknarna och
verkligheten. De visar stora överensstämmelser med övriga anvisningar
och instruktioner som skrevs för allmogeundersökningarna och bör av
det skälet anses vara representativa för ULMA:s forskningsinställning.
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»Vid besvarandet av föreliggande frågelista ...» —
frågeformulärens instruktioner
Även i frågelistformulären gavs instruktioner till upptecknarna. De var
mer handfasta och innehöll anvisningar om att upptecknarna skulle ange
vilken tid och vilket samhällsskikt som skildrades, att de skulle tillvarata
endast det muntliga materialet samt att de skulle vända sig till flera, äldre
stadsbor. Dessa anvisningar stämmer väl överens med dem i andra
frågelistor från arkivet.
I frågelistornas instruktioner finns inga av de stora ideologiska/politiska argumenten med, ty här talade man till sina egna, till dem som skulle
utföra arbetet. De var införstådda med sin uppgift och behövde inte
ytterligare motiveras. Här ber man heller inte om ursäkt för tidigare
försummelser att dokumentera stadstraditioner. Framhållandet av försummelsen tycks därför vara ett publikt, externt inslag och som sådant
speciellt intressant att notera. Jag kan således iaktta tre steg i instruktionerna: från den propagandistiska presskampanjen riktad till anslagsmyndigheter och finansiärer, via PM och instruktioner för myndigheter och
potentiella upptecknare till frågelistornas uppmaningar direkt till de rutinerade ortsmeddelarna. Ju närmare det praktiska arbetet man kommer,
desto mer »konventionella» blir råden. När arkivet därför vänder sig
direkt till upptecknarna, instrueras de på samma vis som när det gäller
allmogeinventeringarna. Då har de viktigaste instruktionerna utkristalliserat sig. Det innebär bl. a. i detta fall att arkivet knappast kräver något
nytänkande av upptecknarna; tvärtom behöver dessa bara vända sig till
sagesmän i städer i stället för som annars på landsbygden. Att någon
speciell inskolning för upptecknandet av stadstraditioner heller inte gavs
omvittnas också från Lund av Jan-Öjvind Swahn, som när han av sin
professor skickades ut för att dokumentera städernas traditioner hade
»högst dunkla idéer om vad som förväntades av honom» (Löfgren 1988
s. 160).
Stadsundersökningarna fråntas i och med detta en del av den banbrytande inriktning och utformning som tillskrevs dem då de presenterades i
tidningarna. Av presskampanjen kan man nämligen förledas att tro att
undersökningarna var något av det mest epokgörande som skett vid
ULMA. De framställs där som ett resultat av att etnologisk forskning
nått till ett slags vetenskaplig skiljeväg, till ett paradigmskifte. Detta
intryck ger dock inte instruktioner, PM och frågelistor. Arkivets interna
intresse av att samla ett gott, arkiverbart och trovärdigt källmaterial
kommer där före den mer nationellt-kulturella betydelse som stadsundersökningarna tillmättes i presskampanjen. Detta ser jag som ett tecken på
att många argument för att det var angeläget att bedriva stadsstudier
främst hade ekonomisk bakgrund.
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Stadsfrågelistorna: form och innehåll
Med tanke på presskampanjens framställning av det banbrytande i att
undersöka städerna och deras traditioner skulle man kunna anta att
förfrågningarna skulle se annorlunda ut än de äldre allmogelistorna. Så
är emellertid inte fallet. Stadsfrågelistorna behandlade förvisso ett nytt
undersökningsområde, staden, men förfrågningarna hade många yttre
likheter med äldre allmogelistor. Vissa variabler var konstanta, dvs, de
hade alltid funnits i arkivets frågeformulär och tillhörde vad jag skulle
vilja kalla frågelistans fasta rekvisita, medan andra var helt nya eller mer
betonade i stadsförfrågningarna än de någonsin varit i allmogelistorna.
Nedanstående tabell visar vad jag funnit vara konstanta och nya eller
mer betonade variabler i stadsfrågelistorna:
Tabell 1. Konstanta och nya variabler i stadsfrågelistorna
Nya eller mer betonade variabler
Konstanta variabler

Terminologi
Exempel ur samlingarna
Sakligt heltäckande perspektiv
Historiskt perspektiv
Morfologi
Ålder och datering
Förändringsperspektiv
Allmängiltigt, dvs. ej individcentrerat perspektiv

Staden som undersökningsobjekt
Arbetarklassens förhållanden
Handel
Skolförhållanden
Modernare festseder
Samtida förhållanden
Regression
Revitalisering
Integrationsgrad

I stadsfrågelistorna efterfrågades stadsbornas livsföring, arbeten, matvanor vid högtider, deras benämningar på stadsdelar och dessas invånare,
deras kontakter med landsbygden osv. En genomgång av de 13 frågelistor och den stora frågebok som skrevs i samband med projektet visar att
de till stora delar baserades på äldre förfrågningar rörande samma ämnen
för landsbygdens vidkommande. Många formuleringar togs t. o. m. direkt från förlagan:
M119 fråga 8: När började man att ha julgran inne i stugan? Vem var den förste
på orten att ha julgran? (Frgl M 119 Julen skriven 1937 av Åke Campbell.)
M153 fråga 5: Minnes man vem som var den förste i staden som hade julgran
inne i stugan? (Frgl M153 Stadstraditioner: Julen skriven 1940 av Richard
Broberg.)
Även om mycket således var lånat från äldre förfrågningar, var emellertid en del innehållsfrågor nya, och det har sitt speciella intresse att
studera just dem. Överlag gäller att det var i sedförfrågningarna, som
utgjorde merparten av frågelistorna rörande städer, som nya områden
togs upp. Ju mer materiellt inriktad en frågelista var, desto mer lik de
äldre traditionella allmogefrågelistorna var den till sin utformning. Detta
är intressant att notera, eftersom den materiella kulturen var den som
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undersökts mest vid arkivet och man därför sannolikt hade den största
kunskapen om denna. Sedan gammalt skilde man också vid arkivet
mellan folkminnesforskning (= folkloristiska undersökningar) och materiellt inriktad dokumentation. Den senare var liktydig med allmogekulturen och bedrevs sedan 1920-talet med hjälp av ord och sak-forskningen
(Geijer 1928 s. 39).
Folkminnesforskningen var nyare vid arkivet, som fick en egen folkminnesundersökning först 1928, och redan från början kan man iaktta att
de rent folkloristiska frågelistorna är friare i förhållande till den äldre
språkligt-dialektologiska inriktningen (Lilja 1990b s. 55). I de äldre frågelistorna hängdes folkloristiska spörsmål oftast på mot slutet av formuläret, sedan det materiella och språkliga behandlats. Ord och sak-forskningen hade ju en gång format matrisen för frågelistorna, och den ändrade man inte på. De folkloristiska frågeformulären måste dock utformas
utifrån en modifierad matris. Detta medförde att förfrågningarna delvis
kom att se annorlunda ut. De kunde heller inte fullt lika lätt som de
materiella begagnas av ord och sak-forskningen, som var så dominerande vid arkivet. Kanske kan det vara en förklaring till att sedförfrågningarna rörande städer är mer »modernt» utformade än de som behandlar materiella förhållanden.
Stadsfrågelistorna var dock över lag historiskt eller retrospektivt inriktade. Här liknade de således sina föregångare. Samtidsperspektivet begränsades till några områden, såsom sed och teknik. Det är framför allt
inom tre områden (a—c) jag därför i stadsfrågelistorna kan se en innehållslig förnyelse, nämligen:
Tabell 2. Exempel på nya eller mer betonade sakområden i stadsfrågelistorna
a. Högtidssed

b. Teknik

c. Övriga samhällsförhållanden

Luciabrud
Cyklar*
Skolseder
Advent*
Bilar*
Arbetarrörelsen*
Gravsmyckning*
Spårvagnar*
Borgerskapet
Julgransplundring*
Biografer*
Nyårsvisiter
Elektrisk
Påskbrev och -hare
gatubelysning*
Firandet 6 och 30/11*
Arbetarnas 1 maj*
Valborg, första maj, pingst*
* = Tidigare av Dialekt- och folkminnesarkivet i frågelistor ej efterfrågade
områden.
Det är alldeles uppenbart att vissa företeelser och/eller seder ansågs höra
staden och den modernare kulturen till (se härom Ejdestam 1944a
s. 1 ff.). Frågorna rörande dessa återfinns därför endast i stadsfrågelistor-
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na. När det gäller mer recenta seder som adventsfirandet och gravsmyckningen anlades dessutom ett uttalat samtidsperspektiv. Mats
Rehnberg, som lade fram sin avhandling om gravljusseden 1965, har
bl. a. använt det material som samlades in med hjälp av stadsfrågelistorna. Jag kan emellertid inte belägga att förfrågningarna om seden gjordes
för hans räkning, även om han började sitt insamlingsarbete redan under
1940-talet (Rehnberg 1965 s. 7f.). I ett helhetsperspektiv utgör dock
samtidsfrågorna endast en ringa del i förfrågningarna. Detsamma gäller
regressions- och revitaliseringsfrågorna, exempelvis frågan: »När upphörde man i staden att göra nyårsvisiter?» (M 154 s. 3) eller frågan om
inblåsningen av julfreden: »Har den på senare tid återupplivats och i
vilken form?» (M 153 s.6). De är inte några dominerande inslag i frågelistorna, men de finns där och utgör ett nytt inslag.
Stadsundersökningen skulle enligt de instruktioner arkivet skickade ut
dokumentera »... folklivet i vardag och fest...» (ULMA 35744:1-15),
men de konkreta frågelistorna var i praktiken inte inriktade på vardagslivet utan på festtillfällena och arbetslivets höjdpunkter. Därvidlag liknar
de sina föregångare, vilka gärna betonade livets och arbetets höjdpunkter framför det vanliga vardags slitet. Listorna behandlar stadskulturen
oerhört sakligt och systematiskt, men de förefaller sakna ett verkligt
inifrånperspektiv. Ibland ger de intryck av att emanera inte bara från
äldre allmogelistor utan också från tryckta stadshistoriker, varur man
plockat rubriker för att få med viktigare institutioner och förhållanden i
staden. (Se exempelvis Ö 92 som efterfrågar »Myndigheter och allmänna
inrättningar: Post och nyhetsförmedling, Brandväsen, Väg- och gatuvård, Renhållning o. d. ») De ger därför ett intryck av att betrakta
staden utifrån. Detta är alldeles särskilt tydligt i den tryckta frågeboken,
Ö 92.
Visserligen skulle stadsundersökningarna bl. a. dokumentera »de
minst tillgodosedda kulturskikten och kulturformerna», men i praktiken
har de en stark inriktning på att undersöka den borgerliga kulturen, och
egentligen efterfrågas arbetarnas speciella levnadsförhållanden i ganska
liten utsträckning. Endast i frågelista M 156 Valborgsmässan och Kristihimmelsfärdsdagen och i frågeboken Ö 92 samt i lista M 163 om Stadens
samhällsklasser efterfrågas dessa explicit. Listorna handlar i stället till
stor del om borgerliga nöjen såsom baler, visiter, bjudningar, slädpartier
och liknande. Arbetarna uppmärksammas främst i samband med firandet
av första maj. Deras vardagskultur var inte föremål för undersökning.
Det är således tveksamt om man kan påstå att »de minst tillgodosedda
kulturskikten» verkligen blev föremål för undersökning, om man inte
räknar borgarna till dessa. Ty liksom arbetarna hörde borgarna till de
samhällsgrupper som tidigare inte stått i intressefokus för etnologerna,
men väl tillgodosedda hade de ändå blivit, bl. a. genom att de lämnat
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tydliga avtryck i annat arkivmaterial. De hade skrivit dagböcker och
brev, och i och med att de ofta innehaft ledande samhällspositioner fanns
de rikligt omnämnda i kamerala arkivalier o. d.
En jämförelse mellan presskampanjens ambitioner och instruktionernas och frågelistornas utformning visar således på vissa diskrepanser. I
propagandan för undersökningen betonades att arkivet skulle undersöka
vardag och fest samt arbetare och borgerskap. Men frågelistorna uppehåller sig mestadels kring festligare tillfällen och behandlar dessutom till
större delen borgerliga nöjen och hantverkssysslor. Arbetarna, vid exempelvis fabrikerna, förekommer mycket sparsamt, trots att de utgjorde
ett markant inslag i stadsbilden. Även här kan man således tydligt se
olika nivåer i undersökningen. Ju närmare det faktiska arbetet arkivet
kommer, desto mer »konventionell» blir utformningen och inriktningen.
Den sociala bredd i undersökningen, vilken framhölls som eftersträvansvärd i presskampanjen, har ingen verklig motsvarighet när frågelistorna
väl utformas. Då fokuseras borgare och hantverkare på tydlig bekostnad
av arbetarna. Eller annorlunda uttryckt: arbetarklassen representeras av
hantverkarna, som uppfattas som mer folkliga och traditionsfasta (Löfgren 1988 s. 156).
Stadsdokumentationen pågick under åren 1940-1946. Projektet tilldelades anslag av städer, banker, föreningar, privatpersoner o. d. om sammanlagt c:a 19 000 kr. Det ledde till att ett stort, inbördes jämförbart
material innehållande empiriska, arkiverbara fakta samlades in. Detta
material, som omfattar drygt 13 500 blad, innehåller etnografiska uppgifter om stadslivet, hantverk och affärsrörelse i staden, berättelser om
originella personer m. m. Det ger omistlig faktainformation av värde inte
minst för de enskilda städerna och deras invånare, vilka tack vare
projektet fick ett muntligt material samlat och bevarat.
Projektet genomfördes i en tid då insamling av material bl. a. genom
frågelistor var omfattande (under 1940-talet skrevs c:a 100 nya frågelistor). Det utgör således endast en, om än icke oviktig del av allt det
material som samlades, och det måste därför bedömas ur denna synvinkel. (Se diagram 3.) Detta förklarar kanske den undanskymda plats
undersökningen ges i verksamhetsberättelserna (se SvLm 1941-1948).
Den koncentrerade sig visserligen på ett nytt område, men vid sidan av
pågick hela tiden den fortsatta dokumentationen av landsbygdens äldre
förhållanden, ett arbete som ännu var arkivets huvuduppgift. Just med
tanke på detta verkar Campbells appell om att det nu var dags att frångå
den ensidiga inriktningen på allmogeundersökningar mest som ett argument avsett för endast den publika sfären. Några allvarligare planer på
att förändra folkminnesinventeringarna i grunden tycks ännu inte ha
förelegat.
Trots den massiva presskampanjen och de stora arbetsinsatserna i
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Stadstraditioner 2,3 %

Övrig insamling 97,7 %
/ ,
//
,,/

Diagram 3. Dialekt- och folkminnesarkivets totala insamling av pappersarkivalier åren
1939/40-1946/47 och andelen stadstraditioner därav. (Diagrammet framställt av DataScript
Stefan Lundhem 1991.)

samband med stadsundersökningarna har dessa inte banat väg för något
genomgripande nytänkande. I rapporterna om arbetet med Atlas över
svensk folkkultur betonades att stadsundersökningarna framför allt var
ett komplement för karteringen (Svensk Folkkultur nr 4/40 s. 1). Detta
hade ju också bl. a. von Sydow påpekat i den inledande presskampanjen.
Här finns inga ideologiska skäl nämnda. Staden skulle lämna material till
karteringen precis som landsbygden gjort. När projektet avslutades återgick man också helt till de vanliga, traditionella allmogeundersökningarna. Sista gången stadsundersökningarna omnämns i arkivets verksamhetsberättelse sker det mycket kortfattat med orden: »Insamlingsarbetet
har bedrivits huvudsakligen på landsbygden, sedan tidigare pågående
stadsundersökningar slutförts» (SvLm 1948 s. 163). Någon utvärdering
av projektet tycks inte ha ägt rum, vare sig vid göteborgs- eller lundaarkiven eller i Uppsala. Den ursprungliga tanken var dock att materialet
skulle »bearbetas och framläggas i ett större arbete» (Norrköpings Tidn.
19/7 1944). Visserligen bearbetades det insamlade materialet i så måtto
att det redigerades och renskrevs för inbindning, men i övrigt lades det
till samlingarna. Stadsundersökningarna blev således en isolerad företeelse, ett tidigt försök att vidga begreppet folkkultur och bryta upp den
ensidiga inriktningen på bondesamhällets äldre kultur. Men jag ser dem
mer som föranledda av finansiella och kartografiska problem än som
tecken på att en ny tid eller ett paradigmskifte verkligen var i antågande
vid Dialekt- och folkminnesarkivet. Skälen till detta vill jag diskutera lite
närmare i det följande.
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Det forskningsbaras problematik
En tänkbar orsak till att stadsundersökningarna inte ledde till någon
nyorientering eller varaktig förändring i arkivets undersökningsprofil
anser jag vara att staden egentligen inte var forskningsbar utifrån det
vetenskapliga perspektiv man hade vid arkivet under 1930- och 1940-talen. Den starka betoningen av allmogens/landsbygdens kultur hade format en bestämd kulturuppfattning och strikt definierat det forskningsbara, och det var svårt eller omöjligt att ändra på detta. Tjänstemännen vid
ULMA var huvudsakligen bondeforskare. Lite hårdraget skulle man
kunna säga att de egentligen inte fann staden vetenskapligt intressant.
Detta sammanhängde med att det inte fanns något forskningsprogram för
den. Det uttrycks exempelvis klart av Sven B. Ek, som när han presenterade sin undersökning av Nöden i Lund menade att ur metodologisk
synvinkel saknades det »etnologiska forskningstraditioner att bygga på
vid 60-talets mitt när det gällde forskning i arbetar- och stadsmiljö» (Ek
1971 s. 207). Stadsetnologi i dagens mening kan därför inte leda sina
rötter till 1940-talet, utan snarare till 1960-talet, då »folk»-begreppet
vidgats och samtiden fått status som undersökningsobjekt.
Arkivet betraktade sig dessutom som räddare av bondekulturen. Innan
det moderna samhället och den snabba omvandlingen för evigt hade
slagit sönder de traditionella livsformerna, ville man undan glömskan
och förgängelsen rädda resterna av det gamla, helst det äldsta tänkbara.
Av det skälet sökte man upp de verkligt ålderstigna sagesmännen och
begärde i många fall av dem upplysningar om sådant de knappast kunde
minnas. Dokumentationen fick därför, vid ULMA såsom vid många
andra liknande institutioner, karaktären av brandkårsutryckning eller
räddningsexpedition. Belysande för den inställning man hyste är dåvarande arkivchefen Dag Strömbäcks åsikt att den levande folklivstraditionen skulle försvinna och folklivsforskarens fältarbete kunna avslutas i
Norden (Nya Werml. Tidn. 19/10 1955). Folkkultur tenderade att likställas med ett förgånget som redan under 1920-talet endast fanns kvar som
»de halvt bleknade minnena av förindustrialistisk kultur» (Levander
1925 s.31).
Under 1940-talet var också denna bondekultur på stark tillbakagång.
Det blev därför av nödvändighet en reträttkultur man räddade. Ty
bondekulturen var i avtagande, men det var inte stadskulturen. Urbaniseringen och städernas tillväxttakt var tvärtom betydande just vid denna
tid. Något forskningsprogram för det nya och växande hade man dock
knappast utvecklat vid ULMA under 1940-talet. Förändringsaspekten
var visserligen viktig i arkivets olika förfrågningar, men den skulle
främst belysa äldre kulturdrag i kontrast till nyare, inte de nytillkomnas
framväxt (Lilja 1990b s. 52).
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Anledningen till att staden inte var forskningsbar var enligt min mening att man i undersökningarna utgick från ett reträttperspektiv, i detta
fall ett landsbygdsperspektiv. Detta tar sig ett alldeles speciellt uttryck i
förfrågningarna. I de flesta stadsfrågelistor får nämligen handeln ett
mycket stort utrymme. Det betraktar jag som ett tecken på att man
studerade staden ur ett agrarhistoriskt perspektiv, dvs, som köpstad.
Egentligen var det landsbygden man undersökte, dvs, staden sedd ur
landsbygdens synvinkel. Detta uttrycktes klart i argumentet att man för
att förstå landsbygdens kultur måste undersöka städerna. Det var inte
för att förstå stadens kultur man undersökte städer, det var för att förstå
landsbygdens/allmogens kultur, som ju också var det egentliga forskningsobjektet. Således var stadsundersökningarna främst ett led i allmogeinventeringarna vid ULMA. Bland argumenten för projektet kan man
ju också bara finna ett egentligt stadsskäl, nämligen att 1/3 av landets
invånare bodde i städer. Jag är således böjd att betrakta 1940-talets
stadsinventeringar som produkter av ett mer eller mindre renodlat agrarhistoriskt betraktelsesätt.
En fråga som i den etnologiska forskningen livligt diskuterades under
1940-talet var samspelet och motsättningarna mellan land och stad.
Frågan behandlades bl. a. av Julius Ejdestam, dels i avhandlingen om
årseldar 1944, dels i andra sammanhang. Ejdestam underströk också
gärna stadens betydelse som handelscentrum för landsbygdsborna (Ejdestam 1944b s. 9 ff; 1944c s. 71 ff.). Såväl i avhandlingen som i andra
studier av samspelet mellan land och stad betraktade dock Ejdestam
staden i landsbygdskulturens perspektiv. Det var för att förklara och
belysa landsbygdens kultur staden över huvud taget var intressant och
då inte minst i sin egenskap av köpstad. Två av 13 stadsfrågelistor
behandlade också uteslutande handel, och köpenskap såsom marknader
var viktiga inslag även i övriga förfrågningar, särskilt i dem som berörde
årsfesterna. Jag kan således tydligt se att köpstadsaspekten var ett
frekvent inslag i undersökningarna.
Stadsdokumentationen bedrevs i nära överensstämmelse med de äldre
och samtida landsbygdsinventeringarna. Ett påtagligt bevis för detta är
t. ex. att frågorna utformades nästan identiskt med allmogelistornas. Jag
kan därför inte finna att den ledde till någon bestående vetenskaplig
nyorientering eller omvärdering av invanda arbetsmetoder. Den blev
heller inte incitament till modern stadsetnologi, men det material som
samlades in var ansenligt och har stort etnografiskt värde, även om det
aldrig kom att analyseras och både i Uppsala och Lund blott kom att
användas som understöd för landsbygdsstudier (A. Salomonsson muntl.
900228). När därför den moderna stadsetnologin kom igång under
1960-talet, saknades inte bara metoder för forskningen; dessutom fick
nytt material samlas in eftersom det gamla ansågs, om än inte värdelöst,
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så dock oanvändbart för den nya tidens syften (Ek 1966 s. 97). Jag anser
emellertid att materialets eventuellt ringa användbarhet inte på något
sätt sammanhänger med avsaknad av vetenskaplig insikt hos 1940-talets
stadsinventerare, utan att det beror på att staden och stadskulturen, som
visats ovan, ännu inte var forskningsmöjlig för de traditionssamlande
arkiv som skulle dokumentera den försvinnande bondekulturen innan
det för alltid var för sent.

Landsbygdsperspektivet som intressedominans
Svenska etnologers intresse för landsbygdens kultur och livsformer var
under 1940-talet grundmurat. Stora materialmängder hade samlats och
kunskapen om det äldre bondesamhället var god. Landsbygden var
etnografiskt intressant och relativt lätt att exotisera, eftersom de flesta
etnologer var stadsbor och undersökte en kultur de inte delade och en tid
som redan var svunnen.
Stadsbon (begreppet används här i utvidgad betydelse av bildad elit
m. m.) undersökte med viss framgång landsbygden utifrån sitt stadsperspektiv på det främmande och konstruerade en objektkultur utifrån
detta. Som utomstående betraktare kunde han isolera, beskriva och
analysera kulturyttringar bland bönderna utan att i varje enskilt fall se
dem i sitt stora sammanhang. Av det skälet kunde bondens envisa
fasthållande vid årdret tolkas som utslag av konservatism, när det egentligen handlade om anpassning till jordens art, eller fiskarens tro på
sjörået ses som brist på upplysning, fast det rörde sig om ett alternativt
sätt att förstå omvärlden och det oförklarliga. Stadsbon ville eller förmådde inte sätta sig in i bondens/fiskarens totala tankevärld, men han
hade inga svårigheter att beskriva deras kultur i enskilda delar. Därför
kom han att utifrån sin sakkunskap konstruera en objektkultur, som inte
var någon sann verklighetsbeskrivning, men som var etnografiskt korrekt och källkritiskt hållbar.
Men när han skulle undersöka staden blev det genast svårare. Dels
kände han endast vissa delar av stadskulturen. Arbetarnas levnadsförhållanden var exempelvis obekanta, eftersom etnologen ytterst sällan
kom från den samhällsklassen. Arbetarklassen var heller inte per definition liktydig med »folket», som redan från början bestått av bönderna.
En av vår tids arbetarkulturforskare har uttryckt etnologernas intention
på följande sätt: »Landet behövde ett folk att vara stolt över. Då dög inte
städernas fattiga arbetare som levde och arbetade under miserabla och
problematiska förhållanden» (Skarin-Frykman 1990 s. 292). Arbetarna
hamnade därför i stor utsträckning utanför arkivets undersökningar.
Detta har ju också kunnat beläggas i frågeformulären, vilka i så ringa
grad efterfrågar arbetarnas kultur. Staden saknade dessutom exotism för
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stadsbon; den var alltför välkänd, och den egna verkligheten blev därför
både ointressant och ohanterlig. Ty etnologen som undersökte sig själv
visste både för mycket och för lite om sin egen grupp. Hans kompetens
förblindade, så att det blev svårt att problematisera det välkända (Ehn &
Löfgren 1982 s. 11 f.). I staden, vars kultur och liv han till stora delar
delade, var det inte lika lätt att isolera, beskriva och analysera kulturyttringarna och därmed konstruera en objektkultur. Staden förblev subjekt.
Men etnologens dilemma handlade inte endast om hemmablindhet.
Det var även en fråga om för vem han samlade och skrev. De arkivtjänstemän som ledde stadsundersökningarna var välutbildade stadsbor, dvs.
de delade inte längre eller hade aldrig delat den bondekultur de var satta
att dokumentera. I vanliga fall beskrev de landsbygdens äldre kultur för
andra stadsbor. När stadsbon skulle beskriva sig själv i ett agrart perspektiv blev det omöjligt. Ty stadsbon kunde skriva om landsbygden/allmogen från sitt stadsperspektiv men knappast om staden utifrån stadsbons perspektiv på landsbygden, och det anser jag vara vad man, kanske
omedvetet, försökte i dessa undersökningar.
Utifrån det agrara perspektivet kunde man nämligen inte beskriva
staden i sig. Den blev inte intressant för den intellektuelle stadsbon.
Detta kan vara en förklaring till att stadsfrågelistorna saknar ett genomfört inifrånperspektiv. Lite generaliserande uttryckt skulle man nämligen
kunna säga att han inte visste vad han skulle fråga om. Detta problem
var inte lika påfallande när det var bönderna som skulle beskrivas.
Bönderna var objekt och skulle vanligen inte läsa beskrivningarna av sig
själva, men stadsbon var subjekt. Det stötte därför på problem att
utforska sin egen kultur, ty det stadsperspektiv man hade på bönderna
kunde inte tillämpas på den egna kulturen. Att beskriva sig själv utifrån
en konstruerad objektkulturs ståndpunkt blev ogörligt; där gick gränsen
för det forskningsbara. Det blev omöjligt för stadsbon att göra stadsstudier med landsbygden som intressedominans. Han kunde inte analysera
sig själv utifrån andras bild av sig själv, särskilt som forskningsperspektivet inte inrymde staden som objekt.
I vilken mån Campbell och hans medhjälpare var medvetna om detta
dilemma får vi sannolikt aldrig veta, eftersom stadsundersökningarna
lades ned. Någon verklig förnyelse av frågelistorna och radikal förändring av arbetsmetoderna kom inte förrän under 1970-talet. Stadsstudierna blev därför ett intressant och lovvärt projekt, ett utslag av vetenskaplig nyfikenhet och beredvillighet. Detta projekt gick emellertid inte riktigt att genomföra. Kanske skulle man kunna säga att »tiden ännu inte
var mogen» för stadsstudier. Först måste etnologerna, vid ULMA och
vid andra institutioner, frigöra sig från den starka uppbindningen till
bondesamhället och från synen på folkkultur som endast något gammalt,
traditionellt och äkta som nu höll på att lösas upp. Då blev staden
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forskningsbar och dess kultur kunde undersökas på samma villkor som
en gång landsbygdens.

Form och innehåll — en fråga om tilltro
Ytterligare en aspekt som bör läggas på stadsfrågelistorna är att de
måhända också är ett bra exempel på svårigheterna för en etablerad
institution att ändra både innehåll och form. Innehållet var delvis nytt,
dvs, man undersökte staden, man ställde frågor om vissa seder och
företeelser man tidigare inte undersökt osv., men formen var gammal.
Frågelistmetoden som sådan var inarbetad vid arkivet, och det hade
utvecklats ett slags matriser för hur en förfrågan skulle se ut. En frågelista skulle enligt dessa matriser bl. a. vara sakligt heltäckande, efterfråga
såväl språkliga som etnologiska detaljer m. m. Såvitt jag kunnat se sker
ingen mer genomgripande förändring av dessa matriser förrän under
1970- och 1980-talen (Lilja 1990a s. 17). Stadsfrågelistan kom därför att
nästan helt baseras på de invanda allmogelistorna och utformades också
såsom dessa. Den blev egentligen endast en pendang till dessa.
Av presskampanjens argumentation för. stadsstudierna att döma var
staden som forskningsobjekt ingalunda självklar eller allmänt vedertagen. Det kan därför vara rimligt att tolka den traditionella formen så att
man för att kunna koncentrera sig på det nya delvis måste behålla det
gamla konstant. Innehållsliga nyheter kunde inte presenteras samtidigt
som formen förändrades. Detta kan bero på en så prosaisk sak som att
det insamlade materialet skulle vara fullt kompatibelt med det som
insamlades på landsbygden, men det kan också handla om tilltro, dvs.
om forskningsstruktur. ULMA hade starkt profilerat sin forskningsinställning, där krav på akribi och vetenskaplighet var omistliga inslag.
Därför blev det sannolikt svårt att utforma stadsfrågelistorna alltför
djärvt. Man behöll således formen som ett slags rigid konstans för att
visa sin tillförlitlighet. Ty skulle nyheter accepteras i innehållet, skulle
åtminstone formen vara oförändrad. Den var en garant för att det handlade om en »riktig» undersökning, inte om ett hugskott. Och måhända var
den aspekten viktig för ett arkiv som under så lång tid och med sådan
framgång studerat svensk allmogekultur.
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Agneta Lilja, Researchable or not? Urban studies at the Institute of
Dialect and Folklore Research in the 1940s
For a few years during the 1940s, a number of studies of Swedish urban
traditions were carried out at the Institute of Dialect and Folklore Research,
Uppsala, alongside its work of documenting the older peasant society. Material
was collected with the financial assistance of town councils, banks, private
individuals etc., encouraged by a veritable press campaign. Several questionnaires were compiled and contacts were established with informants, partly by
means of repeated articles in local newspapers. While these questionnaires
admittedly dealt with a new area, the town, formally they were very similar to
those used for surveys of rural communities.
One of the key arguments put forward for studying towns and their traditions
was that ethnologists had previously placed too one-sided an emphasis on rural
culture. Now, inspired by continental models, scholars wished to tumn to the
towns. Other reasons were, for example, a wish for material to complement what
had been collected in country areas, a need for basic data for maps on material
culture and traditions, etc. These urban studies continued for just over five
years, yielding a large body of material. However, the material collected was
never analysed or processed to any great extent.
The reason why this series of urban studies, designed on such a grand scale,
did not produce any radical research findings can probably be traced to the
problem of what was considered `researchable'. Towns had not been documented before, and when they were studied now, they were viewed from a kind of
agrarian vantage point, primarily as market towns. The rural, peasant culture
was the Institute's real focus of interest, and collection methods and models
suited to it were available. When it came to towns, things were more difficult.
The studies carried out failed to apply a 'from within' perspective, to document
towns in terms of their own preconditions. It was still effectively the countryside
that was being studied. In an economically harsh climate, the town was probably
chosen as the subject of study for purely financial reasons. There was as yet no
real readiness to take a broader view of what constituted the field of ethnological
research. Not until the 1960s did ethnologists slough off their limited conception
of their sphere of investigation, allowing modern urban ethnology to emerge.

Vinterns tjänliga isar
Om isen som resurs
Av Nils Storå

Folklivet under vinterhalvåret har länge varit ett rätt försummat område
inom den nordiska etnologiska forskningen. Ändå är ju vintern ett fenomen som särskilt borde beaktas av nordiska folklivsforskare. Då åboprofessorn P. A. Gadd 1761 höll sitt inträdestal vid Svenska vetenskapsakademin, om klimatet i Finland och dess följder för landets hushållning,
fann han anledning att framhålla svårigheterna med den långa vinterperioden: »Vår Vinter i Finland böljar medio October, och slutas i Maji, vi
hafve altså 7 månader Vinter, en månad Vår, 2 månader Sommar och 2
månader Höst.» Tiden från vår till höst är mycket kort, »at samla föda åt
folk tul et helt år, ock att inbärga foder åt fänad och kreatur tul hela 7
månaders förråd».
Det är skäl att förmoda att klimatet under Gadds tid var kallare än i
våra dagar. I europeiskt perspektiv räknar man med den s. k. Lilla
istiden ungefär från 1400-talets slut till slutet av 1700-talet. Vintrarna var
då allmänt sett kallare och isarna således oftare farbara än under senare
tider. Den mycket kalla vintern 1808-1809 utgjorde ett undantag, då den
betecknas som den kallaste i norra Europa åtminstone sedan 1756. Att
klimatet blev mildare under senare hälften av 1700-talet hävdades med
bestämdhet även av den österbottniska lanthushållaren P. J. Bladh i en
uppsats, tryckt i Svenska vetenskapsakademins handlingar 1807, som
berörde klimatförändringen i Vasa län. Under de senaste femtio åren,
skriver Bladh (s. 64f.), har klimatet här omkring min födelseort »oförnekligen» förändrats, även med iakttagande av »känslornas i detta afseende mindre pålitelighet i olika åldrar, som gör att en kall ålderdom
finner samma Sommarvärma, samma ting, samma verld, nu olika förnöjande än i dess ungdom». Han stöder sig bl. a. på det faktum att i hans
ungdom »alla Insjöar och Infjärdar omkring Vasa i slutet af October
alltid voro tillfrusna», med påföljd att inga från Stockholm hemkommande fartyg den tiden för isens skull kunde anlöpa Vasa hamn, vilket »nu»
sker obehindrat minst en hel månad senare än förut. Iakttagelser om
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fortsatt mildare vintrar och härav försämrade möjligheter att utnyttja
isarna rapporteras av ett flertal av de finländska informanter som besvarat mina frågelistor om isfärder och iskunskap 1977-1979. Det påstås
också att isarna nuförtiden inte är snöfria och därmed lättare farbara så
långa perioder som det tidigare kunde vara fråga om. Även om de av
Bladh nämnda »känslorna» nog också här kan spela in, torde man
allmänt kunna räkna med att det under äldre tider oftare än i våra dagar
var möjligt att utnyttja vinterisarna.
Alla vintrar har inte varit lika goda isvintrar eftersom isförhållandena
kan variera kraftigt också från år till år. Till vinterns positiva sidor hör de
på olika sätt tjänliga isarna. Att vattnen tillfryser medför inte bara de
fördelar som här skall beröras. För seglationen var vinterisarna, som
Bladh antyder, ett svårt hinder. En hastig tillfrysning ledde inte sällan till
att träfartygen blev »vinterliggare» i främmande hamnar. Att färdas över
tillfrusna vattendrag innebär alltid en risktagning, som inte ens en levande folklig iskunskap helt har kunnat eliminera. Det har också tidigare
hänt att personer med god kunskap och lång erfarenhet om olika isars
bärande förmåga gått ned sig och drunknat. Isläget kan förändras snabbt.
Det mångsidiga utnyttjandet av isen som resurs har inte anknytning
endast till landsbygdens och skärgårdens folkliv. Då skärgårdsisarna
särskilt beaktas i detta sammanhang är det beroende på att isarna just
inom skärgårdsområdena förståeligt nog har spelat en viktig roll, även i
sen tid. I fråga om det mångskiftande begreppet is, berörs här främst de
inre kustvattnens fastis eller landis, i mindre utsträckning den rörliga
havsisen och den insjöis eller sötvattensis som oftast stått stadsborna till
buds.

1. Isens kulturella betydelse
Den stora uppmärksamhet som Olaus Magnus i sin historia om de
nordiska folken 1555 ägnar vinterns isförhållanden återspeglar tydligen
också tider med ett kallare klimat än i vår tid. Här framgår (XI:2-3) bl. a.
att en trupp moskoviter tagit sig över Finska vikens is och här avbildas
också kanoner på isen. Man har antagit att den återgivna händelsen
inträffat kring år 1495. Tidiga färder över hav sisarna är framför allt
kända i krigshistoriska sammanhang. Isens bärande förmåga eller bärighet har inte sällan utnyttjats i militärstrategiska syften, även om möjligheterna till fälttåg över större vatten har varit tillfälliga. Även under kalla
vintrar kan en forcering av isen vara omöjlig. Välkänt är Karl X Gustavs
tåg över de danska sunden 1658. I samband med krigshändelserna under
den kalla vintern 1808-1809 lämnade den ryska styrkan Åbo den 10 mars
1809 och anlände över isen till Fasta Åland den 15 mars. En del av
styrkan drev därefter svenskarna tillbaka över Ålands hav till Grissle-
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Sammandrabbning på Finska vikens is, enligt Olaus Magnus Historia om de nordiska
folken 1555 (Gidlunds förlag 1982). »Under de strider, som svear och götar hafva att bestå
mot moskoviter eller ruthener, när dessa, upptända af rotlystnad, bryta freden och företaga
plundringståg i kusttrakterna vid Finska hafvet, sammandrabbar man med lika stor våldsamhet ute på isfälten som på fasta landet. ... Isen är nämligen så stark, att den bär hela
skaror af rytteri och fotfolk, ehvad de äro uppställda i spridd ordning eller i slutna led.»

hamn, en sträcka på ca 5 landsvägsmil. Den 20 mars startade en annan
rysk styrka, på 3 700 man och 6 kanoner, tåget från Vasa över Kvarkens
is och nådde efter svåra strapatser Umeå den 22 mars, en sträcka på ca
75 km (Lindgren & Neumann s. 72 ff.). Den styrka som tog sig över
kand kunde anlita lokala, iskunniga postförare, och över Kvarken
kunde man få hjälp av lokala säljägare och andra som kunde fungera som
islotsar. Tydligen företog militärerna dock även egna rekognosceringar
och mätningar av isens tjocklek. Det är känt att ryssarna 1809 t. o. m.
mätte lufttemperaturen. Särskilda bedömningsgrunder fanns säkert redan då. I den fälthandbok för svenska arméns befäl som kaptenen E.
IClingenstierna publicerade 1858 uppges (s. 139) att isen för att vara
tillförlitlig bör vara 1 tum tjock och fast för att bära enskilda personer
»som hastigt öfvergå densamma». För infanteri i spridd ordning krävs en
is på 1,5 tum, för hästar 2,5, för infanteri i flankmarsch 3, för 6-pundig
kanon på bräder och medar 4, för en 12-pundig kanon 5, för anspänt
fältartilleri 6, för en 24-pundig kanon på medar 7, för en sluten kolonn
med dubbelt avstånd mellan avdelningarna 8 tum, samt för fullt anslutna
kolonner 1 fot.
Även tidiga, fredliga långfärder över isarna är kända. Vissa vintrar har
man kunnat köra på is från Estland över Finska viken och vidare över
Skiftet och Ålands hav till Stockholm, att döma av enstaka exempel.
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Två män som stakar sig fram på skridskor på Finska vikens is, enligt Olaus Magnus Carta
Marina 1539 (Bokgillet 1964). »Här springer man långa dagsresor på isen med hjälp av
ihåliga ben eller järn.» Olaus Magnus berättar också (1555) om kapplöpningar på skridsko.
De skridskor som användes var av en fots längd och gjorda av »slätt, poleradt järn eller
släta läggar af hjort eller nötkreatur; benpipor hafva nämligen af naturen en viss glatthet, på
grund däraf att de innehålla fett.»

Man har också kört med häst och släde över till Gotland. Vintervägar
delvis dragna över is anlitades tydligen redan under medeltiden. Under
Olaus Magnus tid brukade vägarna över isen märkas med enbuskar eller
granar, utplacerade med en stadies (185 m) mellanrum (Berg 1975
sp. 626). För postgången och också för resandeströmmen vintertid, mellan de svenska och finländska fastlanden, spelade sedan 1600-talet allmogens postrotar länge en avgörande roll. Här användes isbåtar med
vilka man bråkade sig fram under tider av menföre, då isen »varken bar
eller brast». Med häst kunde man sällan ta sig över sjöpassen i sin
helhet. Vintern 1871 kunde posten föras regelbundet med häst och släde
hela sträckan över isen mellan Åland och Grisslehamn från den 4 februari till den 10 mars. Längre norrut var möjligheterna till överfarter på
is betydligt större. Medan isen på Ålands hav under 1800-talet i helhet
var körbar endast 9 vintrar: 1809, 1836, 1844, 1855, 1871, 1881, 1893
(någon enda dag), samt 1895 (Vintertrafikkommitt&I s. 53), kunde man
omkring 30 vintrar med hästforor ta sig över Kvarken mellan Vasa och
Umeå. Vintern 1855 utklarerades genom Vasa tullkammare under den
två månader långa säsongen sammanlagt 1 426 hästforor till Umeå, lastade främst med tjära och hampa (Storå 1988a s. 85 f.). Andra isvintrar än
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de nämnda inträffade visserligen, men trafik omöjliggjordes av svåra
packisar och andra hinder. De årliga och periodvisa variationerna har
varit stora.
Såsom bl. a. talrika tidiga holländska målningar visar, har allehanda
nöjen och lekar av gammalt förekommit på de tillfrusna vattendragen.
Det kallare klimatet då gjorde att kanalerna tillfrös betydligt oftare än
under senare tider. Detsamma gällde vattendragen i England och Skottland, där skridskorna i äldre tider ofta kom till användning. Den första
skridskoklubben uppges vara den 1742 grundade Edinburgh Skating
Club. Med skridskor och senare också med isjakter och sparkstöttingar
har man på glanskisen kunnat ta sig fram med stor hastighet, vilket
direkt inbjudit till tävlan. För den sparkande var det under sådana
isförhållanden nödvändigt att ha en isbrodd på foten. Vid rännandet med
kälkar kom konstgjorda, isvallade backar i städer som Petersburg, Helsingfors och Stockholm att spela en stor roll inom vinterns nöjesliv. I
den uppblomstrande föreningsrörelsen efter 1800-talets mitt kom vintersport på is tidigt i blickpunkten, inte minst i kust- och sjöstäderna.
Skridskobanor hölls snöfria och paviljonger byggdes för deltagare och
åskådare. Skridsko- och också sparkstöttingsklubbar bildades i både
Sverige och Finland (Storå 1988b s. 41 ff.). Då isen är täckt av ett tjockt
snölager har sådana fortskaffningsmedel inte kunnat användas. I frågelistmaterialet hävdas från flera håll i Finland som nämnt att isen nuförtiden i allmänhet betydligt tidigare täcks med snö än i början av 1900-talet.
Man har i varje fall det intrycket att snöfria isar inte förekommer i
samma utsträckning som tidigare. På snötäckt is var skidorna det naturliga färdmedlet, i synnerhet för den som inte hade häst. Var snötäcket
däremot inte tjockt kunde de forna isläggarna, liksom också de tidiga
sparkkälkarna med järnskodda, breda trämedar användas. De mycket
gamla isläggarna användes i någon utsträckning i den österbottniska
skärgården ännu vid senaste sekelskifte. Med isläggarna stakade man sig
fram, som framgår också av illustrationer i Olaus Magnus verk.
En särskild roll spelade de istäckta vattnen vid isfångst av olika slag.
Vid isfiske och jakt på bl. a. säl och utter blev isen en motsvarighet till de
»produktionslandskap» som timmerskogarna och skärgårdens ägg- och
dunholmar representerade (Storå 1982 s.50, 72f.). I synnerhet inom
sälfångsten spelade isen, i detta fall havsisen, en sådan roll. Nära nog
alla fiskredskap har ju under långa tider också använts under is (Granlund sp. 472ff.). I vissa fall har inte bara isens bärande förmåga utnyttjats
utan även andra egenskaper hos den, t. ex. då man klubbat gädda och
lake på den genomskinliga dövisen (Berg 1964). Ett lika ålderdomligt
isfiske är fisket med vinternot, sedan medeltiden känt särskilt i Södermanland, där det utgjorde ett organiserat storfiske redan i början av
1300-talet. 1 Södermannalagens byggningabalk (fl. 20) stadgas bl. a. att

120

Nils Storå

om män drar vinternot i annans vatten och tas på bar gärning bötar »hela
notlaget» tre marker. Även i fråga om detta fiske har Olaus Magnus
mycket att berätta. Vid den tiden bedrevs fiske med vinternotar bl. a. i
Mälaren, Vänern och Vättern. Man bedriver enligt Olaus Magnus (XX:
16) notfiske på isen från november till slutet av mars, såväl på stora sjöar
med sött vatten som på det salta havets vikar, närhelst man behöver en
större mängd fisk. »Ty vare sig isen är tjock och höljd af snö, eller den
ligger spegelblank och hal, hur den än lagt sig och af naturen blifvit
danad, alltid finner man på råd, och visar sin goda vilja att, när det gäller
nödvändighetsvaror, ärligen göra sitt bästa för att tillgodose det allmännas behof. Så fördraga de nordiska folken köld och hetta med samma
jämnmod.» Här antyds att man vid detta fiske också beaktade andra än
notlagets behov. Liksom vid fisket med sommarnot hade obesuttna
möjlighet att få del av fångsterna — dock sällan utan arbetsinsats eller
traktering, oftast i form av en sup brännvin till notlagets medlemmar. Ut
till notisen sökte sig inte bara obesuttna. Varpen, eller de platser där
notarna »kastades», blev ofta samlingsplatser för olika grupper i samhället (Storå 1979 s. 148f.).
Organisationen kring de stora vinternotarna har tidigt skildrats som ett
speciellt samhälle, en isstat. För organisationerna kring vinternotarna i
Södermanland intresserade sig nämligen den som skald mera kända
Gustaf Rosenhane i sin märkliga skrift på latin om »Isstaten» eller
»Vinterstaten», Respublica glacialis, tryckt 1681. Vinterstaten bildas av
människor som bor på landsbygden i samma trakt kring floder, sjöar och
träsk, skriver Rosenhane. Staten sammanhålls under vintern av gemensamma lagbestämmelser rörande fisket, gemensamma redskap och gemensamt arbete. När vintern närmar sig sammanträder man för att bl. a.
välja en »konung» som högsta ledare för notdragningen. Vinterstaten
existerar under hela säsongen. Den upplöses sällan före slutet av mars
månad (enligt von Friesen 1914). De nämnda notkungarna har förekommit också i sentida finländska notlag. Sedan början av 1900-talet, då
notlagen började organiseras som andelslag, har notkungen ofta i stället
fått titeln »notföreståndare».
En stor fördel i jämförelse med fisket under den isfria tiden har
vinterfisket däri, att den ömtåliga fångsten kan förvaras färsk en betydligt längre tid, även under längre transporter. Så länge saltet var en både
svåråtkomlig och dyr vara, hade vinterfisket här en speciell betydelse.
Isen har tidigt kommit till användning inom konserveringen av fisk och
annan föda (Storå 1988c s.78 ff.). Även i detta sammanhang kan exempel
hämtas från Olaus Magnus verk 1555. Här berättas (XX:14 och 24) att
stora mängder nedfrusen fisk, hårda som sten eller timmer, hämtades
med häst och släde till Stockholm och andra städer. Ömtåliga födoämnen
kunde över huvud taget vintertid transporteras långa sträckor utan att bli
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Fiske med vinternot, enligt Olaus Magnus 1555. »När man nu vill fiska under isen, tager
man upp två stora, jämnlöpande vakar, 8 till 10 fot breda, på ett afstånd af 150 till 200 steg
från hvarandra. Mellan dessa gör man 30 till 40 mindre vakar, halfannan fot breda, med 30
fots mellanrum på båda hällen. Sedan släpper man ned nätens linor i vattnet och leder dem
med långa stakar genom sagda vakar under isen från den första stora vaken till den andra
och lämnar så tågens ändar åt beridna män för att draga dem igenom, hvarvid man ålägger
dessa att egga hästarna att draga desto fortare, ju mera man ser näten närma sig den sista
vaken, för att icke fiskarna, särskildt gäddorna, när de märka sig vara fångna, med buller
och bång må spränga näten och så komma undan.»

skämda. Isens kylande effekt utnyttjades tydligen redan under 1500-talet
i särskilda ishus (Ellis). Åtminstone under senare tider har iskällarisen
uteslutande tagits från sötvatten, då saltvattensisen inte har samma
hållbarhet. Under 1800-talet förekom rent av en viss export av is från
Norge bl. a. till England och Frankrike (G0thesen s. 118 if.). I städerna
förekom tidigt också kringvandrande isförsäljare.
Som framgår av dessa sporadiska glimtar har isen haft en både långvarig och mångsidig användning, såväl i städerna som på landsbygden. Hur
utnyttjandet tedde sig i skärgårdsförhållanden, där isen haft speciellt stor
betydelse, skall beröras i det följande. Skildringen bygger i stor utsträckning på det tidigare nämnda frågelistmaterialet, arkiverat inom Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi.

2. Isen som skärgårdsresurs
För befolkningen inom skärgårdsområdena har de bärande isarna framför allt underlättat kommunikationerna och tjänat utnyttjandet av särskilda vinterresurser. Isvägar, såväl enskilda som allmänna, och den fångst
som idkades i isförhållanden har varit oumbärliga element i äldre tiders
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skärgårdsliv. I vinterns kulturlandskap är den splittrade övärlden förenad till ett sammanhängande land, med en anknuten idévärld olik den
som koncentreras kring ölivet i öppna vatten. Skärgårdskommunen
Nagu i Åbo skärgård hade under en äldre period fast bosättning på 52 öar
och holmar. I den yttre skärgården har ett hemman ofta bestått av ett
mycket stort antal holmar och skär (Storå 1985 s. 128 if.). Till det enstaka
utskärshemmanet Klåvskär i Föglö på Åland hörde enligt skattläggningen 1774 mer än 200 namngivna holmar, av vilka 31 kunde utnyttjas till
bete och fodertäkt. Små mängder av det sjöfoder som bärgades kunde
föras hem med båt. Vanligen hörde dock hötransporterna från holmarna
till vinterns körslor över isen. På samma sätt förhöll det sig med den ved
som höggs på holmarna. Här gick det sällan att anlita allmänna vintervägar. I olika sammanhang, särskilt i fråga om isfångsten, har man
rört sig utan kontakt med de egentliga isvägarna. Det gällde att helt ty sig
till iskunskapen, i synnerhet så länge inga meteorologiska israpporter
stod till buds. Även i trakter där byvägar fanns i större utsträckning hade
vintervägarna stor betydelse. De täta gärdesgårdar som kantade vägarna
fungerade som effektiva »snöplank», med påföljd att snön här hopade
sig. Det var ofta lättare att söka sig andra vägar.
2.1 Isvägar och isfärder
Längs postvägen mellan Sverige och den finländska delen av riket rådde
vintertid liv och rörelse. Det var under vintern man hade tid och tack
vare isen möjligheter att besöka varandra, att göra snabba resor till
städer och marknadsplatser. För obesuttna som saknade häst blev sparkkälkarna mot slutet av 1800-talet ett oumbärligt fortskaffningsmedel
vintertid. Tidigare var skridskorna, då det rådde skrinnis, ett vanligt
färdmedel (Storå 1988b s. 55 f.). Man började alltmer tala om sparkis i
stället för om den likartade skrinnisen. Vägarna är fulla av folk av olika
slag, från kringvandrande skomakare och skräddare till diplomatiska
sändebud och statliga tjänstemän, berättar engelsmannen E. D. Clarke
som nyårstiden 1800 färdades längs postvägen över Åland (Clarke
s. 206f.).
Den som anlitade skjutsning av annat slag än den som postgången
erbjöd var hänvisad till hjälp av isfrestare eller frestekarlar, lokala
iskunniga som frestade isen, dvs, prövade om isen höll. Gällde det att
fresta körisen nyttjades vanligen en isbill; var det fråga om gångis
begagnade man ispickan eller kölvan (»tjölvan»), den järnskodda stav
som varje skärgårdsbo förde med sig för isfärder till fots eller med lättare
fortskaffningsmedel än häst och släde. På spegelblank is var broddar
oumbärliga, även om den traditionella fotbeklädnaden, sälskinnsskorna,
gav gott fäste.
Allmänt anlitade och märkta eller stickade isvägar förekom i alla delar
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av skärgårdsområdena, dragna över holmar, uddar och vatten med undvikande av strömdrag och andra farliga platser. Innan finska staten i
början av 1900-talet började överta en allt större del av det allmänna
vägnätet hörde också vintervägarna över is till de lokala vägbyggnadslagens åligganden. Här fanns den iskunskap som behövdes, i högre grad
innan isgående färjor började överta vintertrafiken över sjöpassen. Redan under slutet av 1800-talet började isbrytarna och de isgående ångbåtarna genom sina isrännor att skära av ett flertal viktiga isvägar. Skärgårdsborna tvingades anlägga övergångsställen, där långa träbroar, dragna med rep av utposterade brovakter, ombesörjde överfarten för passagerare och fordon, ofta under stora svårigheter (Hustich s. 60 f.).
Under 1980-talet har det blivit svårt att få tag på iskunniga som velat
dela ansvaret för isvägens säkerhet, även om trafiken skett »på egen
risk». Detta har medverkat till att staten inte längre åtar sig att upprätthålla de isvägar som fortfarande behövs. Trafik med nutidens trafikmedel kräver isar som bär betydligt mer än den is som var tjänlig för häst
och släde. De forna begreppen gångis och köris har kompletterats med
bilis och traktoris. Sedan 1960-talet har dock den för isfärderna lämpliga
snöskotern tagits alltmer i bruk och till stor del ersatt sparkstöttingarna.
Genom sin lämpliga viktfördelning klarar sig snöskotern på gångis, men
snabbheten lockar lätt till risktagningar som strider mot invanda normer.
Ställvis i skärgården är vintervägarna fortfarande de enda egentliga
vägar som existerar. De isbelagda vattnen erbjuder i regel ett jämnt
underlag och för tyngre, upprepade transporter har man länge brukat
förstärka isvägarna genom att hugga upp hål i isen för att leda vatten till
svagare ställen. I stort sett är skärgårdsisarna bärande från början av
januari till mitten av april, men denna tid föregås och efterföljs av längre
eller kortare perioder av menföre. Den sammanlagda tiden för dessa
perioder kan omfatta 1-2 månader. Isen är då för svag för att bära och
för stark att forceras med vanliga träbåtar.
2.2 Isfångst

Isfisket har också i nyare tid omfattat en mängd olika metoder och
redskap, främst fiske med krok, nät, ryssja och vinternot. Här intresserar i första hand hur man utnyttjat isen, speciellt i fråga om det lagorganiserade, viktiga notfisket. I sydvästra Finlands skärgård, jämte Åland,
har vinternotfisket sedan gammalt haft en central ställning inom fisket.
Det hörde bl. a. till notkungens uppgifter att noga följa med isläget. Han
avgjorde också valet av varp, dvs, vilken av notdragningsplatserna som
skulle användas. Så snart isen bar begav sig notlaget, vanligen bestående
av 12 medlemmar, ut i notisen och säsongen varade så länge isen bar på
våren. De för isättningen, dragningen och upptagandet nödvändiga hålen
och vakarna gjordes med speciella större notbillar av de två väckarna i
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Klubbning av lakar på is, enligt Olaus Magnus 1555. »När fiskaren får se dessa fiskar under
den tunna isen, bedöfvar han dem med ett slag mot denna af sin tunga yxa och får dem så
att ligga stilla därunder och vända buken i vädret, så att han genom att hugga hål på isen
kan taga dem, halfdöda som de äro.» Bilden visar också andra former av isfiske.

laget, en på var notarm. Till sin hjälp hade väckarna ofta en sårapojke,
med uppgift att ösa upp sörjan ur hålen (Kroneld s. 39). Att väcka, hugga
upp en vak i isen, har varit ett av de centrala begreppen vid utnyttjandet
av isen som resurs. Ett flertal andra isbegrepp kan likaså hänföras till
vinternotdragningen. Under notdragningens slutskede på våren var ofta
landlöst — isen hade gått upp vid stränderna — varför man fick lov att ta
sig i land på de långa notstängerna eller annat material som fanns till
hands. Under 1800-talet sökte sig ryska och ingermanländska fiskköpare
med häst ända till notvarpen i Åbo skärgård, där de köpte strömming
(Storå 1986 s. 50 ff.). Ibland bytte de också till sig fisk mot medförd
spannmål. Strömmingen breddes ut på isen att frysas innan den lastades
på slädarna och fördes till Petersburg eller orter söder om Finska viken.
Fisket med vinternot har gällt dels strömming med stornotar, dels gäddor, abborrar och annan fjällfisk med lillnotar, eller isnotar som de
förvandlades till under vintern.
Äldre tiders notisar skulle bära de hästar som användes både som
draghjälp och för transporterna till och från varpen. Berättelser från
1600-talet visar att notarna den tiden drogs för hand, av nothjon med
stadiga broddar, notkrampor, på fötterna. Under 1950-talet började traktorer tas i bruk också vid notdragningen, men nu behövdes starkare isar,
vilket bidrog till att notfisket sedan dess minskat kraftigt (Storå 1979
s. 146 f.).
Fisket med dyra vinternotar var förbehållet de besuttna vattenägarna.
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De obesuttna fiskade med mindre kostnadskrävande metoder utanför
strandägarnas enskilda fiskevatten. Klubbning av lake och gädda på
höstisen har under senare tider bedrivits endast tillfälligtvis och mest av
barn och ungdom. Fisket ägde rum på grunt vatten. Isen skulle inte bara
vara genomskinlig. Den måste vara tillräckligt stark för att träklubban
eller yxklacken inte skulle gå igenom den, endast bedöva fisken. Isen
fick inte heller vara för tjock, eftersom fisken i så fall kvicknade till innan
man hann hugga hål i isen och få upp den. Eftersom samma isförhållanden innebar idealiska skrinnskoisar hörde skrinnandet intimt samman
med klubbningen. På skridskor kunde man dessutom glida fram så tyst
att fisken inte skrämdes bort. I någon mån kunde fiskar som påträffades
på för djupt vatten också drivas in på grundare. Enstaka uppgifter tyder
på att man under äldre tider kunde klubba betydande mängder fisk. Vid
synisfisket på Gotlands små insjöar kunde ett par man tillsammans under
en dag »slå upp» 8-9 lispund fisk »under den gamla goda tiden» (Ny
Tidning för Idrott). På Åland har man vid klubbningen allmänt talat om
att slå kallfisk.
Det mest betydande vinterfisket för obesuttna var lakfisket med krok,
som ännu ett stycke in på 1900-talet ställvis bedrevs med agnade hemgjorda träkrokar, lakstickor, av olika utseende, tillverkade av enträ och
ofta svedda för att all vittring skulle avlägnas. Krokfisket kunde bedrivas
under hela isperioden och följde lakens vandring från lekplatserna vid
stengrunden i de inre vattnen allt längre ut mot havet.
Säl har fångats under alla årstider med olika metoder. Under vintern
var gråsälens ungar, kutarna, särskilt eftertraktade. Medan gråsälarna i
synnerhet under kutningstiden i februari—mars kan samlas i så stora antal
att ett isflak pressas ned till vattenytan av tyngden, uppges vikarsälarna i
regel uppträda i par. I den nyländska skärgården har säljägarna skilt
mellan gråsälsisen och vikarisen (Landtman s. 6). Sälen har vintertid
bl. a. fångats med nät under isen. Sådana nät var försedda med pilformade flöten som hindrade att de frös fast. Att gå i säljs, löpa i säljs eller
göra islöpning var centrala begrepp inom både åländsk och gotländsk
säljakt (Vilkuna sp. 688). I detta fall rörde man sig i huvudsak så långt ut
som fastisen eller packisen sträckte sig, sällan utanför landklåvet eller
vredet, dvs. gränslinjen mellan den fasta landisen och den rörliga havsisen. Jakten koncentrerades till sälarnas andningshål, där sälarna kunde
harpuneras eller klubbas ihjäl med harpunskaftet. Ålänningarna gick
vanligen till fots ut i sälisen, med lätta krypkälkar, ofta i stora lag under
ledning av en erfaren, iskunnig fångstman (Andersson s. 154 ff.). Kälkarna användes både som underlag för den tunga sälbössan och för transporten av skjutna sälar. Bakom ett vitt tygstycke, skjulet, kunde den
vitklädda skytten, liggande på kälken, ta sig fram mot sälar som låg på
isen.
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Långfärder ut i drivisen är kända framför allt i trakten av Vasa
skärgård, där jaktlaget färdades med de stora medförsedda färdbåtarna,
fälbåtarna. Ute i havsisen var då den långa krypskidan, rännstången
eller skridstången, oumbärlig, liksom sälharpunen, väckaren, som kom
till användning i olika sammanhang. Det hände ibland att en sälskytt
under den långa vistelsen i solbelysta isvidder blev sjuk i ögonen av
spejandet, angreps av isblindan (Ehnholm s. 650 ff.). I havsisen nyttjades
ju sedan gammalt eufemistiska omskrivningar av de centrala jaktbegreppen. Även på finskt håll var säljägarnas speciella begrepp så talrika att
man i detta sammanhang kan tala om ett särskilt isspråk (Vilkuna
sp. 688).
Liksom sälarna har uttern tidvis betraktats som ett skadedjur, för
vilket man kunde få skottpeng. Den egentliga utterjakten bedrevs dock
för utterskinnets skull. Under 1820-talet värderades en päls av utterskinn
lika högt som en hel tunna råg. Under vintern var den främsta utterjakten i äldre tider en hetsjakt på isen med dresserade hundar. Den bästa
tiden var kort efter isläggningen. Uttern håller då till i håligheter i isen
runt stenar och grund i den inre skärgården. Bäst lyckas denna jakt vid
flödvatten eller högt vattenstånd, då håligheterna — i Vasa skärgård
benämnda ishålvren (av finskans holvi 'valv') — har minskat och blivit
lättare åtkomliga. Vid stark köld fryser ingångarna till utterns tillhåll
igen, vilket också underlättar jakten. Männen hetsar uttern genom bultande i isen med yxan eller väckaren (Sjöberg).
Fångst av s. k. strömfågel har idkats vid öppna vakar, brunnar, i
vårisen på olika sätt. I Finland har detta kunnat ske huvudsakligen
endast i de sydliga skärgårdsområdena. Såväl estlandssvenskar som
gotlänningar brukade klubba alfågel i vakar med närmare 2 meter långa
stänger. En del vakar gjordes härvid av jägarna själva. För få'röborna var
isen i detta fall fågelisen där alfåglarna kunde samlas »alnshögt» i en vak
och blev ett lättfångat byte för framrusande fångstmän, som i skydd av
enkom uppresta isflak tagit sig fram till vaken. Med ett enda skott kunde
man också få ett flertal fåglar (Storå 1968 s. 56 f.). Klubbningen bygger
långt på anhopningen av fåglar på en liten yta, där dessa är ivrigt
sysselsatta med att dyka efter föda och därför inte så lätt varseblir de
annalkande fångstmännen. Som framgår ingår det i fångstmännens strategi att direkt påverka isförhållandena till sin fördel genom att bereda en
lämplig fångstplats i isen.
Den mångsidiga isfångsten har här kunnat beröras endast i form av
korta, isrelaterade glimtar. Exemplen visar inte bara isens betydelse som
produktionslandskap utan även de sammanhang där iskunskapen har en
särskild förankring.
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3. Folklig iskunskap
För skärgå'rdsborna har färder på is hört till rutinerna under en normal
vinter. Det har inte alltid varit möjligt att avvakta lämpliga isförhållanden. I olika nödsituationer har man tvingats att röra sig också på osäkra
isar. Att man gick ned sig ledde naturligtvis inte alltid till drunkning. Av
intervjuer med många iskunniga skärgårdsbor får man i själva verket
intrycket att alla som rörde sig mycket på is någon gång under vintern
gick ned sig och blev våta. Den folkliga iskunskapen är naturligtvis ingen
exakt vetenskap.
Från en naturvetenskaplig synvinkel lägger isen då vattnet under
hösten avkyls från ytan. Stora värmemängder måste avgå innan vattnet,
vid något under 0 grader, fryser till. Då ytvattnet blir kallare än det
underliggande vattnet, äger en omskiktning rum, varför isen tillväxer
underifrån. Ovanifrån växer isen till, då ett vattenskikt bildats på en
tidigare lagd isyta och där fryser till. Om den nedpressade isytan är
snötäckt, påverkar detta isens konsistens. I strömmande vattendrag
blandas vatten av olika temperaturer, vilket fördröjer isläggningen. Större
djup ger senare isläggning. Dessutom spelar vattnets salthalt en tydligen
ännu inte helt klargjord roll. Isbildningen är, förutom av vattnets värmebalans, beroende av väderleksförhållandena, främst av nederbörd, luft
temperatur och vindstyrka. Redan vid måttlig vind kan den första ishinnan
på havet brytas sönder (Granqvist & Jurva s. 21 ff., Fremling s. 1 ff.,
Falkenmark s. 22 ff.). Vid sidan av dessa fysikaliska egenskaper spelar
isens mekaniska egenskaper, elasticiteten och hållfastheten vid olika
temperaturer, en roll i fråga om bärigheten. Denna, dvs. istäckets bärande förmåga, är sålunda beroende av faktorer som isens tjocklek och
hållfasthet, förekomsten av sprickor i isen, ävensom av lastens storlek
och hastighet samt av lastytans storlek och form (Ager s. 37 ff.).
Den folkliga iskunskapen, som är en del av det man kunde kalla
etnometeorologin, utgörs av ett traderat system av iakttagelser och
erfarenheter, där iakttagelserna särskilt gäller isens fysikaliska egenskaper, erfarenheterna de mekaniska. För den muntliga traditionen spelar
den mångskiftande isterminologin en central roll. Skärgårdsbornas isterminologi kan jämföras t. ex. med samernas rika snöterminologi (Storå
1990). För skärgårdsborna har isen varit ett centralt element, för samerna snön. Vid sidan av allmänna isbegrepp förekommer lokala variationer, varför begreppens innebörd inte alltid är enhetlig. En annan variation gäller de olika traditionsmiljöerna. Notdragarens isbegrepp har anknytning till notisen i de inre, mer eller mindre bräckta vattnen, medan
säljägarens begrepp hänför sig till sälisen i saltsjön. Isterminologin kan
därför ha olika karaktär. Semantiska ordfältsanalyser belyser de problem
som tolkningen av äldre isbeteckningar medför (Nikula s. 17 ff.).
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En av förutsättningarna för bedömningen av isens bärighet är observationen av förhållandena under själva isläggningen. Ett föregående skede
är de spekulativa förväntningarna, knutna till tecken och tydor i fråga om
den annalkande isvintern. Vissa kalenderdagar är av gammalt också
knutna till vinterns isperiod. T. ex. i Hitis i Åbo skärgård vet man att isen
börjar lägga fyra veckor efter det tredje höstflödet. Jultiden råder där i
regel menföre. Tjänlig is får man vänta på till januari månad och ibland
bär isen först 2-3 veckor efter isläggningen, om förhållandena varit
ogynnsamma. Nylagd is kan brytas sönder igen. Från Karldagen, den 28
januari, till slutet av mars kunde man i samma skärgård räkna med isar
tjänliga för isvägar. Fr. o. m. Sigfridsdagen, den 15 februari, började
våren redan »äta upp isen underifrån», vilket innebar ökad uppmärksamhet. Skillnaderna kan vara rätt stora mellan isförhållandena i den inre
och den yttre skärgården. I den nordligare belägna, österbottniska skärgården har man räknat med körbara isar i stort sett från mitten av
december till mitten av april. Ända till Kyndelsmässan, den 1 februari,
måste man emellertid vara försiktig med körslorna.
Isläggningen bevakas ofta från lämpligt belägna, höga berg. Det gäller
att lägga märke till inte bara var det fryser till, utan också var isbildningen sker sist. Vidare måste vindriktningen iakttagas, eftersom isen vanligen blir svagare på holmarnas läsida. Om isen lägger vid hård vind
uppstår allehanda vindvakar som kan förbli öppna i många veckor.
Särskilt fruktade är tärjor av varierande storlek, därför att de småningom
kan beläggas med tunn blåis och efter snöfall kan vara omöjliga att
upptäcka — om de inte observerats på förhand. På tärjor som ligger i
vägen kan isen förstärkas genom vattenösning. För råkar kunde man
lättare ta sig i akt, eftersom dessa ofta slår upp på i stort sett samma
platser från år till år.
En mängd varierande begrepp knyter an till de första synliga tecknen
på isbildning. Det filar (Närpes), flåttar på (Korpo) eller flistrar (Kökar)
då isen lägger. När isbildningen börjar i en fjärd heter det i Åboland att
fjärden ratar. Resultatet blir närmast ett isskum eller ett tunt ytskikt med
svårtolkade benämningar som skärning och ätning. Det första sammanhängande istäcket, isskorpan, är den nattgamla blåisen, som kan bli
gångis, dvs, hålla att gå på efter tre köldnätter. Blåisen har då förvandlats till blankis, som under gynnsamma förhållanden, dvs, vid köld utan
snöfall och blåst, blir kärnis. Den sista vårisen kan vara den förrädiska,
pipiga isen, pipisen, och i Österbotten har man med råd betecknat
vårisens slutstadium (Storå 1990).
»Våris är dåds» anger vårisens allmänt kända opålitlighet i förhållande
till höstisen eller den egentliga vinterisen. Tidpunkten då vinterisen
övergår i våris har tydligen i Åboland, som nämnt, fixerats till Sigfridsdagen. Hur länge isarna håller på våren är i hög grad beroende av isens
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ursprungliga kvalitet. I fråga om kvalitet har man i isterminologin tydligen tagit fasta på isens 1) konsistens, 2) färg, 3) ljud, 4) uppkomstsätt och
5) ytform. Den bästa isen är kärnisen som bildats enbart av vatten. Det
är denna typ av is som upplöses i den nämnda pipisen. Med stöpis
betecknas en is som uppkommit genom tillfruset flödvatten som stöpt
igenom snötyngd is. Sörjeisen är förståeligt nog bildad av issörja och
snöisen har uppfattats som tillfrusen snö. Färgen beaktas inte bara i den
tidigare nämnda blåisen. I allmänhet har man talat om att denna is skall
vitna, dvs, antaga en vit eller snarare gråvit ton för att bli bärande. På
våren svartnar isen och blir mindre bärande ju svartare den är. Då det
gäller isens ljud, eller det ljud som hörs då den testas med ett redskap,
förekommer allmänt begreppet klingis, eller klinghal is, en snöfri is som
särskilt har anknytning till färder på skridsko. En stöt med ispickan eller
väckaren i isen medför att bitar sprängs loss som med ett klingande ljud
strös ut över ytan. Då man med redskap prövar isens bärighet, eller
frestar, lyssnar man också på det ljud isen ger ifrån sig. Här ligger en stor
del av vårisens lömskhet, eftersom denna is inte ljuder. Den knakar inte.
Vårisen prövas inte med de ordinära, spetsiga redskapen, ispickan eller
kölvan, utan med en trubbig, ibland järnskodd stav. Vårisens bärighet
bedöms betydligt mer än höstisen efter färgen och andra drag i utseendet. En speciell kategori av isbegreppen hänför sig till istyper som bildats
under påverkan av vinden, i motsats till den »normalt» lagda, rända isen
eller ränderisen. Man talar här t. ex. om sättis (vid mycket hård vind och
stark kyla sammanpressad, hopfrusen is, vanlig på lovartsidan om holmarna, kallades därför också i den nyländska skärgården för motgjordis), bruten is (av hård vind sönderbruten och åter hopfrusen is, vanligen
på större fjärdar eller i havet), indriven eller iräken is (bildad då strängar
av is vid måttlig vind driver utåt fjärdarna från grundare vatten och
sammanbinds av ny is) samt packis (av storm och sjögång sönderfallen,
hopskruvad och upptornad mot land eller på grunt vatten, som på våren
ligger kvar längs stränderna som landkallan). Eftersom vindens påverkan åstadkommer ojämnheter på ytan har dessa begrepp anknytning till
den begreppskategori som hänför sig till isens ytform. Sistnämnda kategori har direkt koppling till möjligheterna att på olika sätt färdas på isen.
Hit hör begrepp som den släta, snöfria blankisen, den första bärande isen
uppkommen av blåisen, den skrovliga skrovelisen och den tallrikformade
tallriksisen, i Österbotten i stället liknad vid de skolappar som sömmades
till sälskinnsskor och därför kallad skolappsis.
Till isterminologin hör dessutom en mängd olika uttryck för sprickor,
råkar och öppningar i isen, utom det tidigare nämnda begreppet tärja.
Likaså har man med olika begrepp kunnat skilja mellan olikformade,
lösa isflak.
Med tillhjälp av den lätta ispiken, ispickan eller kölvan, eller den med
9—Sv. Landsmål 1991
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hulling i spetsen försedda väckaren prövade man gångisen, med yxan
eller isbillen körisen. Av hullingen på väckaren hade man också god
hjälp då det gällde att ta sig upp ur vakar. Under äldre tider förekom det
sällan att man direkt mätte isens tjocklek, även om den muntliga traditionen bevarat olika uppgifter om minimitjockleken för olika typer av
bärande isar. Blåisen måste bli 2 tum innan den bar en gående man, dvs.
blev gångis. Hästen krävde ca 4 tums is. Körisen skulle därför vara ca
6-7 tum tjock för att bära en häst med lättare lass. På kärnis, efter stark
köld, kunde en tjocklek på 4-5 tum vara tillräcklig för att isen skulle bära
en hästfora. Under färder var emellertid sådana mätningar alltför tidsödande. I stället iakttog man mer eller mindre bestämda normer vid
frestningen. Ett allmänt talesätt på Åland var att »ingen frestar ner sig»,
dvs. den som prövar isen undgår risken att gå ned sig. Då man använde
en ispik spelade slagkraften inte alltid en avgörande roll. Det var snarare
fråga om stötvinkeln i förhållande till isplanet. Det hette att man med
piken »kände före», dvs, stötte den lätt i isen snett framför sig och
iakttog bl. a. hur bitar lösgjordes från isytan. Om en hel mängd bitar
spjälkades loss då piken trängde in i isen, ansågs isen kunna bära en
person som tog sig fram till fots. Var isen för svag, lösgjordes bara
enstaka bitar, eller inga alls, om piken gick igenom isen. Svårast blev
bedömningen om isen inte splittrades men piken ändå inte gick igenom
isen. Det förekom även att man försåg järnpiken med ett kringgående
järn på en höjd som angav den istjocklek som med ett hugg krävdes för
gångis. Då yxan och isbillen användes samspelade slagkraften med
slaghöjden och redskapens tyngd. Slaghöjden beräknades, liksom forna
tiders längdmått, i förhållande till människokroppen. Den varierade från
ett eller ett bestämt antal slag från knähöjd, midjehöjd och axelhöjd till
huvudhöjd. En skillnad gjordes härvid i fråga om yxa och isbill, samt om
redskapet höggs i isen eller bara fälldes »genom», dvs, släpptes ned med
sin egen tyngd. Höjden inskränkte antalet slag som behövdes och sparade också tid. Om en yxa släpptes ned från knähöjd utan annan kraft än
tyngden och det inte blev hål i isen, var denna tjänlig som gångis. Om
»tappen blev kvar i hålet», då man slog ett slag med yxklacken från
knähöjd — med den tidens tunga yxor — kunde isen bära en häst. Om en
isbill som höggs med spetsen från knähöjd inte trängde igenom isen, dög
också den isen som köris. Det var användningen av isbill som gjorde det
möjligt att uppskatta isens tjocklek i tum. — Även om vissa variationer
förekommer är normerna förvånansvärt enhetliga i olika skärgårdsområden.
Den folkliga iskunskapen blev tidigt inlärd av barnen, eftersom isen
alltid trots de äldres förmaningar har lockat barn och ungdom till olika
former av lekar. Till barnens isbegrepp hörde bågnisen och blåisen
betecknas som »barnens största fara». Iskunskapen har utgjort ett vik-
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tigt led i socialisationen. Äldre barn togs med ut på isen, där de fick lära
sig hantera ispickan. Tidig erfarenhet av isfärder fick barnen på de
isvägar som vintertid förkortade skolvägen. Med varningsrim har man
försökt inpränta i barnen vissa normer och manat till försiktighet på isen:
»Första bär och andra bryter, tredje ligger i hålet och flyter!» Överallt
har grunda vattenpölar, där det tidigt blir skrinnis, varit allmänt omtyckta samlingsplatser. I synnerhet har olika typer av slängkälkar förekommit talrikt, såväl i städerna som på landsbygden. I skärgården var dessa
kälkar, som hade många olika benämningar, intimt förknippade med
fastlagsrännandet. En slängkälke består av en kälke fastgjord i ändan av
en stång av varierande längd som kan fås att rotera kring en axel, en
stång slagen genom isen ned i sjöbottnen. Kälken kan härvid få en
betydande hastighet. Här, liksom ofta på is i allmänhet, har man kunnat
uppleva »fartens tjusning». Enstaka hemgjorda isjakter har förekommit i
alla skärgårdar och på många håll har man experimenterat med olika
typer av skridsko- och sparkstöttingssegel. Blankisen och i synnerhet
den klinghala isen har gjort det möjligt att färdas långa sträckor snabbt,
inte minst på skridsko. Detta är väl också en av orsakerna till det stora
intresse som långfårdsåkningen på skridsko i dag tilldrar sig på olika håll.
Sedan isgående färjor övertagit skärgårdens vinterkommunikation har
den folkliga iskunskapen alltmer förlorat sin betydelse. Åtminstone en
del av den ser dock ut att gå igen i den iskunskap som moderna
långfärdsåkare tillämpar (Gezelius s.51 if.).
Iskunskapen vittnar om hur skärgårdsborna har anpassat sig till vinterförhållandena. Den omfattar ett helt system av begrepp, regler, och
normer som ger inblickar i deras idévärld, där tro och vetande blandas. I
vidare mening utgör den en del av det »kulturella vetande» som har gjort
det möjligt för medlemmarna av skärgårdssamhället att behärska sin
växlande omvärld och på olika sätt utnyttja den till sin fördel.
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SUMMary
Nils Storå, The useful ice of winter. On sea ice as a resource
To the people of the island communities of south-west Finland and Åland, which
receive particular attention in this article, the ice-bound waters of the winter
season have offered good opportunities for transport, communication and other
important activities. There is reason to believe that, due to a colder climate,
favourable 'ice winters' occurred more frequently in earlier times than they have
in recent years. As we know from historical records, occasional long-distance ice
crossings have been made in various parts of the Baltic Sea since the 15th
century, mostly however in connection with military operations. From the 17th
century on, many islanders were involved in the transport of mail—and passengers—between Åbo (Turku) and Stockholm, which entailed ice crossings even
during seasons with poor conditions. Under normal circumstances, there is firm
ice cover from about the beginning of January to the middle of April, although
conditions may vary a great deal from one year to another. During the season of
ice cover, the islanders took advantage of more or less regular ice roads, among
other things for the transport of goods to and from towns and market places and
for subsistence activities, such as winter seine fishing and seal hunting. As was
pointed out by a number of early archipelago travellers, the islanders' winters
were not a time of leisure.
A thorough 'knowledge of ice', based on the experience of older generations,
has been a prerequisite for the islanders' utilization of sea ice as a resource. As is
discussed in the article, their intimate understanding of the physical and mechanical properties of different kinds of ice forms an important part of their cultural
knowledge, refiecting their adaptation to the winter environment. Since the
thickness of the ice is not always decisive to its load-bearing capacity, especially
not in spring, and since, moreover, making holes in the ice to measure its
thickness would take too long during a journey, the islanders base their judgements on a whole system of notions, starting with popular predictions about the
coming winter and observations of the conditions (temperature, precipitation,
wind strength and direction, etc.) under which the sea freezes over. Included in
their knowledge of ice are norms and rules concerning the use of various testing
tools (ice picks and axes of various weights), as well as a rich ice terminology,
corresponding to the folk taxonomies put forward by ethnoecologists. An analysis of this ice terminology reveals the quality criteria used by the islanders in
judging the usefulness of the ice for different purposes: consistency, colour,
sound, formation and surface. Until the days of ice-breaking ferries, knowledge
of the ice formed an important part of socialization into island life.

Ture Johannis son
1903-1990

Ledamoten av Svenska Akademien professor emeritus Ture Johannisson, Göteborg, avled den 16 december 1990 efter en längre tids sjukdom.
Med honom gick en stor språkforskare och en högt skattad akademisk
lärare ur tiden.
Ture Gustaf Johannisson var född i Sundsvall den 26 september 1903.
Föräldrarna var verkmästaren Johan August Johannisson och hans maka
Julia, född Boman. Sina akademiska studier förlade Ture Johannisson
till Lunds universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1926,
filosofisk ämbetsexamen 1928, filosofie licentiatexamen i nordiska språk
1934 samt disputerade för filosofie doktorsgrad 1939. Avhandlingen bär
titeln Verbal och postverbal partikelkomposition i de germanska språken. Han förordnades därefter omedelbart till docent i nordiska språk
vid Lunds universitet och var under perioden den 1.7.1939 t. o. m. den
31.8.1945 docentstipendiat, vissa perioder innehavare av särskilt forskarstipendium därstädes.
Sitt vetenskapliga arbete fram till disputationen bedrev Ture Johannisson till övervägande delen fjärran från Lund. Åren 1929-30 var han
universitetslektor i svenska språket i Jena, 1930-38 i Marburg an der
Lahn och meddelade 1935-38 vid sidan härav också undervisning i
svenska språket vid universitetet i Giessen. Tjänstgöringen i Tyskland
blev av stor betydelse för honom såväl personligt som vetenskapligt. Här
mötte han sin hustru cand. med. Lore Schmidt, med vilken han ingick
äktenskap 1939, och här förskaffade han sig stor erfarenhet av akademisk undervisning. Att vid sidan av undervisning, långt från den inspirerande miljö som ett väl fungerande nordiskt seminarium erbjuder och
trots få tillfällen att framträda på detta, planera, genomföra och fullfölja
krävande högre studier och ett stort avhandlingsarbete vittnar om en
mindre vanlig karaktärsstyrka och flit. De förhållanden under vilka
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uppgiften genomfördes måste ha varit av största betydelse för Ture
Johannissons vetenskapliga mognad.
Vid tillsättandet av professuren i nordiska språk i Lund 1942 placerades Ture Johannisson i första rummet av en sakkunnig, i andra rummet
av två. Inför professor Hjalmar Lindroths avgång den 6 februari 1945
från professuren i nordiska språk vid Göteborgs Högskola väckte dess
rektor professor Curt Weibull, efter samråd med professorerna i nordiska språk, moderna språk och jämförande språkforskning med sanskrit,
den 3 februari 1945 i Lärarerådet förslag att inhämta sakkunniges yttrande huruvida icke den ledigblivande professuren jämlikt högskolestatuternas § 11 kunde besättas genom kallelse av docenten i nordiska språk vid
Lunds universitet Ture Johannisson. Förslaget bifölls enhälligt av Lärarerådet. Till sakkunniga utsågs professorerna Hjalmar Lindroth, Göteborg, Erik Noreen, Uppsala, Elias WesAn, Stockholm och Karl Gustav
Ljunggren, Lund, vilka hade att före den 15 april inkomma med yttrande
i frågan. Sedan samtliga sakkunniga tillstyrkt kallelsen beslöt Lärarerådet enhälligt den 5 maj 1945 att hos Göteborgs Högskolas styrelse
anmäla docent Johannisson till kallelse. Styrelsen kallade och utnämnde
honom den 8 juni och Kungl. Maj:t stadfäste den 31 juli kallelsen att från
och med den 1 september 1945 vara professor i nordiska språk vid
Göteborgs Högskola. Ture Johannisson tillträdde ämbetet den 1 september 1945 och var verksam som professor vid Göteborgs Högskola,
fr. o. m. den 1.7 1954 Göteborgs universitet, fram till sin pensionsavgång
1970. Han var Högskolans prorektor 1951-54 och Studentkårens inspektor 1952-54. Liksom sin företrädare Hjalmar Lindroth blev han i samband med tillträdet av professuren sekreterare i styrelsen för och undersökningsledare vid Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg. Som sådan fungerade han 1945-57, som medlem av styrelsen fram
till 30.6 1962; den 1 juli 1962 blev Institutet en del av universitetets
institution för nordiska språk, vars chef Ture Johannisson var. Bland
övriga uppdrag i Göteborg må nämnas medlemskap i styrelsen för Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola (universitet)
1947-62. Ture Johannisson var ledamot av Göteborgs gatunamnsberedning (numera Göteborgs kommuns namnberedning) 1945-70 och dess
ordförande 1961-70. Han redigerade serierna Ortnamnen i Göteborgs
och Bohus län (OGB) 1945-58, Meijerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning (MASO) 1945-62 och var huvudredaktör för Arkiv för nordisk
ifiologi (ANF) 1967-78. En av de aderton i Svenska Akademien blev han
1955 och var vid sin bortgång Akademiens såväl till levnadsåren som till
tjänsteåldern äldste ledamot. Ture Johannisson var därutöver ledamot av
ett flertal in- och utländska akademier och lärda samfund.
Ture Johannisson inledde sin vetenskapliga produktion redan 1928,
året för hans ämbetsexamen, med en uppsats i ANF 44, betitlad Om
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stark och svag adjektivböjning i den äldre Eddan. Nästa tryckta arbete
kom i samma tidskrift band 51, 1935, och utgöres av en anmälan av Aage
Hansen, Sxtningen og dens led i moderne dansk. Den ådagalägger
författarens förmåga att tränga in i stundom invecklade tankegångar, att
utpeka svagheter och att föra fram alternativa förklaringar. Framställningen är på sina ställen kritisk men aldrig ironisk.
År 1939 kom ett av Ture Johannissons huvudarbeten, den nyss nämnda doktorsavhandlingen Verbal och postverbal partikelkomposition i de
germanska språken (381 s.). Uppslaget till undersökningen fick han
under arbetet på sin licentiatavhandling över tempusförhållandena i
fornsvenskan, vari han i en exkurs behandlade det fornsvenska verbalprefixet for- och dess samband med nysvenska för 'alltför' (lat. nimis).
Doktorsavhandlingen avser i första hand att utreda hur de förstärkande
adjektivpartiklarna i de germanska språken utbildats. De partiklar som
behandlas är sv. ut-, au-, ur-, för- och deras direkta motsvarigheter i
övriga germanska språk samt den västgermanska »nimispartikeln» ty.
zu, eng. too. Huvudtesen är, att de förstärkande partiklarna samt och
synnerligen egentligen är verbalpartiklar, varför undersökningen av partikelkomponerade verbs betydelseutveckling får stort utrymme. För varje partikel visas hur den i förening med verb från början har rent lokal
betydelse 'bort, från' o. d. som i utdraga, utkasta osv. På detta sätt
kommer partikeln så småningom att beteckna att något skadas, fördärvas eller tillintetgöres: utsläcka, perf. part. utsliten. Den destruktiv-exhaustiva betydelsen kan så överföras från verb till adjektiv. Vid
adjektiv (som uthungrig) är partikelkompositionen genomgående sekundär, enligt Ture Johannissons terminologi postverbal, i förhållande till
verbalsammansättningen (t. ex. uthungrad). Typen sammansättning med
adjektiv har blivit mycket produktiv, stundom i enbart förstärkande
användning. Av betydelse blir att i så stor utsträckning som möjligt sätta
materialet av partikelförsedda adjektiv i förbindelse med motsvarande
verb. Särskild vikt får Johannissons tes då den tillämpas på äldre partikelkompositioner i de germanska (inkl. nordiska) fornspråken. Mellan
verb och nomina har här funnits en viktig formell olikhet i det att prefixet
varit trycksvagt i verbsammansättningar men tryckstarkt i nominalsammansättningar (jfr ty. erteilen men Urteil). De partikelförsedda verben
har i stor utsträckning försvunnit i de nordiska fornspråken eller helt
sammanfallit med de enkla. Genom att kombinera iakttagelserna av de
partikelkomponerade verbens semantiska utveckling med skillnaderna i
betoningsförhållandena mellan verb och nomina fick Johannisson i sin
hand en nyckel till lösningen av en hel rad svåra etymologiska problem.
Resultaten framlades dels i avhandlingen, som väckte stor uppmärksamhet och gjorde honom internationellt känd, dels i ett antal längre och
kortare uppsatser, publicerade i MASO, ANF, festskrifter eller på andra
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håll. Bland uppsatserna må här nämnas Ordet ärende och dess släktskapsförhållanden (MASO 4, 1941, s. 1-54); Idrott. En studie över den
germanska verbalpartikeln in- såsom ordbildningselement (MASO 5,
1943, s. 13-49); Afton (ibid. s. 50-75); Andöva. En studie i nordisk ordbildning och semantik (MASO 7, 1947, s. 117-149); Isl. orrusta 'strid'
och avledningarna på -usta (Göteborgs Högskolas Årsskrift 56, 1950:3,
s. 181-198); Västsv. dialekter °ränna 'idas, bry sig om' — fsax. årundian
(Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen 31 dec.
1950, s. 179-187); Urfjäll (Septentrionalia et orientalia. Studia Bernhardo
Karlgren dedicata, 1959, s. 230-235). Genom doktorsavhandlingen och
uppsatserna kom Ture Johannisson att erkännas som en av Sveriges
främsta etymologer. För denna tidskrifts läsare är kanske uppsatserna
om afton, andöva, oränna och urfjäll av särskilt intresse. Till bilden av
Ture Johannisson som etymolog hör också att han efter inträdet i Svenska Akademien granskade SAOB:s etymologier (han hade f. ö. i början av
1940-talet medverkat i SAOB med ett antal artiklar om ord på 1 och m).
Andra linjer i Ture Johannissons forskning avspeglar hans intresse för
syntax och betydelselära (aktionsarter). Redan licentiatavhandlingen ägnades dessa ting, vartill tidigt sluter sig uppsatsen Emfatisk perfektum i
det fornnordiska lagspråket (Bidrag till nordisk filologi tillägnade Emil
Olson den 9 juni 1936, s. 159-168). Hans huvudarbete på det syntaktiska
området är avhandlingen Hava och vara som tempusbildande hjälpverb i
de nordiska språken (1945, 244 s.), som behandlar förhållandena och
regelsystemen såväl i fornspråken som i nutidens svenska, danska och
norska. Bland resultaten märks särskilt påvisandet av hava-konstruktionernas starka frammarsch i svenskan från slutet av 1600-talet och dennas
samband med det samtidigt uppträdande bruket att efter tyskt mönster
utelämna hava i bisats. Till avhandlingen knöt sig en studie över den
hjälpverbslösa bisatsen i svenskan.
Med tiden kom Ture Johannisson att allt mer ägna sitt intresse åt
modern svenska och åt språkvård. Boken Ett språkligt signalement
(1973, 540 s.) är föranledd av de anonyma breven i det s. k. Helandermålet och redovisar hans omfattande undersökningar rörande författarskapet till dessa men meddelar också talrika upplysningar om språkbruket i
nusvenskan. Tillsammans med Karl Gustav Ljunggren redigerade han
Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi (1966). I en rad
uppsatser och tidningsartiklar har han belyst språkutvecklingen i vår tid.
Så tidigt som 1941 kom undersökningen Mindervärdighets- eller mindervärdeskomplex? (Nysvenska Studier 1941 s. 1-24), som ägnades ett
dåtida modeord. År 1948 föreslog han termen plast för det engelska
plastic, 1958 mot som term för 'planskild korsning mellan motorvägar
eller mellan motorväg och annan väg, trafikplats vid motorväg' (Svenska
Dagbladet 23.1.1948 resp. 13.5.1958). Uppmärksammade bidrag till stu-
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diet av modernt språk utgör Entwicklungstendenzen im heutigen Schwedisch (Festschrift för Ludwig Wolf zum 70. Geburtstag 1962, s. 93-106)
och Deutsch-nordischer Lehnwortsaustausch (Wortgeographie und Gesellschaft. Festgabe för Ludwig Erich Schmitt zum 60. Geburtstag
1968, s. 607-623). Som en hyllning till Ture Johannisson publicerades år
1975 ett antal valda studier av honom under titeln Ordbildning och
ordbetydelse. Urvalet, för vilket han själv svarat, utgör band 14 av
MASO.
Under åren efter sin emeritering var Ture Johannisson ständigt sysselsatt med vetenskapligt arbete av olika slag, ända tills sjukdom hindrade
honom. En av hans sista större uppgifter var att i samarbete med bl. a.
professorerna Sven Ekbo, Lennart Elmevik och Gösta Holm förbereda
en ny etymologisk ordbok över svenska språket på grundval av Elof
Hellquist, Svensk etymologisk ordbok. Till denna redigerade han framställningen under bokstaven m.
Som ovan nämnts var Ture Johannisson i olika funktioner knuten till
dåvarande Institutet för ortnamns- och dialektforskning åren 1945-70.
Institutet utvecklades under denna tid i positiv riktning med avseende på
såväl statsanslagets storlek som lokaler och personal. Under Ture Johannissons direkta ledning utgavs två delar av serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, under hans indirekta ytterligare tre. Manuskriptet
till Bohuslänsk ordbok fördes fram till t. o. m. bokstaven F. Dialektsamlingarna utökades betydligt. Inte minst viktig blev under dessa år inspelningsverksamheten, varunder närmare 900 grammofonskivor inspelades
i samarbete med ULMA. Att Ture Johannisson efter emeriteringen
förlade sin arbetsplats till DAG var för alla till arkivet knutna en stor
glädje.
Ture Johannisson var som akademisk lärare lugn, vänlig och grundlig.
Hans stora kunnighet förenades med förmåga till träffande formuleringar
och ett mycket klart framställningssätt. Som föreläsare var han därför
högt skattad. Vid tentamina var han vänlig men respektingivande. Oberoende av stadium anmälde sig ingen gärna till tentamen utan att ha
förberett sig ordentligt. Synnerligen givande var hans proseminarie- och
seminarieövningar, där handledningen var grundlig, metodologisk, vänligt kritisk men sällan förenad med ironi. Hans elever åtnjöt stor frihet
att själva alltefter intresseinriktning välja ämnen för sina avhandlingar.
Det är en förmån för dem att ha haft honom som lärare. Många av
seminarierna följdes av minnesvärda postseminarier hemma hos makarna Johannisson, där humor och esprit blommade och där deltagarna blev
vänner för livet.
Hugo Karlsson
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SUMMary
Ture Johannisson, 1903-1990
Emeritus Professor Ture Johannisson, Gothenburg, died on 16 December 1990.
He was bom in Sundsvall in 1903, lectured in Swedish at the Universities of Jena
and Marburg an der Lahn from 1928 to 1938, took his Ph.D. at Lund University
in 1939, was Reader in Scandinavian Languages at Lund between 1939 and 1945,
and in 1945 was appointed to the Chair of Scandinavian Languages at the
University of Gothenburg. He held this post until his retirement in 1970. In 1955
he was made a Member of the Swedish Academy.
The main areas of Ture Johannisson's scholarship were Germanic and Scandinavian word formation and semantics, as weil as syntax and the study of modern
Swedish, including questions of good usage. His doctoral thesis Verbal och
postverbal partikelkomposition i de germanska språken (`Compound verbs and
adjectives with particles in the Germanic languages' ; 381 pp.) attracted considerable attention and brought him an international reputation. By combining his
observations on the semantic development of verbs with prefixed particles with a
study of the differences in early stress patterns between verbs and nouns,
Johannisson found the key to many difficult etymological problems. The results
were published both in his thesis and in a number of essays, for example his
studies on the words ärende (1941), idrott and afton (1943), andöva (1947) and
urfjäll (1959). Thanks to his dissertation and these essays, Ture Johannisson
came to be recognized as one of Sweden's foremost etymologists. His principal
work on syntax is Hava och vara som tempusbildande hjälpverb i de nordiska
språken ('Hava and vara as tense-forming auxiliary verbs in the Scandinavian
languages'; 1945, 244 pp.), in which, among other things, he demonstrates the
strong advance of hava constructions in Swedish from the end of the 17th
century.
As the years passed, Ture Johannisson increasingly tumed his attention to
modern Swedish and to questions of good usage. His book Ett språkligt signalement CA linguistic photofit' ; 1973, 540 pp.) examines the anonymous letters that
resulted in the trial of Bishop Helander, but also provides a wealth of information about modern Swedish usage. With Karl Gustav Ljunggren, he edited
Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi (1966), a manual of Swedish
constructions and phraseology. His essays `Entwicklungstendenzen im heutigen
Schwedisch' ('Trends in modem Swedish'; 1962) and `Deutsch-nordischer Lehnwortsaustausch' ('German-Scandinavian borrowings'; 1968) were important contributions to the study of the modern language. As a tribute to Ture Johannisson,
a selection of his studies was published in 1975 under the title Ordbildning och
ordbetydelse ('Word formation and word meaning'; MASO, vol. 14).
The Institute of Dialect, Place-Name and Folklore Research, Gothenburg,
developed favourably in many ways between 1945 and 1970, the period in which
Ture Johannisson was associated with it in a number of different capacities.
Under his direct or indirect leadership, five volumes in the series Ortnamnen i
Göteborgs och Bohus län ('Place-names in Gothenburg and Bohus county') were
published, the manuscript of a Bohuslän dialect dictionary was completed up to
and including the letter F, the Institute's dialect collections grew considerably,
and some 900 gramophone discs of dialect were recorded.
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Bygdemål i Mora. Östnor och dess grannbyar Öna och Kråkberg. Mora
1990. 292 s.
År 1973 bildades ett s. k. byalag i byn Östnor i Mora. Dess främsta uppgift skulle
vara att ägna sig åt den egna dialekten, den form av moramål som talas i Östnor
med angränsande byar. Denna verksamhet skulle utföras på »åstnåsmålsstemmur» ungefär en gång i månaden med uppehåll för juni—september. Man började
med att göra en förteckning över namn på gärden, ängar, backar, vägar m. m. i
byn och dess omnejd. De arbetsmoment som i fortsättningen stått på programmet har varit insamling och tolkning av ord och deras böjning, översättningsövningar både från och till östnorsmål och andra åtgärder för att bidra till dialektens
bevarande. Bandinspelning har kommit till användning. Det insamlade materialet
har sammanförts till häften med titeln Åstnåsmål. Sammanlagt 13 sådana har
åstadkommits. Material från dessa häften har, jämte språkprov insamlade av
dialektcirklar i grannbyarna Ona och Kråkberg, sammanförts till en volym med
titeln Bygdemål i Mora. Östnor och dess grannbyar Ona och Kråkberg, som
utkom 1990. Ansvariga för utgivningen har varit en kommitté bestående av
Gunnar Bälter, Bud Enar Eriksson och Nils Karlsson.
Volymen Bygdemål i Mora har ett mycket mångskiftande innehåll. Ordlistan
upptar ett ganska stort utrymme och ger läsaren en god uppfattning om ordförrådets karaktär. Först kommer några sidor med en uppräkning av adjektiv och
adverb med översättning. Därefter följer verben, likaså med översättning men
dessutom i ganska många fall med belysande fraser och annan kommentar. I ett
avsnitt kallat Några småord redogörs för prepositioner och rumsadverb, men
även en kompletterande lista med adjektiv och några adverb ryms här. Serien av
ordlistor avbryts av ett kort grammatikavsnitt avseende formläran, som är både
upplysande och lättfattligt. Man saknar dock en redogörelse för adjektivens
böjning och komparation. Det följande kapitlet heter Nära oss, och det innehåller
en fyllig inventering av substantiven. Den är på ett åskådligt sätt indelad i olika
ämnesområden: kroppsdelar, kläder, mat, husdjur, andra djur, fåglar, gården och
avslutas med en redogörelse för ortnamnen inom Östnor och för talesätt, ord och
uttryck som gäller väderleken.
Det mest läsvänliga i boken återfinns i bokens senare hälft: texterna på bymål
— huvudsakligen från Östnor men även ett antal från Ona och Kråkberg. Det är
korta berättelser, dels författade på mål, dels utskrivna från inspelningar. De ger
många prov på god dialekt och även intressanta bilder av det mångskiftande livet
i Östnors by, som rymmer både gammal bondekultur och en lång hantverkstradition som utvecklats till industri. Här finns en härlig berättelse om fäbodliv i Säs,
Bäckdalen och Skarphol av Finn-Majt, f. 1880, som verkligen har det självupplevdas karaktär. Det må tillåtas mig att ge ett litet citat från s. 168: E brukedum

gät end fram a Bösjun. Dar addum-e sov-om, å dar dzordum-e upp jeldn å
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lagdum-å musån, så ä rätsed dukter. Tjynär låg å åt itestö å sovdä, men dem
tykkt-um tå drag-i se rätsen. (Övers.: Vi brukade valla ända fram till Börsjön.
Där hade vi sovholen, och där gjorde vi upp eld och lade på mossa, så att det rök
duktigt. Korna låg och idisslade och sov, men de tyckte om att dra i sig röken.) I
berättelsen Je sårglen resa (En sorglig resa), som bygger på en bandinspelning,
berättas om en forfärd från Morastrand till Särna på eftersommaren 1898, då en
femtonårig forkörare från Ona omkom av utmattning under ett mycket svårt
oväder. I berättelsen Mördärn frå Arendal får vi stifta bekantskap med en
ovanligt rådig och orädd kvinna, Gukku-Keste, i forstället Säsvilan. Byns mest
namnkunnige son, Nils Karlsson (Gard-Nils, mera känd som Mora-Nisse) har
medverkat med två berättelser, en om sitt första Vasalopp och en om ett annat
Vasalopp — i Mora i Minnesota. Flera berättelser, intervjuer och anekdoter
handlar om det gamla hantverket i byn: om knivsmeden Finn Anders Andersson
och om arbetet i Frost Mats Matssons gjuteri. I det senare fick pojkarna börja
tidigt med att fila bort överflödigt gods från de gjutna artiklarna. Redan som
skolpojkar kunde de ta åt sig arbete och utföra det hemma. Detta ungdomsarbete
kallades tå fil a Mas (att fila åt Mats), och en mycket upplysande intervjuartikel
har just denna titel. Om vad pojkar kunde roa sig med på fina sommardagar
handlar den välformulerade berättelsen Tä rytts geddur åjte Aldraje (Att rycka,
dvs, snara, gäddor uti Alderänget).
I den följande avdelningen med titeln Texter på svenska är två inrikes respass
från 1852 för herrarbetare — en dräng som arbetat hos en murarmästare och en
piga som tjänat i familj, båda i Stockholm — av särskilt intresse som tidsdokument. Detsamma gäller två brev från 1800-talets mitt, det ena ett kärleksbrev, det
andra ett brev från hemmavarande vänner till en östnorskarl på herrarbete i
Väddö socken i Roslagen. Båda ger dessutom goda exempel på folklig brevstil.
Boken avslutas med ett antal övningar i översättning från östnorsmål till
riksspråk — eller svenska som man ofta säger i övre Dalarna, en intressant
förteckning på bomärken från byn och korta årsredogörelser för byalagens
verksamhet i de tre byarna Östnor, Ona och Kråkberg.
Fotografier, teckningar och kartor illustrerar boken och utgör ett värdefullt
komplement till texten. Många fotografier är av gammalt datum visande äldre
tiders arbetsliv och personer. I anslutning till verbet truska 'tröska' finner
läsaren t. ex. ett foto av en tröskvandring med två hästar som dragare. Bland
teckningarna må särskilt nämnas de som Gunnar Bälter gjort av föremål som
hörde till det gamla bondehushållet: spistångg, stavu, gröt-målla, akk-knajv,
li-wårv m.fl.
För en dialektforskare är boken naturligtvis en guldgruva. Ur den kan mycken
värdefull kunskap ösas, både ur ordlistor, grammatik och texter. Här följer några
exempel. I listan över verb noteras vilka som styr dativ, bl. a. fengen 'fägna,
glädja', fia 'följa', tep-att 'stänga' , tro. Ibland visas detta med en fras: fyll årum
'fylla år', an smelled dörum 'han smällde i dörren'. Bland de många kommentarerna till verben kan vidare nämnas den som gäller verbet itt-å (hitta på) 'råka
(händelsevis och oavsiktligt)' med tre belysande fraser, av vilka en lyder: Bror
men itted-å wa ema, där I kam 'min bror var händelsevis hemma, då jag kom'.
Redogörelsen för substantivböjningen s. 79 ff. är utförlig och utgör ett gott komplement till framställningen i Levanders dalmålsgrammatik. Detsamma gäller
beskrivningen av verbböjningen s. 92 ff. Recensenten är särskilt tacksam för den
utförliga redovisningen av imperativformerna (s. 94 ff.) t. ex. lägä! till /ågå 'laga',
och av den speciella konjunktiven bildad med edd 'hade' (s. 96f.), t. ex. l edd sku
jåp de, um 1 edd we lirun 'jag skulle hjälpa dig, om jag hade tid (eg. om jag vore
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ledig)'. Läsaren får också lära sig skillnaden mellan målets tre motsvarigheter till
riksspråkets kunna: kunna i allmänt avseende, dugå 'ha förmåga att', bella 'ha
tillfälle att'.
I det grammatiska avsnittet ingår också en kort redogörelse för målets ljudlära
och för bokens ljudbeteckning. Den är klar och lättfattlig men borde ha placerats
i bokens början före de första ordlistorna. Läsaren skulle då ha fått hjälp att läsa
även dessa. Det för målet speciella r-ljud — »nästan vibrationslöst» enligt Janne
Romson (s. 7) — som motsvarar älvdalsmålets 0, är tyvärr något styvmoderligt
behandlat. Det sägs s.78 att detta ljud uppträder i slutet av ord (wir 'ved', tålår
'talat'), men det står ju också inuti ord mellan två vokaler (råra 'råda'). Den
upplysningen skulle ha kunnat underlätta för den som inte är bekant med målet
att förstå att slirå betyder 'släde' och frirå-se 'freda sig' och att trorå 'knåda deg'
är samma ord som riksspråkets tråda.
Ett sammanfattande omdöme blir att Bygdemål i Mora är en mycket innehållsrik bok som har mycket att lära den som är intresserad av svenska dialekter,
särskilt dalmål, och av livet i en svensk by med ganska speciell prägel. Samtidigt
är det en rolig och underhållande bok.

Erik Olof Bergfors

SUMMARY

The book Bygdemål i Mora. Östnor och dess grannbyar Öna och Kråkberg (`The
rural dialect of Mora. Östnor and its neighbouring villages Ona and Kråkberg')
represents the work of study groups, chiefly in the village of Östnor and, to a
more limited extent, in two of its neighbouring villages. It consists mainly of
detailed glossaries accompanied by comments and samples of dialect, a section
on morphology, and a large selection of dialect texts covering a variety of
subject-matter. The book is illustrated with both photographs, showing the
working life of past generations, and drawings, of which the reviewer particularly values those depicting objects used in the old peasant household. Anyone with
an interest in Swedish village life and Swedish dialects will learn a good deal
from this book. The reviewer draws attention to a number of points of particular
interest to the dialect scholar. What is more, he finds the book enjoyable and
entertaining.

Eva Hansson, Mäss ik a we litn 'medan jag har varit liten'. Om ett
avvikande bruk av perfektum i Orsamålet. Nysvenska studier. 69. 1989.
S.149-172. Sthlm 1990. ISSN 0345-8768.
Eva Hansson har i en examensuppsats i ämnet nordiska språk vid Uppsala
universitet undersökt ett från riksspråket avvikande bruk av perfektum i Orsamålet som kan exemplifieras av den sats som återfinns i rubriken ovan. Uppsatsen har ansetts ha ett så stort allmänt intresse att den publicerats i tidskriften
Nysvenska studier.
Huvudmaterialet för undersökingen är en utskrift av en inspelning ur ULMA: s
samlingar. Texten har huvudsakligen berättelseform, och informanten redogör
för förhållanden i sin ungdom, för sysslor som slakt, matlagning och slåtter. Förf.
har granskat tempusbruket i texten och excerperat fallen av perfektumbruk,
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»normala» som »avvikande». Framställningen inleds med en kort orientering om
Orsamålet. Därefter följer ett avsnitt där riksspråkets perfektum beskrivs med
särskild tonvikt på att det är nutidsanknytande och att det inte är textbildande
som preteritum utan används bara i enstaka satser. Vidare anknyter förf. helt
kort till perfektums historiska bakgrund och beskriver även — lika kort — bruket
av perfektum i franskan och tyskan. Av betydelse är nästa avsnitt där hon
refererar tidigare framställningar om avvikande perfektumbruk i svenskan, författade av Adolf Noreen, Åke Thulstrup, Bengt Kinnander, Olof Thorell och
Bengt Nordberg. Endast den sistnämnde behandlar förhållandena i talat språk
— från Eskilstuna — medan de övriga huvudsakligen håller sig till bruket i skriftspråk. Thulstrup tar dock upp exempel på avvikelser som han funnit i dialekttexter. De tolkningar som givits av ett dialektalt avvikande perfektumbruk är
följande: 1) ett egentligt pluskvamperfektum uppkommet genom sammanfall (i
obetonad ställning) av hade och har i ha; 2) ett verkligt preteritalt perfektum; 3)
ett modalt perfektum. Av dessa mönstrar förf. genast ut den första; Orsamålet
skiljer nämligen klart på perfektum ik a gart 'jag har gjort' och pluskvamperfektum ik add gart. En del av textens perfektumformer kan tolkas som fall av
modalt perfektum. Ex.: »De har väl sagt både käsen och löpmagen. Det har de
nog gjort.»
Förf:s analys av huvuddelen av perfektumfallen visar emellertid att dessa är av
en helt annan karaktär. Förf. finner att de motsvaras av preteritum i normerat
riksspråk. Perfektum är här textbildande och har inte den för normalt perfektum
karakteristiska nutidsanknytningen. Det som skildras är förlagt till förfluten tid
men inte till en bestämd tidpunkt i denna. Det handlar om ett obestämt »förr i
världen». Ex.: »Och sedan om morgnarna så då har vi skolat gå upp tidigt och
mor har kokat en kornmjölsgröt och haft i en träskål. Sedan har hon lagt över
något tunnbröd där över ... 0, det har varit så gott så.» Gemensamt för den
ganska fylliga samling exempel som anförts är enligt förf. »att de beskriver ett
generellt skeende i det förflutna eller berättar om sådant som förr i världen ägde
rum ofta eller alltid. ... Perfektum i de citerade exemplen kan alltså inte ersätta
preteritum i alla dess funktioner. Det rör sig om ett intrång i periferin av
preteritums domäner, eller snarare i det oklara gränsområdet mellan perfektum
och preteritum.» För denna funktion hos perfektum föreslår förf. termen »generellt perfektum» i anslutning till Olof Thorells term »generellt presens».
Undersökningens huvuddel gäller en Orsamålstalande individs språkbruk vid
ett tillfälle. För att vidga perspektivet och få svar på frågan om företeelsens
representativitet har förf. analyserat ytterligare tre Orsamålstexter, av olika
karaktär, och två texter på Älvdalsmål (texterna 2-6). Studiet av text 2 styrker
den ovan refererade tolkningen av perfektumbruket. Text 3 är inte en utskrift av
en inspelning utan har författats på Orsamål av informanten i text 1. Den saknar
helt generellt perfektum, trots att detta ju ingår i skrivarens repertoar. Förf. drar
den slutsatsen att bruket av perfektum som berättartekniskt grepp är knutet till
talspråket och inte används när en Orsamålstalande uttrycker sig i skrift, trots
ambitionen att skriva ett så genuint mål som möjligt. Text 4 visar sig sakna
intresse i sammanhanget. I de två Älvdalstexterna, som båda är utskrifter av
inspelningar, finner förf. ett textbildande, icke nutidsanknytande perfektum
liknande det som hon iakttagit i Orsamålet.
Uppsatsen avslutas med ett avsnitt kallat »Sammanfattning och diskussion».
Där ställer sig förf. bl. a. frågan om bruket av generellt perfektum är begränsat
till ålderdomliga dialekter som Orsa- och Älvdalsmål. Hon finner det osannolikt
att det skulle vara så och anser att problemet vore värt en mer fördjupad
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undersökning baserad på ett större material av både dialektalt och riksspråldigt
talspråk, och recensenten vill gärna instämma i detta och kan bidra med den
iakttagelsen att det i boken Bygdemål i Mora, som recenseras i denna årgång av
Svenska landsmål, finns åtskilliga exempel på intressant användning av perfektum, bland dem fall av generellt perfektum, t. ex. »Mess wir am we småär å
dzi-bårt nor a wirodär å sä am wile av-att är ettär jen litn fiekk, så a gamblör rakt
a wåss: ...» 'När vi har varit små och givit bort något till varandra och så velat
ha tillbaka det efter en liten stund, så har de gamla sagt till oss: ...' Det är tydligt
att i ytterligare ett av de ålderdomliga Ovansiljansmålen, Östnorsmålet i Mora,
brukas generellt perfektum.
Det torde höra till ovanligheterna att en enskild artikel i en tidskrift, därtill en
examensuppsats ingående i grundutbildningen, ägnas en recension. För den
recension som här föreligger kan ges åtminstone två skäl. Det ena är att undersökningen är genomförd på ett mycket bra sätt. Analysen är inträngande, och
förf, har skickligt beskrivit perfektums speciella funktion i de undersökta texterna. Recensenten har särskilt fäst sig vid framställningen på s. 161. Som dialektforskare måste man dock beklaga att materialet inte presenteras i sin dialektala
form utan endast i en ordagrann översättning. Några typografiska hinder att
återge utskriften, som föreligger i s. k. grov beteckning, finns inte. Översättning
av dialekttexten skulle förstås vara nödvändig och kräva extra utrymme, men
redovisningen av undersökningens korpus skulle vinna så mycket i konkretion
att det vore värt det extra arbete och utrymme som ett återgivande av den
dialektala texten och dess riksspråkliga motsvarighet skulle innebära.
Det andra skälet är att undersökningar av dialektal syntax och folklig berättarstil är mycket sällsynta. Man blir därför glad för varje gång en sådan publiceras. De utskrifter av inspelningar som utförs vid våra dialektarkiv ställer ett
material till förfogande för hugade forskare. Det är verkligen att hoppas att
undersökningar görs i ökad omfattning inom detta länge försummade område.
Erik Olof Bergfors

SUMMARY
This review examines an article in the journal Nysvenska studier 69 (1989), in
which Eva Hansson studies a non-standard use of the perfect tense found in the
dialect of Orsa parish in upper Dalarna. Her study is based on a transcript of a
recording in the collections of the Institute of Dialect and Folklore Research,
Uppsala. In this material, the perfect can form continuous texts and has no link
with the present. The events described occur at an undefined point in time 'in the
old days'. For this use of the perfect Eva Hansson suggests the term 'general
perfect'. She compares the results of her study with those of an analysis of other
texts from Orsa and two texts from Älvdalen. The 'general perfect' is used in one
of the Orsa transcripts and in both the Älvdalen texts. In the reviewer's opinion,
the author performs a penetrating analysis and describes the special function of
the perfect in these texts with considerable skill. Studies of dialectal syntax and
popular narrative style are very few and far between. The reviewer hopes that
research of this kind will be carried out on a larger scale, on the basis of the
transcripts of recordings held at the dialect institutes.
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Carl Johansson, Mujto. Minnen från jägar- och fiskartiden och den
gamla renkonstens dagar. Umeå 1989. 177 s. ill. (Skrifter utgivna av
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Ser. C:5.) ISSN
0349-618X. ISBN 91-86372-19-X.
Carl Johansson föddes 1901 i Arjeplog på fjällägenheten Vuonatjviken vid Riebnesjaure. Efter folkskollärarexamen 1929 och tjänstgöring vid olika sameskolor
kom Johansson 1943 till Gällivare samskola och stannade där fram till sin
pensionering 1966. Dessutom undervisade han vid samiska sommarskolor, bl. a. i
Tjuonajåkk. Under sin långa tid som nomadskollärare lärde han känna många
kunniga samiska sagesmän. Från dessa hämtade han impulser till sin forskning
kring samiskt liv och samisk kultur. Sina forskningsresultat publicerade Johansson i olika tidskrifter, exempelvis Samefolket, Svenska landsmål, Tornedalica,
Jämten och STF:s årsskrift. 1977 utnämndes han till hedersdoktor vid Umeå
universitet. Hans samarbete med Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Umeå påbörjades i slutet av 1970-talet. Johansson lämnade fram till sin bortgång
1983 ett antal manuskript till arkivet för publicering. Dessa bearbetades främst
av arkivarien Susanna Kuoljok-AnOus, som redigerade dem och gav texterna
den slutliga formen inför publiceringen av Mujto. Redigeringen har innefattat
ortografiska normaliseringar, indelning av texterna i kapitel samt upprättande av
olika register.
Boken Mujto omfattar totalt 14 kapitel med mycket varierande innehåll.
Johansson beskriver hur den samiska vardagen kunde se ut före och under hans
levnadstid. Författaren har ibland använt sina egna föräldrar som informanter.
Hans far, förre lapptillsyningsmannen och häradsdomaren Abraham Johansson,
har givit material till kapitel 6, som handlar om bårre — den samiska flotten.
Johansson har här, liksom på många andra ställen i sin bok, mycket instruktivt
med skiss och fotografi illustrerat texten. Ett annat rikt illustrerat kapitel har
titeln Från gåddenjalla till aite — samiska förvaringstraditioner och ortnamn. Här
redogör författaren mycket detaljrikt för olika typer av byggnader och platser för
förvaring samt för vad som förvarades i dem. Han förklarar vidare hur vissa
ortnamn hänger samman med dessa förvaringsställen. Stolpboden, njalla, har
enligt Johansson ibland fått stå som förled i samiska ortnamn norr om Gällivare
och »har med största sannolikhet att göra med platser, där de forna vildrensjägama hade sin gåddenjalla (sa[miska] = 'vildren')» (s. 60).
Det enligt min mening mest innehållsrika och intressanta kapitlet är det elfte,
där läsaren få följa en renskötarfamiljs liv från vår till vinter. Johansson beskriver i ord och bilder hur deras tillvaro kunde se ut. Mycket pedagogiskt visar han
(på sidorna 92-94) hur en tältkåta sätts upp. Hans instruktiva handledning gör det
lätt till och med för den obevandrade läsaren att följa med. Framställningen är
fylld av samiska termer, som visar på stor kunnighet hos författaren. De samiska
orden och uttrycken från olika trakter och användningsområden är nämligen inte
bara många utan även insatta i sina sammanhang. Det är viktigt för den som vill
utöka sitt samiska ordförråd eller jämföra de olika samiska benämningarna. Vi
får se och lära känna namn på föremål som inte längre används i någon större
omfattning. Det är särskilt betydelsefullt i våra dagar, då den yngre generationen
inte alltid fått möjlighet att få sådan information. Som exempel kan nämnas
osthyllan, sihte, som finns avbildad på s. 104. Författaren säger i sin förklarande
bildtext att sihte var »den spjälade osthyllan hängande över båssjo, kåtans
köksavdelning och uppe i rähpen, kåtans rökfång. På sihte röktes och torkades
alla renostar.» Så här i frysboxarnas tid behövs sihte knappast längre för att med
rökens hjälp konservera osten!
10—Sv. Landsmål 1991
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Museiföremål är numera också kaggen för fjällängssyra, vilken beskrivs i
följande kapitel som handlar om grönsakshanteringen i det samiska hushållet.
Där har Johansson tagit med ett fotografi från 1948 där Sigga Kuoljok från Sirkas
sameby »fyller sin juobmomielkegagga, kagge med fjällängssyra, med de kokta
juomoh hon har i kopparkitteln bredvid» (bildtext s. 128).
Det är framför allt bilderna som gör att vi länge kommer att minnas Mujto.
Dessa ger en förnämlig kompletterande information till texten och fångar vår
uppmärksamhet. De hjälper den insatte läsaren att i detalj komma ihåg hur man
exempelvis körde med ackja men ger samtidigt den omsatte läsaren en bild av
hur det kunde gå till. Ordregistret i slutet av boken tas även tacksamt emot.
Det är inte utan att det framgår att texterna skrevs för en relativt lång tid
sedan. Framställningen är, som sagt, mycket detaljrik och det kan ibland göra
läsningen en aning tröttande. Språket hade kanske kunnat må väl av en försiktig
modernisering. Fler kartor eller kartskisser skulle ha gjort det lättare att följa
med i texten. Dock bereder Mujto läsglädje både för den som har eller har haft
med nomadlivet att göra och för den som inte har några förkunskaper utan bara
är allmänt intresserad.

Matilda Burman

SUMMARY
Carl Johansson, who taught at various Saami schools, wrote a good deal about
the life and culture of the Saami. To ensure that his manuscripts would be
published, he donated them to the Institute of Dialect, Place-Name and Folklore
Research, Umeå. This resulted in 1989 in the appearance of the book Mujto.

Minnen från jägar- och fiskartiden och den gamla renkonstens dagar ('Mujto.
Recollections of the days of hunting, fishing and the old reindeer art'). It deals
with the everyday nomadic life of the Saami, before and during Johansson's
lifetime. The author also took photographs, and these set the book off to great
advantage.

Gustaf Ericsson, Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 2. Livet i helg
och söcken. Utg. av Magdalena Hellquist. Uppsala 1990. XXXVI + 213
s. + 20 bildsidor (opag.), ill., inb. (Skrifter utgivna genom Dialekt- och
folkminnesarki vet i Uppsala. Ser. B:18.) ISSN 0348-4483. ISBN
91-855440-51-X.
För snart tjugo år sedan kom jag som etnologistuderande första gången i kontakt
med folklivsupptecknaren Gustaf Ericsson. Jag sökte, och fann, i hans samlingar
materialet till min tvåbetygsuppsats. Den hösten och vintern tillbringade jag på
ULMA i sällskap med Gustaf Ericsson och hans uppteckningar om Mat och
dryck. Inga andra uppteckningar har fascinerat mig som Gustaf Ericssons.
Samma förtrollning kan jag känna när jag nu läser de uppteckningar av hans hand
som givits ut av Magdalena Hellquist.
I del 1, Arbete och redskap, utgiven 1989, ger Hellquist en noggrann presentation av personen Gustaf Ericsson, metallarbetaren och backstugusittaren i Härads socken inte långt ifrån Strängnäs. Vi får veta hans härstamning (fadern var
soldat) och hur hans liv gestaltade sig.
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Tack vare läsbegåvning fick Gustaf Ericsson, med ekonomisk hjälp från
socknen, som tolvåring 1832 påbörja några års skolgång i Strängnäs. Han prövade sedan guldsmedsyrket men bosatte sig i hemsocknen, där han levde under
återstoden av sitt liv, uppenbarligen i stor fattigdom. Att metallarbetaren Gustaf
Ericsson blev änkling med sju omyndiga barn, det yngsta två år, är ett faktum
som ytterligare låter oss förstå svårigheterna i hans liv.
Gustaf Ericsson levde vid just den tid då intresset för fornminnen, dialekter
och folkliv växte. 1860 startade Södermanlands Fornminnesförening, och redan
1861 blev Gustaf Ericsson föreningens ombud för Härads socken och angränsande socknar. Hans livsgärning var upptecknandet av sörmländska seder, dialektord, fornminnen m. m. Hans insatser för föreningen var oerhörda, hans belöning,
enligt egen utsago och vad man i efterhand kan bedöma, ringa.
Ericssons förhållande till föreningen och till »lärde män» i Uppsala präglades i
hög grad av det faktum att han genom sin sociala ställning och rudimentära
utbildning skilde sig från de akademiker, präster, lärare, godsägare etc. som
gripits av den nationella rörelse, vilken fick sitt uttryck i insamlandet av allt som
var gammalt och fornt. I del 1 beskrivs fornminnesföreningen och Gustaf Ericssons insatser för denna. Föreningens verksamhet sätts också in i sitt idémässiga
sammanhang. Del 1 har recenserats i Lychnos 1989 av Lars Sellberg, som
särskilt kommenterat det kapitel, där fil, dr Sven-Bertil Jansson placerar Gustaf
Ericssons gärning i ett idéhistoriskt sammanhang. — Del 1 har också utförligt
recenserats av fil. lic. Bengt M. P. Larsson i Svenska landsmål 1990.
I del 1 beskrivs vidare Gustaf Ericssons kontakter med landsmålsföreningarna
i Uppsala. Bl. a. träffade han där professorn i nordiska språk Carl Säve, som han
också fick tillfälle att besöka. Han hade också kontakt med Artur Hazelius och
besökte honom i Stockholm. Hellquist uppehåller sig i sin inledning mycket vid
vad dessa och andra kontakter betydde för att inspirera och vägleda Gustaf
Ericsson. Hon går också igenom den litteratur (Djurklou, Dybeck, Hylten-Cavallius m. fl.) som troligen inspirerat Ericsson i hans gärning.
För att förstå Ericssons ställning i svensk lärdomshistoria är det nödvändigt att
beakta dessa förebilder och inspirationskällor. Hellquist har gått grundligt till
väga i sin beskrivning av dem och av Ericssons strävanden att bli erkänd och
accepterad av den lärda världen. Hon ger också en samvetsgrann skildring av
hans arbetssätt.
Likaväl som att skildra påverkan och inspiration från tidens trendsättare kan
man, enligt min mening, betona Gustaf Ericssons självständighet och skaparkraft. Det är nämligen en märkvärdighet med Gustaf Ericsson att han förhåller
sig så trogen sina egna ideer och sin egen kreativitet.
Läser man Gustaf Ericssons uppteckningar frapperas man av hur föga romantiska hans skildringar av folklivet är. Sentimental är han inte utan mycket saklig
och ofta en smula sarkastisk. Dessa sidor hos Ericsson återges rikligt i del 2. Inte
sällan yttrar han sig med kärvhet och humor om de människor vilkas verksamhet
han beskriver, t. ex. om skräddare: »Alla skräddare hafva dessutom ett egendomligt humör och sinnelag skiljdt från alla andra människor» eller »... kunna
icke på manligt vis hugga en brasa ved, men nog sätta de näsan i vädret och vilja
vara karlar». Han noterar också gärna när trätor, girighet och förslagenhet
förekommer.
Gustaf Ericsson har ögonen öppna såväl för utdöende seder som för de
nyheter som förmedlas t. ex. av västgötaknallar och dalkarlar. Om seder som
håller på att försvinna kan han uttrycka sig osentimentalt, t. ex. »Men nu är
älven detta fjäs slut» eller, om Strängnäs-djäknarnas vilda upptåg att i höggradigt
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berusat tillstånd »viga in föret» vid den första snön: »Detta var en nationallek så
att säga och upphörde eller blef förbjuden på 1840-talet.»
Ericsson är uppmärksam på skillnader mellan de olika socknarna i det område
där han gör sina uppteckningar. Upprepade gånger markerar han Länna sockens
särställning. Det är där som det ålderdomliga längst lever kvar.
Något läsaren imponeras av är Ericssons enastående kunskaper inom snart
sagt alla områden. Del 2 av hans utgivna uppteckningar uppger inte mindre än 24
näringar, hanteringar, yrken och hantverk, alltifrån kolning, kalkbränning, salpetersjuderi, terpentinkokning till vävning, smide, såpkokning och kroppstvagning.
Vidare beskriver han husgeråd, sängkläder, klädedräkter, helgfirande, äktenskap, frieri, barnsöl, sjukdom, död och begravning, vardagsliv, lekar och spel.
Alltsammans beskrivs ingående, med en stor sakkunskap i alla detaljer. Hur var
det möjligt för denne man, som ju också hade att försörja en stor familj, att hinna
sätta sig in i sitt samhälles alla sysslor — alldagliga göranden såväl som specialistyrken?
Hellquist ger en relativt detaljerad redovisning av Ericssons manuskript, i
vilken ordning de kommit till, vad som tidigare utgivits, hur de sorterats och
kommenterats på ULMA, stavningen etc. Jag förstår vikten av noggranna genomgångar av originalmanuskripten, men jag skulle gärna ha sett en analys som
givit en mer rättvisande bild av Ericssons talang som folklivsskildrare och som
skribent.
Ty: Gustaf Ericssons uppteckningar är njutbara aktstycken att läsa. Han
presenterar etnologiska fakta med humor och saklighet men också med vemod
och kritik. Han ger oss rika, fylliga etnologiska skildringar av ett stycke Södermanland. Tyvärr har inte allt gjorts som kunde göras av en etnologisk analys av
Gustaf Ericssons uppteckningar. Medan den textkritiska granskningen är exemplariskt gjord, saknas en kulturanalys av materialet. I Gustaf Ericssons texter
finns en potential, som utgivaren inte utnyttjat.
Medan vi väntar på detta, låt oss njuta av Gustaf Ericssons egna ord och tacka
Magdalena Hellquist samt Dialekt- och folkminnesarkivet för en viktig utgivning!
Katarina Ek-Nilsson
SUMMARY
The second volume of Gustaf Ericsson's notes from the Åker and Rekarne
districts of Södermanland was published in 1990. Dealing with life on `Weekdays
and Sundays', this book follows on from the first volume, published in 1989,
which was subtitled 'Work and tools'.
Gustaf Ericsson lived at a time when interest in dialects, folklore and relics of
the past was growing. In 1861 he was appointed a local representative of the
newly founded Södermanland Local History Society (Södermanlands Fornminnesförening). From then on, collecting material relating to old customs, artefacts, ways of life, dialect words and songs was to be his life's-work. Ericsson
maintained links with men of learning in Strängnäs and even Uppsala and
Stockholm, and yet his work was strangely independent. His notes provide
evidence of his wide-ranging knowledge, as well as testifying to his detached
approach and sense of humour. In the present volume, Ericsson desciibes
twenty-four trades and occupations, customs connected with special occasions,
and also everyday life in the districts of Åker and Rekarne, which was his
collecting area. The editor has carefully reviewed the original manuscripts, thus
helping to make these valuable ethnological accounts of 19th century Södermanland available to a wider readership.
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Ulla Ekvall, Gotländska växtnamn. Tradition och förnyelse i ett lokalt
växtnamnsskick. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 1990. 205
s. (Acta universitatis stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series. 19.) ISSN 0562-1097. ISBN 91-22-01375-X.
Ibland är det tillgången på material som lockar oss att ta upp en forskningsuppgift. Jag undrar om det inte — åtminstone i någon mån — har varit så för Ulla
Ekvall. Det finns nämligen ett utomordentligt fint växtnamnsmaterial, som faktiskt har väntat på att bli undersökt, nämligen Mathias Klintbergs mycket stora
samling från Lau och Närs socknar på Gotland. Klintbergs allmänna orduppteckningar är av väldiga mått, särskilt om man tar hänsyn till att de är gjorda av en
enda person. Men han arbetade länge med dem: från 1876 till sin död 1932. En
särskild del av dessa orduppteckningar utgörs av växtnamn, och den delen
svällde alltmer med åren. Till detta kommer att Klintberg inte bara antecknade
de dialektala namnen, utan han meddelade också uppgifter om vad växterna
användes till.
Men inte nog med detta. Växtnamn hade upptecknats i När redan 1741 av
ingen mindre än Linné, och även andra växtnamnsuppteckningar, framför allt av
Carl Säve, finns från Gotland före Klintberg.
Ett sådant material, lokalt begränsat men tidsmässigt skiktat, borde lämpa sig
utmärkt för en undersökning av namnkontinuiteten, och det är en sådan vi har
fått i Ulla Ekvalls doktorsavhandling Gotländska växtnamn. Tradition och förnyelse i ett lokalt växtnamnsskick.
Avhandlingens inledande och avslutande kapitel är korta. Däremellan ligger de
fem huvudkapitlen, alla på 20-30 sidor. Detta ger boken ur dispositionssynpunkt
en god jämvikt. Jag behandlar de fem kapitlen i tur och ordning.
I kapitel 3, Källor och metod, redogör förf. bl. a. ingående för Klintbergs
samlingar, vilka jag redan har berört. Tilläggas kan att det är namnen på
fanerogamer och kärlkryptogamer, och bara viltväxande sådana, som behandlas.
Det blir ca 200 växters namn (alltså inte växtnamn!). Med en term från personnamnsforskningen skulle man kunna tala om ca 200 namnbärare.
I kapitel 4, Folklig växtkunskap i Lau och När, ställs frågorna: »Hur många
växter var namngivna?» och »Vilka växter var namngivna?» Den första frågan
har redan besvarats: ca 200. Det är många, finner förf., efter att ha jämfört med
en del andra, heltäckande uppteckningar från olika delar av Norden.
På en av växtnamnsforskningens klassiska frågor, »Vilka växter har folkliga
namn?», kan förf. ge ganska utförliga och nyanserade svar, tack vare Klintbergs
fylliga uppgifter om växterna. Hon delar in de namnbärande växterna efter
Klintbergs uppgifter om dem i nyttiga, skadliga och övriga och har sedan en
grupp växter som Klintberg inte säger någonting om, alltså okommenterade. Det
visar sig att gruppen skadliga inte är så stor och inte heller gruppen övriga. Den
stora gruppen är, som väntat, den nyttiga, och här går hon vidare och gör en
indelning efter användningsområden: som foder, föda, medicin osv. Även de
övriga egenskaperna diskuteras. Det är fråga om användningar för magiskt bruk,
som prydnader och kalendermärken, vid lekar osv. Detta är ett värdefullt
avsnitt. Vi svenskar har ännu så länge gjort rätt lite på det etnobotaniska
området till skillnad från norrmän och danskar, som ju har de stora verken
Planter og tradisjon (1976) av Ove Arbo HOeg och Folk og flora 1-4 (1987) av
J. V. BrOndegaard.
I kapitel 5, Kontinuitet i namnskicket, har förf. tagit upp ett besvärligt undersökningsobjekt. Svårigheterna ligger i att uppgifterna i de äldre källorna av
naturliga skäl inte är heltäckande eller ens särskilt rikhaltiga. Linné antecknade
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visserligen växtnamn just i När under sin Gotlandsresa, men det är bara frågan
om uppemot 30 namn, en del av dessa i själva verket från närliggande socknar.
Men det finns också en del 1700-talsnamn (även 1600-tals-) från andra delar av
Gotland som förf. drar in i diskussionen, med rätta får man väl säga, trots att de
inte exakt kan knytas till Lau eller När. Och så kommer 1800-talsnamnen. De är
betydligt fler men ibland svårbedömda. Det är alltså inget lätthanterligt material,
som förf. har att arbeta med, men hennes trumfkort är att Klintbergs samling
tycks vara så gott som fullständig. Det är synd att det skall vara så svårt — snarast
omöjligt — att någorlunda säkert bedöma åldern på många av växtnamnen. Men
förf. gör sitt bästa, det skall verkligen sägas. Hon prövar olika kriterier och
resonerar sig fram till försiktiga bedömningar. Den viktigaste är denna: »Sammanlagt kan alltså 130-140 av de växtnamn Klintberg upptecknat i Lau och När
ha traderats i trakten alltsedan Linnés tid. För den övervägande delen av dessa
namn tycks syftningen i stort sett ha varit densamma» (s. 84).
Även om alltså namntraderingen tycks ha fungerat tämligen bra från Linnes tid
till Klintbergs, så har det dykt upp en hel del nya namn under 1800-talet. Det
ligger nära till hands att tänka sig att de har kommit utifrån. Om detta handlar
kapitel 6, Riksspråldigt inflytande. Det gäller ett 90-tal namn, och frågan är på
vilka vägar dessa namn i så fall har kommit in i Lau—När-målet.
Först ett par terminologiska frågor. Man bör vara lite försiktig när det gäller att
använda ordet riksspråk, då man behandlar äldre tider. Att tala om »riksspråkssynonymer» på Linnés tid tycker jag inte är riktigt bra. Vidare, bland de
nytillkomna namnen skiljer förf. mellan riksspråksnamn och riksspråksliknande
bildningar. Den senare termen är väl — om man skall vara noga — en inte särskilt
lyckad redukt till *riksspråksnamnliknande bildningar, en högst otymplig term.
Kunde man inte i stället tänka sig riksspråksnamn och riksspråkspåverkade
namn? När det gäller termer vill man gärna ha en viss parallellism.
Det skall sägas ifrån att detta är den första stora undersökningen av ett
inflytande utifrån på ett lokalt växtnamnssystem. Förf. har energiskt och skickligt undersökt på vilka vägar detta inflytande har kommit in, om det har skett
inom jordbruk, inom medicin, inom trädgårdsskötsel, genom skolundervisning
osv. 1800-talet framträder här som en sjudande tid, full av förändringar.
Det sista i raden av centrala kapitel har titeln Folklig variation och förnyelse.
Det är i mitt tycke det roligaste kapitlet, och det innehåller mycket.
En viktig fråga gäller förekomsten av folkliga synonymer i Klintbergs material.
Men vad är en synonym inom ett folkligt växtnamnssystem? Om detta för förf.
ett klokt resonemang (s. 116), som visar att hon är väl medveten om att det
semantiska systemet är lite annorlunda inom den folkliga botaniken än inom den
vetenskapliga: så kan t. ex. olika delar av samma växt ha olika namn i folklig
botanik. En sådan variation som består i att en och samma växt har flera namn
med samma betydelseomfång betraktar hon som synonymi. Med detta helt
riktiga synsätt blir det frågan om 77 växter, som har folkliga synonyma namn, ett
ganska stort antal.
Då det gäller tillkomsten av dessa nya, ofta synonyma namn, betonar förf.
förekomsten av emotionella faktorer bakom nybildningarna. Här stöder hon sig —
liksom Margareta Svahn i sin avhandling om folkliga namn på gräs — på vad
David Kornhall skriver i Sydsvenska fisknamn (1968).
I ett annat avsnitt behandlar förf. synonymernas förhållande till varandra. Hon
skiljer mellan relaterade namn och orelaterade. De relaterade synonymerna är
bildade i anslutning till de tidigare existerande namnen. De orelaterade saknar en
sådan samhörighet. De relaterade delas in i ljudrelaterade och betydelserelatera-
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de, men det visar sig lite svårt att renodla denna distinktion. I det här sammanhanget kan hon anknyta till Lars-Erik Edlunds diskussion i Studier över nordnorrländska ortsboöknamn (1985).
I ett sista avsnitt tar förf. upp taxonomiska frågor och anknyter till amerikanen
Brent Berlins och hans medarbetares modeller. Det är värdefullt att denna
taxonomiska diskussion blir presenterad och dessutom insatt i ett konkret sammanhang. Den visar sig för övrigt vara förf. till hjälp, när det gäller att belysa
vissa sammansättningars förhållande till varandra.
Bokens text slutar på s. 152, men boken slutar på s. 205. Det är alltså en mängd
hjälpmedel som följer efter texten, dels naturligtvis noter och litteraturförteckning men dels och framför allt ett antal bilagor och register av olika slag,
tillsammans sex stycken.
Register och förteckningar är nyttiga. De är inkörsportar för den som vill slå
upp någonting i en avhandling. Och det är viktigt att man lätt hittar vägen in i den
här boken, för det står väldigt mycket värdefullt i den.
Sigurd Fries

SUMMARY
An extensive collection of local plant names from two neighbouring parishes in
Gotland, Lau and När, was recorded by the dialect and folklore scholar Mathias
Klintberg between 1876 and c. 1930. When Linnaeus passed through När on his
Gotland journey of 1741, he recorded some thirty folk names for plants. Earlier
collections of plant names from Gotland also exist. This material is studied by
Ulla Ekvall in her doctoral thesis. Among the issues she exatnines are some of
the classic questions of plant name research, such as 'How many plants had local
common names?' and Which plants had local names?' Her answer to the first
question is about 200, and to the second, primarily plants that people found
useful. In this connection, the author provides a wealth of valuable ethnobotanical information.
It is not easy to determine the continuity of the plant nomenclature, since
material from before Klintberg's time is limited—Linnaeus reported only 30
names—and also quite difficult to assess. The author's cautious estimate is that
between 130 and 140 of the names recorded by Klintberg had survived since the
days of Linnaeus. In a chapter on the influence of standard Swedish, the author
shows that some 90 new names were introduced in the 19th century and discusses the routes by which they entered the Lau-När dialect: through popular,
informative literature, schools etc.
In the last chapter, the author explores the existence and origins of local
synonyms. Some 80 plants have synonymous local names. One section deals
specifically with taxonomic questions, partly on the basis of Brent Berlin's
models. The book ends with several useful indexes.
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Vol. XXVII.)
Emory Lindquist, G. N. Malm, A Swedish Immigrant's Varied Career.
With Chapters by Nils Hasselmo, Dorothy Burton Skårdal [m.fl.].
Lindsborg, Kansas, U.S.A. 1989. ISBN 0-918331-01-3. Library of Congress Card Catalog Number 89-32481.
Gemensamt för ovanstående böcker är att de alla på olika sätt står i sammanhang
med Dialekt- och folkminnesarkivets i Uppsala fältundersökningar rörande
svenska dialekter i Amerika under 1960- och 1970-talen.
Delaware-jubileet 1988 avkastade en rad böcker och uppsatser som inte bara
gällde det svenska koloniföretaget på 1600-talet utan hela den svenska och övriga
nordiska invandringen till Amerika sedan dess och fram till 1900-talets början.
Tre av böckerna ovan härrör från ett och samma forskningsprojekt, den av
framlidne professor Sten Carlsson ledda historikergruppen i Uppsala som grundades ca 1960 och som sedan dess framlagt sina resultat i en lång rad avhandlingar och andra publikationer av hög kvalitet.
Redan i början av 1988 kom Sten Carlssons starkt koncentrerade men ändå
lättlästa och sakrika översikt över Sveriges mer än 250-åriga närvaro i Nordamerika. I periodens slutskede observerar han en socialt och industrihistoriskt
intressant invandrargrupp, de svenska ingenjörerna. De var av särskilt stor
betydelse i staterna nordöst om New York där tung industri numera dominerar
svenskättlingarnas samhällen.
Detta område, särskilt staden New Britain i staten Connecticut, har gjorts till
föremål för en etnologisk analys av Allan T. Nilson. Redan i början av 1900-talet
överflyglades den svenska jordbruksinvandringen av folk som gick till industrin.
De kom främst från Småland, Väster- och Östergötland. Deras arbetsliv, sociala
och kulturella förhållanden samt de förändringar som brytningstiden innebar
ägnar författaren ett detaljerat studium på grundval av egna fältarbeten under
1970- och 1980-talen.
Som ett nytt och djärvt grepp i skildringen av den nordiska emigrationshistorien framstår Hans Normans och Harald Runbloms förfarande att i en enda
parallellöpande framställning fånga utvandringen från alla de fem nordiska länderna efter år 1800. Visserligen har forskarna från de enskilda länderna under de
senaste årtiondena bedrivit ett nära samarbete, men deras resultat har i regel
publicerats inom varje land för sig. Den samsyn och den överblick som de båda

Litteratur

153

erfarna emigrationshistorikerna här ger är värdefulla och stimulerande. De har
heller inte stannat vid historieforskningens traditionella gränser för sitt ämne
utan även fått med immigranternas kulturhistoria på amerikansk mark. Till den
hör de nordiska språkens fortsatta liv i den engelskspråkiga omgivningen. I detta
fall har de båda historikerna inga egna undersökningar att bygga på men de
referat och sammanfattningar som Runblom ger i kapitlet »Immigrants and
Languages» är i allt väsenligt korrekta och vittnar om ett noggrant och insiktsfullt studium. Han understryker att kunskapen om immigrantspråken är viktig
för förståelsen av de nordiska immigranternas öden och att de talrika dialekterna
spelar en betydande roll i deras samhällen. Som talspråk höll sig svenskan vida
längre och bättre på landet än i städerna. Danskan hade svårast att överleva.
Ännu bättre än svenskan höll sig norskan och isländskan. Den senares starka
ställning förklaras främst därav att flertalet islänningar kom i en samlad grupp
som slog sig ned i den kanadensiska provinsen Manitoba, strax norr om gränsen
till Minnesota i USA. Flertalet av dem hade dessutom klara kulturambitioner,
särskilt litterära. Med stor offervilja upprättade de ett eget isländskt departement
vid universitetet i staden Winnipeg. Detta är mer än vad svenskar och norrmän
förmådde. Denna isländska befolkningsgrupp besöktes bl. a. av inspelningsexpeditionen från ULMA 1966 (SvLm 1966 s. 106). Svårare har det varit för historikern Runblom att jämföra de nordiska språkens ställning i Amerika med andra
jämförbara europeiska nationers språk. I fråga om tyskan nämner han bara ett
par mindre, slutna dissentergrupper från 1700-talet, de bekanta pennsylvaniatyskarna och hutteriterna, men inte t. ex. de talrika tyska immigranter som allt ifrån
februarirevolutionen 1848 kom i strid ström. Inte minst i Texas blev de en
dominerande grupp i staten där de bosatte sig i närheten av svenskarnas samhällen. Vid den andra ULMA-expeditionens besök på 1960-talet uppgick de tysktalandes antal till ca 70000. De hade egna skolor där man undervisade barnen på
tyska i femte och sjätte generationerna och föreningar med tyska som samtalsspråk. Det finns en rik litteratur om tyskan i Amerika.
Hans Norman har också tillsammans med historikerkollegan Stellan Dahlgren
utarbetat boken om kolonin Nya Sveriges uppgång och fall. Av intresse för
nordister och folklivsforskare är där främst publiceringen in extenso av den siste
guvernören Johan Risinghs »journal», hans dagbok för åren 1664-65. Originalhandskriften finns i Uppsala universitetsbibliotek (sign. E 433). Därifrån har
också initiativet till utgivningen tagits. I utgåvan är texten, i noter, försedd med
mycket utförliga sakliga kommentarer och med parallellöpande översättning till
engelska samt illustrerad med bilder och kartor i rikt mått. Utgivarna har biträtts
av en rad på skilda områden sakkunniga medhjälpare i Uppsala och Stockholm.
För sina editionsprinciper redogör de utförligt i »Editorial Comments».
En central plats bland kulturforskare och författare i Svensk-Amerika intar
sedan länge Emory Lindquist, pensionerad professor i historia och f. d. rektor vid
statsuniversitetet i staden Wichita i Kansas. Han talar och läser svenska obehindrat. Hans kolleger brukade kalla honom »svensken» trots att han är infödd
amerikan, född och uppvuxen i den lilla staden Lindsborg i samma stat, en av de
mest kända svenskorterna i USA. Hans föräldrar tillhörde det talrika värmländska inslaget i befolkningen där. Alltsedan ULMA-expeditionen 1964 besökte
Kansas har han stått i kontinuerlig förbindelse med vårt arkiv. Lindsborg är
framför allt bekant för sitt rika kulturliv med högskolan Bethany College som
centrum. Inslaget av invandrade svenska kulturpersonligheter var betydande
långt in på 1900-talet.
Lindquist fick sin grundläggande utbildning vid Bethany och sina doktorsgra-
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der vid universiteten i Colorado, USA, och i Oxford i England. Vid sina besök i
Sverige har han varit en flitig gäst i våra arkiv och forskningsbibliotek.
Särskilt efter sin pensionering har Emory Lindquist ägnat svensk kultur och
dess ledande personligheter i Amerika en energisk forskning och han har publicerat en rad större volymer. Den senast (1990) utkomna boken, om författaren och
konstnären Gustav Nathanael Malm, är av största intresse för alla som intresserat sig för det svenska språket i Amerika. Det är särskilt två av Malms böcker,
folklivsskildringen Charli Johnson, Svensk-amerikan (1909), och skådespelet
Härute. Verklighetsbild ur svensk-amerikanarnas hvardagslif (1919), som blivit
klassiska källor för kännedomen om den engelska interferensen i den tidiga
amerikasvenskan, något som särskilt framhållits av Nils Hasselmo i hans publikationer i ämnet. I sin bok har Lindquist tryckt om en uppsats av Hasselmo från
1974: »Language and the Swedish Emigrant Writer: From A Case Study of G. N.
Malm».
G. N. Malms författarskap behandlas i Lindquists bok ur litteraturhistoriska
synpunkter i en originaluppsats av dr Dorothy Burton Skårdal, välkänd fackman
i fråga om den skandinavisk-amerikanska skönlitteraturen. Hon har där skrivit
kapitlet »The Literary Achievement of G. N. Malm». Hon framhåller att Malms
roman Charli Johnson, Svensk-Amerikan »is the best novel written in Swedish
by an immigrant to the U.S.». Hon anser det vara en stor förlust för den
Amerika-skandinaviska litteraturen att den rikt begåvade Malm inte blev professionell författare utan splittrade sig mellan många intressen. Även hon finner att
hans behandling av »svengelskan» alltigenom präglas av äkthet. Som litterärt
uttrycksmedel är den mästerligt utnyttjad. Den är kanske ännu bättre än hans —
givetvis tidsbetonade — standardsvenska skriftspråk, framhåller hon.
Samma språkform nyttjar Malm i skådespelet Härute, tryckt i Lindsborg
1919. I en efterskrift betonar han att han inte ber om ursäkt. »Detta språk finns.»
Det är orättvist förlöjligat. Det fungerar bra i nuvarande generation. Men om
dess och hela svenskans framtid i Amerika hyste den klarsynte Malm inga
illusioner. Därtill bidrog såväl dess splittring i en mängd dialekter som de i det
lokala kulturlivet dominerande prästernas gammaldags, stela och svårbegripliga
kyrksvenska.
I sin bok citerar Lindquist vidare det rätt utförliga samtal om Malm som fördes
mellan undertecknad och hans dotter, läraren och konstnären Alba MalmAlmquist vid ULMA:s mikrofon i Lindsborg 1964, då vår inspelningsbil (manövrerad av Torsten Ordals) besökte Kansas. (Inspelningen har i arkivet acc.-nr
ULMA Bd Am 210-212.)
I slutkapitlen sätter Lindquist in Malms verksamhet som bildkonstnär, musiker och kulturpersonlighet i övrigt i ett större svensk-amerikanskt sammanhang.
Utförliga källuppgifter och bibliografi understryker bokens vetenskapliga värde.
Vid mer än 80 års ålder och trots en svår synskada fortsätter Emory Lindquist
sitt författarskap i svensk-amerikansk kulturhistoria, särskilt i Kansas. Ett stort
manus om den även i Europa kände målaren Birger Sandz6i, utvandrare från
Västergötland och lärare vid Bethany College, ligger sedan en tid färdigt för
tryckning.
Folke Hedblom
SUMMARY

Of the five books reviewed here, the first four were written in conjunction with
the 350th anniversary of New Sweden, the colony founded by the Swedish state
at the mouth of the Delaware river in North America in 1638. Four of the
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authors, Sten Carlsson, Hans Norman, Harald Runblom and Stellan Dahlgren,
historians at Uppsala University, began to collaborate in 1960 on a major project
dealing with the whole of the Swedish emigration to America, chiefly between
1860 and 1930, when some 1.3 million Swedes made the journey to the New
World. Allan Nilson, on the other hand, is an ethnologist by profession, an
associate professor at Gothenburg University. Emory Lindquist is an American,
and the leading expert on the Swedish history of the state of Kansas.
The book by Sten Carlsson (d. 1989), who founded and led the project referred to
above, provides a highly condensed but nevertheless readable and informative
overview of the whole of the 350-year Swedish presence in North America. Hans
Norman and Harald Runblom present the entire emigration to America from the
Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) from 1800
on in a single, parallel account which highlights both the similarities and the
differences. The authors do not confine themselves to the outwardly visible
historical process, but examine in addition the cultural history of the immigrants,
including the language problems which their settlements caused, and of course
also the relations and tensions that existed in the religions sphere and between
different nationalities. Together with Stellan Dahlgren, Hans Norman also
depicts the rise and fall of the New Sweden colony. An important document in
this connection is the diary of the last governor, the original Swedish manuscript
of which is printed in extenso in Norman and Dahlgren' s book, along with a
translation and a detailed commentary in English.
Emory Lindquist is Emeritus Professor and President of the Kansas State
University at Wichita, a second-generation Swede, bomn and raised in the little
city of Lindsborg, Kansas, which was founded by immigrants from Sweden. He
has a perfect mastery of the Swedish language. His book deals with a famous
cultural figure, G. N. Malm (1869-1928), an immigrant from Västergötland in
Sweden, who was a well-known artist and author of works in Swedish, and a
teacher at the Bethany College, Lindsborg. Among Malm's works is a novel
called Charli Johnson—Swedish American (1909), whose characters express
themselves in the 'mixed', Swedish-American language. Malm reproduced this
language in a way that has aroused widespread admiration among more recent
linguistic and literary experts. Lindquist's book includes two appreciative essays, by the linguist Nils Hasselmo and the literary historian Dorothy Burton
Skårdal. Emory Lindquist provides us with a broad, knowledgeable and living
cultural portrayal of the Swedish emigrant community in Kansas during its
heyday. It can be warmly recommended, both to scholars and to a wider
audience.

Aage Evensen og Tone Tveit, TÅG. Talemålsvariasjon åt gjOvikensere.
En språksosiologisk og språkgeografisk undersOkelse. Novus forlag.
Oslo 1990. 171 s. ISBN 82-7099-161-9. (Norske studiar 5. Utgjevne av
Norsk MålfOrearkiv, Universitetet i Oslo.)
Återigen har en intressant hovedfagsavhandling nått oss, TÅG. Talemålsvariasjon åt gjOvikensere. Med hjälp av kvantitativ metod som sätts i ett språkgeografiskt och språksociologiskt sammanhang beskriver den talspråksvariation i ett
norskt samhälle, storkommunen och staden GjOvik i Oppland, belägen på västra
sidan av sjön Mj0sa vid utloppet av Hunnselva.
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Bokens inledningskapitel ägnar författarna Aage Evensen och Tone Tveit åt en
initierad framställning av stadens historiska framväxt, närings- och befolkningsutveckling, kultur och politik. Den inkluderar också invånarnas sociala förhållanden som bostadsstandard och bilinnehav. Dessa uppgifter innefattar vad som
brukar kallas mjukdata. Framställningen kan tyckas onödigt omfattande, men
det är intressant läsning, som gör att vi längre fram i boken förstår författarnas
ställningstaganden.
Efter järnvägens tillkomst i början av 1900-talet började staden GjOvik växa på
allvar. Moderkommunen Vardal hade industri- och hantverkstraditioner innan
staden blev anlagd, och GjOvik blev ett administrativt centrum för Vardals
kommun. Efter kommunsammanslagningen 1964 blev typiska jord- och skogsbruksbygder i bl. a. Vardal och industri- och handelsområden i GjOvik och
Hunndalen lagda under en och samma förvaltning. Storkommunens yta blev 944
km2 och invånarantalet var 1980 26 100, varav 15 900 inom staden GjOvik.
Dialektgeografiskt brukar dialekten i området betecknas »vestopplandsk»,
men lokala skillnader råder. Författarna har valt en normativ definition för att
avgränsa dialekterna i GjOvik/Toten-området och bygger på dagens geografiska
och administrativa förhållanden, dvs. totendialekt i Östra och Västra Toten och
vardalsdialekt i tidigare Vardals kommun.
Enligt en teori lanserad av Haugen (1975) är det norska språksamhället uppbyggt av tre typer eller nivåer. Om denna teori appliceras på GjOviksområdet kan
man säga att landsbygden i Vardal är ett primärsamhälle där befolkningen har
varit stabilt stationär och levt av sin jord i århundraden, vilket givit bygden en
egen identitet. Staden GjOvik är enligt samma teori därmed ett sekundärsamhälle, emedan befolkningen har flyttat in från den omgivande bygden eller från
andra städer. Stadens språksamhälle är mindre enhetligt än primärsamhällets,
därför att det sociala livet och yrkeslivet i staden är mer sammansatt. Talspråket
är utvecklat ur primärdialekten (vardalsdialekten) men med en del särdrag utjämnade, och talspråket i staden (GjOvik) bildar en ny talspråksnorm. Grannstaden
Hamar är i jämförelse med GjOvik »et mer tertixrt språksamfunn med et talemål
uten sxrlige lokale dialekttrekk». Författarna anknyter också till en annan teori,
Trygve Bulls tankar om »språkbOlger», som breder ut sig från Oslo och norrut,
fortare och starkare i Hamar än i GjOvik.
I de följande kapitlen presenteras hårddatauppgifter. Det tredje kapitlet redogör för de tio språkvariabler som undersökningen omfattar. Författarna opererar
på samma sätt som Gjermundsen (1981) och Thelander (1979:1-2) med två
varianter inom varje språkvariabel, dialektvariant och standardvariant. En del av
språkvariablerna innehåller dock ord som kan realiseras på tre sätt, dialektformer (df.) i vardalsdialekten, standardformer (sf.) i östnorskt standardspråk och
folkmålsformer (if.) i östnorskt folkmål (med svensk terminologi ungefär regionalt standardspråk), t. ex. variabel 9: KOMMI, kommet sup. kan realiseras med
dialektformen kommi, folkmålsformen kåmmi eller standardformen kåmmet.
Sådana variabler är valda för att visa riktningen i språkvariationen utifrån
språkgeografiska och metodiska förhållanden. Författarna menar att det är att
överförenkla de lokala och faktiska förhållandena, om de förbigår sådana ord
som har tre alternativa former.
Följande 10 språkvariabler med varianter har undersökts. Varje variabel har
fått ett typord (versaler). Den första varianten inom parentesen är dialektform,
den sista standardform. Om tre varianter ges, är den andra folkmålsform.
— Variabel 1: WENN (te—a), rotvokal i konkreta substantiv, df. mcenn
sf.
mann, fonetisk variabel.
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Variabel 2: /ELLE (te—a), rotvokal i pronomen, verb, adverb och adjektiv, df.
sf. alle, fonetisk variabel.
Variabel 3: if/EST (te—e), rotvokal i konkreta substantiv, df. hcest sf. hest,
fonetisk variabel.
Variabel 4: INF (-a, -e--a--e), infinitivändelse i verb, df. aka sf. ake, df.
vinne vinna, morfologisk variabel.
Variabel 5: PRES (---ar--er), presensändelse i verb, df. kjwm sf. kåmmer,
df. cek if. akar — sf. aker, morfologisk variabel.
Variabel 6: PRET (st.—sv.—sv.), verb med stark eller svag preteritum, df. bar
— IT. bwrte sf. gnagde, morfologisk variabel.
preteritumändelse av svaga verb, df. kaste —
Variabel 7: KASTE
if. kasta — sf. kastet, morfologisk variabel.
Variabel 8: BROUT (0-0-0), diftong/monoftong i verb i preteritum, df.
brOut if. brOyt sf. bryn, fonetisk variabel.
Variabel 9: KOMMI (0-i — inf. rotook. -i — -et, -t, -tt), rotvokal och ändelse i
verb i supinum, df. kommi if. kåmmi sf. kåmmet, morfologisk variabel.
— Variabel 10: SUP (0-i — sv. — sv., st.), rotvokal och ändelse i verb i supinum,
df. bOri if. bart sf. båret, morfologisk variabel.

celle

Svarsmaterialet är grupperat på flera sätt, så att det kan användas till att belysa
metodiska problem i undersökningen. Informanterna har också indelats efter
sociala kriterier. Materialet kan även utvisa om riktningen i språkvariationen är
överregional, regional eller lokal.
Att välja informanter är alltid svårt. För undersökningen i staden GjOvik
ställdes följande krav:
Informanten skulle ha vuxit upp inom Nordre och SOndre stadsdelar i GjOvik.
Informanten skulle ha bott i stadsdelen större delen av sitt liv.
Det är inte oproblematiskt att använda en kvantitativ metod. Kön, ålder och
yrke blev bestämda som kvoter. Ett schema med 14 celler uppställdes, där var
och en av cellerna skulle fyllas med fem informanter.
Urvalsprincipen av informanter till de olika kvoterna har inte skett genom s. k.
obundet slumpmässigt urval på hela populationen i GjOvik. Evensen och Tveit
har i stället utgått från sitt sociala nätverk i GjOvik för att få tag i informanter som
kunde placeras i kvotschemat. Härvid stöder de sig på den metod som L. Milroy
använde i sin språkundersökning i Belfast (1980).
En del språksociologiska undersökningar grupperar informanterna i olika socialgrupper. Här har författarna i stället valt att studera språkvariationen i
förhållande till enskilda sociala variabler. Ålder, kön, yrke, utbildning och
bostad är de valda variablerna.
Informanterna indelades i tre åldersgrupper: äldre = över 60 år, medelålders =
31-59 år och yngre = 16-30 år. Variablerna kön och yrke är nära knutna till
varandra i denna undersökning. Kvinnor och män har olika förhållande till
arbetsmarknaden och väljer ofta olika typer av utbildning. De manliga informantema hade ett långt mer stabilt förhållande till arbetslivet än de kvinnliga. Att
fastställa männens yrkestillhörighet var ingen svårighet. Kvinnornas grupptillhörighet registrerades efter den sista långvariga anställningen och inte efter makens
yrke.
Variabeln utbildning registrerades utanför kvotschemat och informanterna
indelades i tre grupper: grundutbildning, vidareutbildning och hög utbildning.
Den första gruppen består av informanter med 7-årig folkskola, »framhaldskole»
eller 9-årig grundskola. Den omfattar 19 kvinnor och 9 män. Den andra gruppen
består av informanter med en mer blandad utbildning, t. ex. realskola, yrkessko-
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la, handelsskola osv. Den omfattar 9 kvinnor och 17 män. Gruppen med hög
utbildning är förhållandevis liten, sex informanter (2 kvinnor och 4 män).
Författarna ville också använda bostadsstandard som en social variabel, men
vid en närmare utvärdering av det statistiska materialet uteslöt de den möjligheten, eftersom standarden visade sig vara lika i alla stadsdelar. Eventuella små
skillnader kunde förklaras utifrån lokala förhållanden och inte på grund av
ekonomiska olikheter mellan folk i olika delområden.
Insamlandet av språkmaterialet genomfördes i tre faser: förprojekt — del 1,
förprojekt — del 2 och huvudundersökningen.
Sommaren 1981 intervjuades 12 gjOviksbor med hjälp av kassettbandspelare.
Intervjuerna eller samtalen, som skedde under otvungna former, rörde sig om
ämnen som informanten kände till, t. ex. om familjen, arbetet, fritiden, TV-program, men också om ovanliga ord och »knoting», dvs. överdrivet, fint språk.
Erfarenheterna från dessa inspelningar blev olika. Vid arbetet med att skaffa
informanter var de flesta tillfrågade övervägande positivt inställda till undersökningen, men en del av dem svarade att undersökarna var välkomna under
förutsättning att de inte använde bandspelare. En annan svårighet uppstod vid
efterarbetet med inspelningarna, när orden där informanten växlade mellan
dialektuttal och en annan uttalsform skulle skrivas ner. Sådan variation förekom
både hos den enskilde informanten (intraindividuell variation) och mellan flera
informanter (interindividuell variation). Det var också skillnad i bruksfrekvensen
hos de olika variablerna, så tillvida att någon variabel fick få belägg i förhållande
till andra.
Den första delen av förprojektet gav således svar på språkliga och metodiska
problem. Språkvariablerna konstruerades därefter genom excerpering av ord
som växlade mellan dialekt-/icke dialektuttal hos informanterna i förprojektet.
Ytterligare några ord tillfogades. Vikt lades vid att alla ord skulle vara vanliga
»bruksord», som ofta förekommer i det dagliga talet.
Den bandade intervjun förkastades som insamlingsmetod, men undersökarna
ville ändå ha muntliga svar. De använde sig då av en utfrågningsmetod, som de
kallar »utfyllingsdialog» — ett slags associationslek. För varje ord som skulle ingå
i de olika språkvariablerna konstruerade de en sats där ordet förekom. Varje ord
hade antingen två eller tre realiseringsmöjligheter, genom dialektform, folkmålsform och standardform. En av undersökarna läste upp satserna en och en utom
utfyllnadsordet och bankade i bordet, där det utelämnade ordet skulle vara.
Dessutom visades 40 av orden med hjälp av bilder och teckningar. Det blev
inalles 160 ord.
Erfarenheterna från den andra delen av förprojektet var så positiva att undersökningarna, sedan satserna justerats och förbättrats, kom att använda utfyllnadsdialogen som insamlingsmetod.
Huvudundersökningen genomfördes hösten 1981 och vintern 1982 och omfattar 70 informanter från Nordre och SOndre stadsdelar samt 5 kontrollinformanter
från Hunndalen.
Det sjätte kapitlet ger en ingående beskrivning av hur svarsmaterialet behandlats, systematiserats och kodats med hänsyn till maskinell databehandling. På
grund av materialets stora omfattning var det omöjligt att få en överblick över
det utan databehandling.
I de följande fyra kapitlen redovisas undersökningsresultaten. Analysen görs
ibland på 60, ibland på 70 informanter. I en del sammanhang bortses således från
de 10 skoleleverna och studenterna, eftersom de inte alltid uppvisar de sociala
variabler som undersökarna har räknat med.
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Redovisningen inleds med att bara en variabel presenteras, univariat analys.
Antalet df. per informant meddelas och formerna frekvensgrupperas i värdeklasser, absoluta och relativa fördelningar. Huvudtendensen i materialet är att de
flesta informanterna (88,2 %) har mellan 107 och 70 dialektformer. Ingen har
färre än 33. Det finns inga klara skillnader, bara glidande övergångar mellan det
högsta och lägsta antalet dialektformer.
Därefter följer den bivariata analysen, där hänsyn tas tili variablerna kön,
ålder, yrke och utbildning var för sig i förhållande till antalet dialektförekomster.
Den absoluta och relativa fördelningen redovisas.
I den multivariata analysen undersöks sambandet mellan flera sociala variabler
och förekomst av dialektformer samtidigt. Det är viktigt att undersöka inte bara
en enskild social variabel utan också hur flera av dessa samtidigt inverkar på
antalet dialektförekomster. För att få fler informanter i varje cell har åldersgrupperna komprimerats från tre till två, äldre och yngre. De som är 51 år och äldre
förs till den förstnämnda gruppen, de som är 50 år och yngre till den senare.
Åldersgrupperna är lika stora.
Orden indelas i tre grupper. Ordgrupp A består av testets 46 ord med tre
realiseringsmöjligheter. Det totala antalet df. är klart större än bruket av ff. och
sf. tillsammans. Det ser också ut som om ff. föredras framför sf., när det är
möjligt. Den tendensen förstärks när svaren från studenter och skolelever tas
med, vilket tyder på att yngre informanter normaliserar sitt talspråk i riktning
mot östnorskt folkmål hellre än mot östnorsk standard. Riktningen i språkvariationen är alltså mer regional än överregional.
Ordgrupp B består av 56 ord med realiseringsmöjligheterna df. och sf. Också i
denna ordgrupp är ca 3/4 av svarsmaterialet dialektformer. När skolelever och
studenter tas med i beräkningen, ökar den relativa andelen av sf. med ett par
procent, dvs, de yngre informanterna under utbildning använder relativt sett fler
sf. än resten av informanterna.
Ordgrupp C, slutligen, består av 5 ord med realiseringsmöjligheterna df. och ff.
När studenter och elever ingår i beräkningen ökar andelen ff. med ett par
procent. Ökningen av sf. resp. ff. i de båda ordgrupperna B och C blir följaktligen ungefär densamma. Skillnaden mellan de båda informantgrupperna är inte
stor, men man kan se en svag tendens till att studenter och skolelever vill välja
bort dialektformer, om det finns andra valmöjligheter.
Därefter följer en ingående redovisning av svarsfördelningen i språkvariablerna givna i relativa och absoluta tal, kompletterade med en grafisk framställning
för varje språkvariabel. Det är lättlästa tabeller. Variationsmönstret i språkvariablerna är uppställt i staplar följda av en förklarande text.
Metoden att visualisera ett ord utvärderas av Evensen och Tveit. De menar att
denna kontroll av metoden för insamling av språkligt material är viktig för
resultaten i undersökningen. De jämför variablerna 'ELLE och WENN som är
fullt jämförbara här. Det visar sig att visualiserade ord (WENN) får fler sf. än
när de uppträder i talade satser. Vid en jämförelse med variabel 3: HiEST som
också presenterades med hjälp av bilder, visar det sig att bildmetoden inte ledde
till låga förekomster av df. Men, menar författarna, det är svårt att jämföra antal
df. i HiEST med df. i WENN trots att samma metod använts. Det är troligen
fonologiska skillnader som ligger till grund för att HiEST har 98,2 % df. och
MiENN 59,0 % df.
Huvudtendensen i språkmaterialet är, skriver Evensen och Tveit slutligen, att
många informanter har höga dialektförekomster. Köns- och yrkestillhörigheten
har det starkaste sambandet med bruk av dialektformer. Fler män och fler från
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sekundäryrken (industri) använder många df. Fler kvinnor och fler från tertiäryrken (service och tjänster) använder få dialektformer. Ålders- och utbildningsvariablerna har svagare samband med användningen av df. Informanterna väljer ff.
framför sf., när de inte använder df. och riktningen i talspråksvariationen är mer
geografiskt än socialt betingad. De dialektala dragen varierar med olika styrka
som bl. a. beror på språkdragens fonologiska »grovhet» och informantens inställning till och bruk av det egna talspråket. Enskilda informanter markerar sin
geografiska tillhörighet (medvetet el. omedvetet) med utsträckt användning av
cif., medan andra väljer fler icke-df. utifrån en önskan om att distansera sig från
vardalsdialekt (naboopposition). För de flesta är nog olika grader av talspråksvadation en del av det vanliga, dagliga talspråket, avslutar författarna.
Sammanfattningsvis kan sägas att det undersökta området och det språkliga
materialet har ett hanterligt omfång, som gör att de utnyttjade metoderna kan
presenteras på ett pedagogiskt tilltalande sätt. Författarna Evensen och Tveit
redogör ingående för hela arbetsprocessen och mätningsproceduren. Det är
instruktivt och lärorikt att ta del av arbetsgången.
Tabellerna är enkelt och klart uppställda, vilket gör dem lättlästa. I kapitel 10
har spalttabellerna också kompletterats grafiskt, där ljusgrå fält avser cif., mörkgrå ff. och vita fält st Huvudet i spalttabellerna har också försetts med färgsymboler, men där har färgerna för df. och ff. blivit omkastade. För att färgmarkeringarna ska vara meningsfulla borde de ha varit kongruenta med den grafiska
tabellen.
Ett missprydande inslag i boken är dock de påfallande många tryck- och
stavfelen. De märks särskilt i de svenska citaten. Här har korrekturläsningen
brustit.
Arbetet lades fram redan 1984 (det publicerades först 1990) och litteraturlistan
upptar inga arbeten senare än 1982. I det avseendet saknas fräschör.
I fråga om utnyttjade metoder, att insamla material och senare bearbeta det,
kan denna bok ge både lärdom och inspiration. Anmälaren har därför ägnat
boken mycket plats; den förtjänar att uppmärksammas av alla som ägnar sig åt
talspråksforskning, dialektologer såväl som språksociologer.
Margareta Källskog
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SUMMARY
This book by Aage Evensen and Tone Tveit, published in 1990, presents the
results of a study carried out in GjOvik, a town on Lake Mjvisa, some 130 km
north of Oslo. In terms of dialect geography, the GjOvik dialect belongs to the
western Oppland group. The authors believe Gjdvik speech to be influenced by
forms deriving from the eastern Norwegian standard and from the spoken
language of the Oslo area. The aim of the study was to describe the variation
occurring in the dialect spoken by the people of GjOvik and, using quantitative
methods, to set it in its geolinguistic and sociolinguistic context. To unearth
possible links between social factors and the use of dialect forms, the authors
investigated the variables sex, age, occupation and education. Seventy informants took part in the study.
The tape-recorded interview was rejected as a method of collecting data. The
authors did nevertheless wish to elicit spoken responses, and therefore used a
method whereby informants were asked to supply missing words. Forty of the
160 words studied were illustrated by photographs or drawings.
The main tendency found for the ten linguistic variables examined was that
many informants made frequent use of dialectal forms, while comparatively few
informants had low frequencies of such forms. Women working in service
occupations tended to drop dialect forms.
The reviewer considers that, with its detailed description of the methods used
to collect and subsequently process linguistic data, this book merits the attention
of pupils, students and teachers concerned with the study of speech, from the
standpoint of dialectology or sociolinguistics.

Nkr Hajdå & Paer Domokos, Die uralischen Sprachen und Literaturen. Teil I: Die uralischen Sprachen von Paer Hajdzi. Teil II: Die
uralischen Literaturen von P&er Domokos. (Bibliotheca uralica 8.) Budapest 1987. Akack•miai kiadö. 608 s. ISBN 963-05-4141-6.
Valev Uibopuu, Finnougrierna och deras språk. Kapitel om de finskugriska folkens förflutna och nutid. Översättning från estniskan: Herbert
Lagman. Lund 1988. Studentlitteratur. 335 s. ISBN 91-44-25411-3.
1896 publicerade Jözsef Szinnyei sin handbok Magyar nyelvhasonlitös (Ungersk
språkjämförelse), som kan kallas den första översiktliga handboken inom fennougristiken. Fram till 1927 kom den och dess tyska översättning, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, ut i sammanlagt nio upplagor. Sedan dess har många
forskare givit ut översikter över de finsk-ug,riska språken och folken; bland dem
kan här nämnas Björn Collinders internationellt välkända handboksserie i tre
delar med etymologisk ordbok (1955), översikt över språken (1957) och grammatik (1960). På svenska gav Collinder (1962) också ut en kortare handbok om de
uraliska — dvs. finsk-ugriska och samojediska — språken, den enda svenskspråkiga handboken hittills på området. I slutet av 1980-talet publicerades emellertid en
ny svenskspråkig handbok om uraliska språk och något år dessförinnan gavs en
tyskspråkig ut i Ungern.
1987 utkom i Budapest Die uralischen Sprachen und Literaturen av Pöter
Hajdö och Pöter Domokos. Hajdö är det ledande namnet inom den ungerska
11—Sv. Landsmål 1991
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fenno-ugristiken, känd bl. a. för sina forskningar om samojediska språk och för
övrigt också hedersdoktor vid Uppsala universitet. Paer Domokos är en eminent kännare av litteraturerna på uraliska språk och innehar en professur i
uralisk litteraturforskning vid Eötvös Lorånd-universitetet i Budapest, den första
och enda professuren i sitt slag i världen.
Paer Hajdå har skrivit första delen av Die uralischen Sprachen und Literaturen som ägnas språken och omfattar sidorna 21-450. Han ger först en presentation av de olika uraliska språken (s. 23-178) och andra kapitlet ägnas det uraliska
urspråket (s. 179-271). I tredje kapitlet (s. 273-344) behandlas de uraliska folkens
kulturhistoria och -utveckling sådan den speglas i språket. Fjärde kapitlet
(s. 345-408) undersöker de uraliska språken ur areal-typologisk synvinkel, något
som Hajdå ägnat mycket intresse, och femte kapitlet (s. 409-450) är en översikt
över uralistikens forskningshistoria och nuläge. Handbokens andra del, Die
uralischen Literaturen (Entstehung und kurze Geschichte) av Paer Domokos,
omfattar ca 130 sidor och ger en översikt över litteraturens uppkomst och
utveckling på olika uraliska språk. Efter en kortare inledning behandlas litteraturen hos samtliga uraliska folk, så när som på ett par samojediska med få talare.
Paer Hajdås framställning av de uraliska språken genomsyras av en djup
förtrogenhet med materialet och metoderna, teorierna och möjligheterna. Det är
resultat och erfarenheter från ett långt och aktivt forskarliv som läsaren möter
och det är inte heller första gången som Hajdå i handboksform presenterar
uralistiken. I många monografier och otaliga artiklar har han dessutom behandlat
avgränsade problem och successivt finslipat sina uppfattningar till den form de
har i Die uralischen Sprachen und Literaturen.
Bland det som man fäster sig vid är Hajdås resonemang om förhållandet
mellan nomen- och verbkategorierna i det uraliska urspråket. I många uraliska
språk sammanfaller vissa nominala former med verbala, t. ex. fl. toivo som kan
vara både nominativ singularis av substantivet 'hopp' och imperativ 2 person
singularis av verbet 'hoppas' och ung. fagy som betyder både 'frost' och 'frysa
till'. Samma stam kan således kombineras med både nominala böjningsmorfem,
t. ex. kasusändelser, och verbala böjningsmorfem, t. ex. moduskaraktärer. Detta
förhållande ligger bakom den ofta framförda tanken att det i urspråket inte skulle
ha funnits någon distinktion mellan kategorierna nomen och verb; den skulle ha
utvecklats först senare. Hajdå (s. 213ff., 261) vänder sig med all rätt mot denna
reduktionistiska syn och framhåller att det rör sig om en homonymi, men endast
en lexikalisk homonymi; i en sats visar det sig otvetydigt vilkendera kategorin en
given form tillhör. Han räknar (s. 253) med samma grammatiska kategorier i
urspråket som i de nutida språken, även om dessa inte alltid låter sig rekonstrueras som formellt skilda kategorier. Uppenbarligen har termer som »Primitive
Uralic» bidragit till förvirringen hos dem som antagit en enhetlig ururalisk
kategori nomen-verb. Begreppet primitiv uppfattas som om det utsade något om
dem som på stenåldern talade det uraliska urspråket. Då fler språkliga element
kan rekonstrueras för senare språkstadier, uppfattas detta som en återspegling
av kulturella framsteg och mental utveckling. På detta sätt har en darwinistisk
slentrian vänt bort uppmärksamheten från det väsentliga, nämligen att ju avlägsnare ett språkstadium befinner sig i tiden, desto svårare låter det sig rekonstrueras, och svagheten — om en sådan finns — ligger i den komparativa metoden, inte
i det uraliska urspråket (jfr Korhonen 1974). Man kan inte utan vidare frånkänna
urspråket sådant som inte låter sig rekonstrueras. Hajdå (s. 304) sätter för övrigt
en tidsgräns för vad som är möjligt att rekonstruera med nuvarande komparativa
metoder: rekonstruktion av språkliga företeelser äldre än 8 000-10 000 år är
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utsiktslösa. Med detta i minnet delar man gärna Hajdtis syn på relationen mellan
kategorierna nomen och verb i urspråket. Det förhållandet att ett antal lexikaliska stammar låter sig kombineras med både kasusändelser och moduskaraktärer
bör uppfattas som en morfologisk smidighet, inte som den ururaliska vildens
grammatiska primalskrik.
Hajdtis framställning blir i många stycken en sammanfattning av hittills vunna
resultat och utgör samtidigt en grund för fortsatta diskussioner. Hans djupa
kännedom om samojediska språk gör det möjligt för honom att visa hur dessa
kan berika uralistiken. Det gäller t. ex. tempussystemet, där de finsk-ugriska
språken inte tycks kunna leda forskningen vidare. Hajdti (s. 246) påpekar att
tempussystemet i de samojediska språken också bygger på verbens aktionsart
och detta är en viktig uppslagsända för framtida undersökningar, som måste
bygga på både finsk-ugriska och samojediska språk, eller med Hajdtls (s. 280)
ord: uralistik är en modernare variant av fenno-ugristiken.
Hajchis text ger på sina ställen anledning till invändningar, vilket inte är
egendomligt om man tar i beaktande att han ger en översikt över ett tjugotal
språk, flera av dem med stora dialektskillnader. I vissa frågor, som t. ex. i fråga
om det uraliska urhemmet (s. 276ff.), kan man ha annan uppfattning (se vidare
Larsson 1990). Här skall emellertid endast några mindre felaktigheter och oprecisa formuleringar påpekas.
I Finland har teorin om en tidig urfinska, ett för samiska och östersjöfinska
gemensamt språkstadium, blivit förhärskande. Denna uppfattning, som synes väl
underbyggd, har inte trängt igenom hos Hajdti. På s. 145 talar han t. ex. om
»friihurfinnisch-lappisch» vilket är otydligt: friihurfinnisch inkluderar per definitionem samiska. Oppositionen mellan inessiv och elativ — och därmed ett system
med tre lokalkasus — finns inte endast i sydsamiskan, som Hajdti (s. 151) säger,
utan i alla samiska dialekter från och med den lulesamiska dialekten i Sör-Kaitum och söderut. Termen norsklapska (s. 148) är föråldrad och diskussionerna
om s. k. protolapska element i samiskans ordförråd tillmäts av Hajdd alltför stor
betydelse (s. 142f). Wickmans (1958) övertygande analys av juraksamojediskans
fonemsystem återges (s. 164) men artikeln där han lägger fram sin analys saknas i
litteraturlistan. För att förklara det kända problemet med ett metallbetecknande
ord, fl. vaski 'koppar' /ung. vas 'järn' etc. i det uraliska urspråket, som sannolikt
talades på stenåldern, åberopar Hajdd (s. 318, 334) Toivonens tanke att ordet
ursprungligen skulle ha betecknat stenar med hög halt av koppar, något som det
skulle finnas gott om i Uralbergen. Förklaringen övertygar inte utan ordet bör
nog snarast sättas i samband med handel. Det rör sig av allt att döma om ett
vandrande kulturord.
De finsk-ugriska och samojediska litteraturer Domokos presenterar i handbokens andra del är säkert okända för svenskar i gemen. Det handlar trots det i
flera fall om rika litteraturer. Folkdikten bland många av de uraliska folken har
uppmärksammats av olika skäl, det gäller t. ex. mordvinska gråtkväden lika väl
som ostjakiska björnsånger. Folkdikt ligger till grund för både finnarnas Kalevala, esternas Kalevipoeg och mordvinernas Sijaiar (s. 513). Det är intressant att
konstatera att flera av de skönlitterära författare Domokos behandlar hade en
personlig kontakt med folkdiktningen genom att deras mor var sångare. Så är
fallet med t. ex. den mordvinske poeten Ilka Moricja och den votjakiska litteraturens store skald, Gerd Kuzebaj. Framför allt vad beträffar den votjakiska litteraturen, Domokos eget specialområde, betonar författaren dess utgångspunkt i
folktraditionen (s. 524 ff.).
Problemet med översikter av det slag som Domokos framlägger är att lite
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utrymme erbjuds varje författare och att det därför går raskt undan: de första 300
åren av finsk litteratur klarar Domokos av på 16 rader (s. 484). Detta ligger
emellertid i sakens natur och på det hela taget löser Domokos sin uppgift väl. En
viss ojämnhet råder dock i behandlingen av de olika litteraturerna. I den finska
litteraturöversikten är Väinö Linna och Veijo Men bland de senaste författarna,
under det att det estniska avsnittet (s. 503) tar upp yngre författare, som t. ex.
Viivi Luik, född 1946.
Ett större problem är emellertid frågan om man verkligen med Domokos kan
tala om en uralisk litteratur. Det finns en synnerligen stor spännvidd i historisk
utveckling och kultur mellan de uraliska folken, antagligen lika stor som mellan
de olika indoeuropeiska folken. Kan man då tala om en indoeuropeisk litteratur?
Ja, om därmed menas en litteratur skriven på ett indoeuropeiskt språk, men
lönar det sig att i ett sammanhang presentera isländsk saga, latinsk poesi och
bengalisk roman? Någon sammanhållande kulturfaktor för dessa områden finns
knappast och på den genetiska språksläktskapen kan i detta sammanhang knappast något meningsfullt byggas. I fråga om den uraliska litteraturen tycks dock
Nkr Domokos finna gemensamma drag som gör det befogat att tala om en
helhet. I karelsk litteratur inkluderar han (s. 561) för övrigt verk skrivna på ryska
av ryssar bosatta i Karelen, vilket tenderar att ge ett slags arealtypologiskt
perspektiv. Men vilka litterära egenskaper förenar t. ex. den framväxande samiska litteraturen med den 1000-åriga ungerska?
Domokos framställning innehåller, så vitt jag kunnat finna, få sakfel. Avsnittet
om samisk litteratur är emellertid mindre lyckat i detta hänseende. Domokos
använder sig av det otidsenliga begreppet svensk-lapska, trots att han påpekar
att dialektgränserna inte sammanfaller med nationsgränserna i Norden. Kirsti
Palto får förnamnet Kristi (s. 567) och Andreas Labba efternamnet Labda, av
Paulus Utsis diktsamlingar omnämns »Giela, giela» (pro Giela giela, dvs. 'språkets snara' eller 'snara språket!', utkommen 1975) men inte Giela gielain från
1980 och i serien tållagat känner Domokos tydligen endast till fyra nummer,
knappt hälften av vad som kommit ut.
En genomgående brist i hela handboken är att de utförliga litteraturlistorna
som avslutar varje avsnitt av någon obegriplig anledning inte ordnats alfabetiskt
vilket väsentligt minskar deras användbarhet.
Finnougrierna och deras språk har skrivits av Valev Uibopuu, tidigare universitetslektor i finsk-ugriska språk vid Lunds universitet och framstående skönlitterär författare på estniska. Handboken publicerades första gången på estniska
1984. Boken är indelad i tre huvudavsnitt: 1. Om språken i allmänhet och om de
finsk-ugriska språken i synnerhet (8.17-51), 2. Urspråkens historia (s. 52-114),
och 3. De enskilda språken (s. 115-312). Den föreliggande svenska utgåvan är
enligt förordet i viss utsträckning kompletterad »på grundval av nya forskningsresultat» (s. 14). Någon handbok om de finsk-ugriska och samojediska folken och
språken av sådant omfång som Uibopuus har tidigare inte funnits på svenska och
boken har därmed en angelägen uppgift att fylla. Genom sin tilltalande layout och
sina rikliga illustrationer väcker boken intresse och förväntningar. Dessvärre
måste emellertid genast konstateras att boken på intet sätt infriar dessa. Möjligheten att jämföra Uibopuus skrift med Hajdtis och Domokos handbok blir
ödesdiger för den svenska handboken. Det finns ingen möjlighet att här behandla
samtliga bokens tillkortakommanden och felaktiga uppgifter. Det får räcka med
att peka på några av de mest iögonenfallande.
Bokens titel, Finnougrierna och deras språk, är för smal, eftersom också
samojediska folk och språk behandlas, om än bara på 10 sidor (s. 302-312). En
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mer rättvisande titel hade varit Uralierna och deras språk. Boken i sin helhet kan
knappast sägas ha kompletterats på grundval av de senaste forskningsrönen. På
s.61 anges t. ex. att stadieväxlingen, liksom också vokalharmonin, skulle ha
funnits i det uraliska urspråket. Setäläs teori om den ururaliska stadieväxlingen
är död sedan minst 50 år (se t. ex. Korhonen 1986: 132f. för minnesord över
teorin). Man blir styrkt i sin misstanke att merparten av den litteratur som ligger
till grund för Uibopuus framställning härrör från äldre tid, då det sägs (s. 94) att
hypotesen att samiska och östersjöfinska språk utvecklats ur — vad som nu
brukar kallas — den tidiga urfinskan är en teori som »på senare tid ånyo dragits
fram av de finska forskarna Paavo Ravila och Erkki Itkonen». Paavo Ravila dog
vid 72 års ålder 1974 medan fenno-ugristikens grand old man, Erkki Itkonen, om
ett par år kan fira sin 80-årsdag.
Till de mindre bristerna kan också tryckfelens mängd räknas. På det hela taget
gör — trots allt — inte tryckfelen boken svårförståelig, även om det förefaller
obegripligt hur vissa fel kunnat passera obemärkta av författare, översättare,
lektör och korrekturläsare. Ett sådant fall är uppgiften att tidskriften Samefolket
ges ut i Österbotten (sic! s. 124) i stället för Östersund. Den svenska språkdräkten lämnar också en hel del övrigt att önska. En svaghet är den bristande eller
felaktiga översättningen eller användningen av enskilda ord. Sådant finns i rikt
mått; det värsta exemplet torde vara översättningen »dammkorn» i stället för
pollenkorn i meningen »Förekomsten av råg har kunnat fastställas genom analys
av dammkorn som hittats i avlagringarna på bottnen av sjöar och torvmossar
[...]» (s. 191). En annan brist är den stela svenska språkdräkten, där det estniska
originalets konstruktioner många gånger endast är nödtorftigt dolda. När dessa
båda brister förenas blir resultatet t. ex. som följer: »År 1199 utnämndes den från
Bremen härstammande domherren Albert Buxhoevden till biskop i Livland efter
den i striden dödade Berthold» (s. 223). Bakom fågelbeteckningen döljer sig (med
knapp nöd) estniskans toomhärra, enligt Öigekeelsuse sönaraamat en gammal
beteckning för 'ledamot i domkapitlet', men ordet domherre i någon klerikal
betydelse har jag inte lyckats hitta i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Författaren av en handbok avsedd för den breda allmänheten får emellertid
inte glömma bort vilken effekt ordvalet kan ha på den genomsnittlige läsaren.
Det finns även andra svagheter i boken. Författaren lyckas t. ex. inte klargöra
skillnaden mellan ingrisk och ingermanländsk (s. 166 ff.) för läsaren, något som
är desto mer olyckligt som detta är en fråga man ofta får av gemene man.
Ingrerna är en av de ursprungliga östersjöfinska stammarna runt Finska viken,
till sin religion grekisk-ortodoxa och språkligt sett närmast besläktade med
karelarna. Ingermanländarna däremot är ättlingar till de protestantiska finska
kolonister som bosatte sig i samma område, Ingermanland, efter Stolbova-freden.
Hur beklagliga de hittills nämnda bristerna i Uibopuus handbok än är, ligger
bokens allvarligaste tillkortakommanden emellertid på ett par andra plan. Författaren kom som flykting till Sverige från Estland undan Stalin-tidens värsta år.
Det är lätt att förstå de känslor Valev Uibopuu hyser för det land han flydde från
och om möjligt än lättare att sympatisera med hans uppfattningar på denna
punkt. En helt annan fråga är emellertid om sådana känslor skall få färga av sig
på en handbokstext i så hög grad som i föreliggande fall. Författarens estniska
perspektiv förrycker proportionerna. Estniskan ägnas således 34 sidor text, dvs.
lika många sidor som ägnas de ugriska och de nordsamojediska språken, alltså
sex språk, däribland ungerska. Finskan får nöja sig med lite drygt hälften så stort
utrymme som estniskan. Härav följer t. ex. att Estlands areal ägnas utförlig
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redogörelse med uppgifter om kvadratkilometer och noggrann redovisning — ned
på kommunnivå — av att staden Petseri och kringliggande område 1945 fördes till
Ryska Federativa Sovjetrepubliken (s. 186); att Ungern i Trianon-freden tvingades avträda 2/3 av sitt territorium klaras av på en rad (s. 280). Allt detta är
emellertid förståeligt, eftersom den estniska utgåvans titel var Meie ja meie
höimud, 'Vi och våra stamfränder'. Vad som däremot inte lämpar sig att framföras bland fakta i handboken är författarens ständiga misstankar om stalinistiska
konspirationer. Detta är ett grundläggande drag i texten. I den bild Uibopuu
t. ex. målar av syrjänernas land med ett jordbrukande folk i arktisk miljö inklämt
mellan en mängd fångläger (s. 251 f.) är det trots allt inte alldeles lätt att känna
igen syrjänerna. Konspirationsteorierna, som säkert kan ha fog för sig i viss
utsträckning, är så genomgående att handbokens text deformeras till att påminna
om en anti-stalinistisk pamflett. Men för att uttrycka avsky för Stalin och hans
hejdukar i äldre och nyare tid — något som jag gärna ställer upp på — behövs inte
en handbok i uralistik.
Ett annat allvarligt problem i handboken är att Uibopuu i så hög grad utnyttjar
sekundära källor som alltför ofta används okritiskt. Hans uppfattningar om
skönlitteraturerna på de olika finsk-ugriska språken bygger till utomordentligt
stor del på hörsägen och även språkvetenskapliga data synes i lika hög grad
bygga på andrahandsuppgifter och i mycket liten utsträckning på egen forskning.
Härav följer en del genanta fel. Haarmanns bearbetning av kartan över samernas
utbredning i Finland, från medeltiden och framåt, påstås t. ex. i handboken
(s. 98) bygga på en karta av professor Terho Itkonen. Denne var 14 år gammal då
hans far, T. I. Itkonen, publicerade sin välkända karta i Ymer 1947!
På alldeles för många ställen förefaller det som om författarens uppgifter i
högre grad är beroende av vad han läst än vad han ägnat egen forskning. Ett
förhållande som kanhända hänger samman härmed är tendensen att föra fram
påståenden med ringa eller ingen saklig grund. Ett par exempel får räcka för att
belysa detta. Om vepsiska språket heter det (s. 163): »Baltiska och germanska
lånord förekommer blott sporadiskt. I de flesta fall har de inkommit genom de
västliga grannfolkens förmedling.» Det är sv'å'rfattbart varifrån en sådan uppfattning härrör; i översikter som t. ex. Suhonen (1980) finns inget som helst stöd för
tanken på indirekta lån. Om laryngalklusilen i samojediska språk heter det
(s. 310) att den »har i första hand en imperativisk funktion (som t. ex. i Vöru-Setu-dialekten [...1)». Genom överensstämmelsen mellan samojediska språk och
de estniska dialekterna tillmäts denna funktion sådan vikt att laryngalklusilens
övriga funktioner i de samojediska språken, t. ex.som pluralkaraktär och genitivändelse, förbigås.
Anmärkningarna mot Finnougrierna och deras språk hade kunnat fortsättas,
men de mest iögonenfallande bristerna är det (exil)estniska perspektivet och den
otillräckliga kännedomen om diskussionerna på fenno-ugristikens område under
de senaste decennierna. Uibopuus handbok är inte den svenskspråkiga handbok
man önskat sig, långt därifrån.
Lars-Gunnar Larsson
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SUMMARY
The manual Die uralischen Sprachen und Literaturen was published in Budapest
in 1987 by Professors Nkr Hajdå and Peter Domokos. Both authors are prominent researchers in their respective fields, and the book presents an impressive
overview of the current standpoints of scholarship in the Uralic languages and
literatures. By the nature of things, the authors' views on each individual issue
are not beyond dispute, but factual errors are few and of minor importance. It is
strange, though, that the detailed bibliographies concluding each chapter are not
arranged in alphabetical order. The handbook written by Valev Uibopuu in
Swedish and published in Lund in 1988, Finnougrierna och deras språk (`The
Finno-Ugrians and their languages'), on the other hand, is not up to date and is
riddled with doubtful assertions and downright inaccuracies. The Estonian-inexile and anti-Stalinist perspective of the author, moreover, pervades the entire
book.

Jochum Stattin, Från gastkramning till gatuvåld. En etnologisk studie
av svenska rädslor. Stockholm 1990. 183 s. Inb. ill. ISBN 91 7798 361 0.
Etnologiska institutionen i Lund har under de senaste tolv åren producerat en
rad uppmärksammade kulturanalytiska studier. Den första av dem, kallad Den
kultiverade människan, presenterades av Jonas Frykman och Orvar Löfgren år
1979. Den blev ett slags inledande rapport från ett projekt som bl. a. syftade till
att undersöka vardagskulturen i bonde- och industrisamhället och ställa det i
kontrast mot borgar- och arbetarkulturerna. Samtidigt som undersökningsobjektet till viss del var nytt, var också en del källor och angreppssätt dittills oprövade
av etnologerna. Boken blev därför mycket läst men också mycket omdiskuterad.
Men kritiken till trots bildade Den kultiverade människan skola, och i dess spår
har en rad liknande studier följt.
Gemensamt för lundaböckerna har, utöver de metodiska och teoretiska utgångspunkterna, varit att de är skrivna på en förförisk svenska och att de
behandlar ämnesområden eller infallsvinklar som äger relevans för en stor publik. Den senaste undersökningen, Från gastkramning till gatuvåld, är inget undantag. Författaren stöder sig bl. a. på en frågelistundersökning han genomfört
inom ramen för ett forskningsprojekt kallat Rädslans kulturella språk. Boken,
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som är en slutrapport från projektet, är en etnologisk studie av svenska rädslor
under de senaste 150 åren. Stattin jämför rädsla i det klassiska bondesamhället
med rädsla i dagens moderna industrisamhälle. Det är en vidlyftig uppgift och
han har tagit många angreppssätt och forskningsmetoder till hjälp för att lösa
den. Dessvärre tenderar han dock ibland att bli lite ytlig, kanske för att han
försöker täcka så mycket på en gång.
Som folklorist har Stattin disputerat på en undersökning om näcken och
folktron kring detta vattenväsen. Nu behandlar han till stora delar samma slags
supranormala trosföreställningar som i den tidigare studien, med undantag av att
här skildras inte enbart folktro från det s. k. bondesamhällets tid, då näcken i
vissa situationer uppfattades som ett empiriskt väsen, utan också motsvarande
föreställningar i vår egen nutid.
Från gastkramning till gatuvåld är en kulturanalytisk studie av den kulturellt
bundna rädslan och hur denna har förändrats från 1800-talets andra hälft och
fram till vår tid. Såtillvida är det en »klassisk» etnologisk studie byggd på
jämförelse- och förändringsaspekter. De frågor författaren ställer till sitt material
är m. a. o. de sedvanliga. Hans resonemang och förklaringsmodeller är dock inte
lika klassiska, även om de numera är typiska för den s. k. kulturanalytiska skolan
i Lund. Författarens ambition är att presentera och analysera tidstypiska rädslor,
att beskriva hur människan skapar och anpassar sig till olika typer av rädslelandskap samt att skildra rädslans folklore och visa hur den speglar skilda levnadsförhållanden och tänkesätt.
Stattin bygger sin framställning på ett rikhaltigt material, framför allt hämtat
från de traditionssamlande arkiven. Men han har även begagnat sig av frågelistmetoden och gjort egna intervjuer i anslutning därtill. Lite mer udda källor,
såsom graffiti, har också använts, liksom naturligtvis litteratur i ämnet. Som en
teoretisk utgångspunkt för sina resonemang har han bl. a. använt den brittiske
antropologen Edmund Leachs s. k. tabuteori, som bygger på antagandet att vi
delar in verkligheten i klart avgränsade kategorier (stol, blomma, ilska) och
tabuerar det som faller utanför. Denna teori brukar användas när man vill
förklara varför vi exempelvis tabuerar mänskliga utsöndringar, men också varför
vi känner rädsla inför avvikare som zigenare, tattare, invandrare och narkomaner.
Rädsla är, påpekar författaren inledningsvis, situationellt betingad, dvs. vi
varken har varit eller är ständigt rädda. I varje kultur lär man sig genom
enkulturationsprocessen och inskolningen i den egna kulturen att klassificera
vissa situationer som rädsloladdade och att utveckla ett slags rädslans språk.
Detta varierar naturligtvis från kultur till kultur och från en tid till en annan.
Skillnader i »språk» vad gäller köns-, ålders- och klasstillhörighet kan också
urskiljas. Barn känner rädsla för andra saker än pensionärer gör. 1800-talets
bönder och torpare var rädda för något helt annat än det som skrämmer den
moderna industrimänniskan osv. Stattin betraktar således rädslan som ett slags
social akt som formas efter inlärda, kulturella matriser. Känslor, i det här fallet
rädslokänslor, är med författarens perspektiv kommunikativa symboler.
Rädsla handlar alltså inte om någon oförklarlig, irrationell skräck utan hänger
intimt samman med hur vi lever och tänker i övrigt. Den kan, som författaren
visade i sin studie av näcken, exempelvis ha gränsbevarande funktion, dvs, den
kan tjäna syftet att markera grupptillhörighet eller dra gränser mellan olika
sociala skikt. Den kan också på ett ofta effektivt sätt användas för att utesluta
individer eller grupper från den sociala gemenskapen. Här kan författaren lätt
hitta många slående exempel såväl från nuet som från bondesamhället under
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1800-talets andra hälft. Genom att sätta farlighetsstämpel på vissa personer har
man i alla tider kunnat utestänga dem från den eller de grupper man själv vill
identifiera sig med. Detta markerande av »vi» och »dom» kunde i bondesamhället drabba rackaren och bödeln, vilka genom sina yrken avvek från det normala,
eller byhäxan, som kunde bli den man fick avlasta sina negativa känslor på. Idag
kan det handla om narkomanen eller invandraren, som genom uppförande,
levnadssätt och utseende uppfattas som en anomali och därför kan behandlas på
ett annat sätt än det gängse. När denna farlighetsstämpel väl satts på någon är
det nämligen fritt fram för asociala känslor och berättelser som bekräftar att den
utpekade avvikaren verkligen är att betrakta som farlig eller underlig. Stattin ger
många goda exempel på detta i sin framställning.
Stattin har valt att arbeta med ett stort och brett perspektiv. Material har han
haft riklig tillgång till; källäget har varit mycket gynnsamt. Genom att de traditionssamlande arkiven i Sverige så länge arbetat med att dokumentera äldre
svensk folkkultur, har vi idag stor kunskap om hur människor levde och tänkte
under det sena 1800-talet. Det historiska perspektiv etnologerna lägger på förra
århundradet gör det också ganska lätt för dem att isolera enskilda kulturella
företeelser. Detta medför att det många gånger kan vara enklare att urskilja och
analysera bondesamhällets folklore än nutidens. Detta faktum märks mycket väl
i författarens framställning, där han framför många och slående exempel från
uppteckningsmaterialet, men inte för lika säkra resonemang när det gäller att
exemplifiera vad som skrämmer och oroar nutidsmänniskan. Denna svårighet
drabbar ofta etnologen, som ju alltid är en del av sin tids kultur och därför inte
kan förväntas ha samma distans till den som till tider eller kulturer han inte lever
i. Den kulturanalytiska skolan försöker dock komma till rätta med problemet
bl. a. genom att medvetet försöka »exotisera» den egna verkligheten för att
lättare kunna iakttaga strukturer och mönster i den. Också Stattin arbetar på
detta sätt, men han lyckas ändå inte helt teckna en övertygande bild. Rädslan för
näcken, skogsrået och gengångaren är inte fullt jämförbar med dagens rädsla för
aids, kärnkraft och datorer. Stattin laborerar helt enkelt inte med likvärdiga
storheter.
Författaren konstaterar, att det framför allt utbildats folklore kring situationer
som kan karaktäriseras som vaga eller oklara. Det är t. ex. välkänt att hasardartade sysslor, såsom bakning, korvkokning och vissa fisken där utgången var
osäker, omgärdades av en mängd folklore. Folkloren hänger heller aldrig löst i
luften. Tvärtom krävs för att den skall bli betydelsebärande ett samspel mellan
aktör, scen och situation. Stattin exemplifierar detta påstående med att visa att
rädslan för och tolkningen av ugglans närvaro hängde intimt samman med vem
som hörde den och var den hördes. Hörde en åldring ugglan hoa intill huset
betydde det död, men hördes ugglan ute i skogen var det inte alls något illavarslande. Kontextuella faktorer, såsom intressedominans, kunde således ha avgörande betydelse.
I det klassiska bondesamhället fanns enligt författaren en uttalad rädsla för
naturen. Man kunde vara rädd för fåglars ovanliga läten eller beteenden, för
övernaturliga väsen som vistades i skog och mark osv. Rädslan var oftast knuten
till den mörka delen av dygnet, men också till särskilda tider på året som
upplevdes som speciellt magiska. Man fruktade dessutom de döda som gick igen.
Dessa kunde ställa till mycket besvär för de levande. Men även om man kände
sig rädd hade man matriser för hur man skulle bete sig i kritiska situationer.
Genom att inte gå ut på fastande mage kunde man slippa bli dårad av göken, och
gick man vilse lockad av skogsrået kunde man komma rätt igen genom att vända
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sin tröja ut och in. Flera av dessa bondesamhällets rädslor är irrelevanta idag,
men de situationer de var knutna till har inte mist sin aktualitet. Mörkret är
skrämmande, och vissa platser, såsom kyrkogårdar o. d., upplevs ännu som mer
hotfulla än andra.
Från vår egen tid har Stattin valt flera andra exempel, bl. a. rädslan för
främlingar, ny teknik, stadens djungel och sjukdom och smitta. Stadens djungel
skrämmer, menar han, som en följd av att den yttre sociala kontrollen i bondesamhället ersatts med ett slags inre kontroll och ökad privatisering eller individualigering. Olika grupper, såsom ungdomar och pensionärer, har fjärmats från
varandra och i och med detta kommit att mista förståelsen för varandras subkulturer. Knuten till rädslan för stadens djungel är också delvis oron för farliga
personer, såsom ungdomsgäng, raggare, narkomaner eller främlingar som invandrare. De är främmande och okända och därmed upplevs de som potentiellt
farliga. Det har ju också utbildats en rad sägner kring dessa subkulturer. Dessa,
som egentligen handlar om vår egen världsbild och hur vi vill värna den, har
senast förtjänstfullt behandlats av Bengt af Klintberg i boken Råttan i pizzan,
vilken också flitigt citeras av Stattin.
När det gäller sjukdomar och smitta, såsom aids och cancer, menar författaren
att föreställningarna om detta kan avslöja sociala sprickor i samhället. När
aids-debatten var som mest intensiv kunde sjukdomen, som främst ansågs drabba »riskgrupper» som narkomaner och prostituerade, exempelvis tolkas så att
olösliga samhällsproblem som knark och könshandel skulle utrota sig själva.
Aids uppfattades som ett slags naturligt korrektiv. Kring aids har ju också en rad
sägner utbildats. Dessa illustrerar på ett utmärkt sätt den rädsla vi känner för den
okontrollerbara sjukdomen. Också från den nya tekniken, bl. a. från datorernas
värld, kan författaren ge flera exempel på hur vi räds inför det okända. Här
blandas reella hot med »inbillade» faror. Från äldre tid kan Stattin visa att ny
teknik har skrämt, men att den, då den blivit accepterad, har mist sin farlighetsstämpel. Som exempel anför han bl. a. järnvägen. Om också kärnkraften och
datorerna kommer att få denna farlighets stämpel på sig återstår ännu att se. Bilen
är dock, menar författaren, ett bra exempel på hur en bevisligen farlig, men för
många självklar och oumbärlig teknik, snabbt har mist sin farliga karaktär. Man
nonchalerar helt enkelt att bilen faktiskt är riskfylld, eftersom den har så stor
spridning och är så allmän och därför är oumbärlig. Hos barn kan Stattin
emellertid konstatera att det finns en uttalad rädsla för bilar och bilism.
För att visa hur rädsla lärs in behandlar Stattin barnuppfostran förr och nu.
Han menar att man i bondesamhället uppfostrade barnen genom hot och skrämsel för att lära dem ett yttre beteende. Därmed lärde man också in ett visst
rädslobeteende. Idag är det snarare fråga om en inre disciplinering som skapar
skam- och skuldkänslor hos barnen och därmed ett annat rädslomönster. I
bondesamhället var man ofta rädd för högst påtagliga saker, medan rädslan i vår
tid enligt författaren är mer vag och konturlös. Den karaktäriseras mer av ångest
och otrygghet än av verklig rädsla.
Stattins slutledningar är ibland en aning luddiga och konturlösa. Man får
känslan av att han inte riktigt själv ser linjerna i sitt material och att han därför
till stor del gömmer sig bakom det trygga källmaterialet från bondesamhället.
Detta material blir mer okomplicerat och ofarligt vid jämförelse med dagens.
Stattin kan i sin studie konstatera att det finns både likheter och olikheter mellan
dagens och det förflutnas rädslor. En likhet är att det bildas mer folklore kring en
situation som är vag eller oklar. En olikhet är att medan rädsla förr spreds genom
muntlig tradition, står idag ofta massmediernas bild av verkligheten bakom
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rädsloyttringarna och traditionsbildningen. Här påpekar författaren exempelvis
TV:s och tidningars roll för rädslan för kärnkraft.
Stattins bok innehåller så många intressanta diskussionspunkter och tolkningar, att den rimligen inte kan göras någon verklig rättvisa i en kort anmälan. Ett
allmänt omdöme är dock att författaren har lite väl mycket slagsida åt bondesamhällets rädslor, vilka är lättare att urskilja, karaktärisera och analysera än dagens. En klar brist är att Stattin inte tagit med frågeformuläret i boken. Detta
säger nämligen en del om det material han samlat in om moderna rädslor.
Påpekas skall emellertid att boken är föredömligt lättsamt skriven, även om den
innehåller en del upprepningar, vilka kan bli lite tröttande i längden. Det ämne
författaren valt är ändå så intressant och angeläget att hans bok oförbehållsamt
bör hälsas välkommen. Och är den nu inte perfekt, så kanske den kan leda till
ytterligare fördjupningsstudier och vidare analyser, särskilt när det gäller den
nutida rädslan.

Agneta Lilja
SUMMARY

Jochum Stattin's book Från gastkramning till gatuvåld. En etnologisk studie av
svenska rädslor (`The structure of fears—From ghosts to street violence') is the
product of a research project about fear. Its principal object is to demonstrate
how fears are structured by different cultural environments, and to show how
they are formulated and expressed. It sets out to study the cultural, social and
emotional organization of fears and the ways in which their expressions change
through time. Stattin compares preindustrial and modern folklore, although his
comparisons are somewhat halting, as he clearly finds it easier to isolate,
characterize and analyse the fears of peasant society than those of today. The
book thus has a bias towards the preindustrial age.
Stattin's book is a good example of the cultural analytical studies conducted
for many years at Lund University' s Department of Ethnology. It makes exciting
reading and presents fresh approaches, yet at the same time it is to a large extent
a highly conventional study. Stattin draws many of his examples from a wide
range of archive and literature sources, but he has also conducted a questionnaire survey and interviews to document the fears of today. His book is easy to
read and interesting, but further analysis of the present-day material is called for.

Christina Fjellström, Drömmen om det goda livet. Livskvalitet och
matvanor i ett uppväxande industrisamhälle: Stocka sågverk 1870-1980.
Doktorsavhandling vid Umeå universitet 1990. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1990. 394 s. ill. ISBN 91-22-01374-1.
Som dansk etnolog må man nwsten nOdvendigvis vende sig mod svenskerne,
hvis man er interesseret i etnologisk kostforskning. De sidste årtiers forskning —
iswr ved Lunds universitet — har vret en inspirationskilde. Alligevel har det
ikke medfOrt, at vi er kommet bort fra vor position som Nordens absolutte nr.
sidst!
Måske har vi dog vret så imponerede og fikserede på vore Imre naboer
lundenserne, at vi har overset noget af den forskning, der foregår ved andre
svenske universiteter. Den doktorafhandling af Christina Fjellström, som her
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skal omtales, prwsenterer noget helt nyt i hvert fald for undertegnede: kostforskning i et tvwrfagligt perspektiv, men ud fra et bredt etnologiskt kulturbegreb og
med anvendelse af fortrinsvis etnologiske metoder. Christina Fjellström er både
dixtist og etnolog, og den fOrste faglige indfaldsvinkel betyder bl. a. en langt
skarpere fokusering på det ernxringsmxssige aspekt, end vi er vant til. Disputatsen er ganske vist blevet til på Etnologiska institutionen i Umeå, men Fjellström
har haft et tet samarbejde med Institutionen för näringslära i Uppsala. I en tid
hvor man (i hvert fald i Danmark!) ligefrem råber på twerfaglighed, er Fjellströms afhandling vxrd at tage stilling til. Fjellström har givetvis i fOrste omgang
valgt af »n0dvendighed« - hun har nu engang begge fags traditioner med sig men hun har fået smag for denne nOdvendighed!
Såvel i Sverige som i det Ovrige Europa sOger ernxringsforskerne energisk at
wndre folks kostvaner mod det bedre - det sundere. At dette ikke er en ny
foreteelse, viser Fjellström på spxndende måde.
Det unders0gte er populationen omkring Stocka savvwrk i Hälsingland i
perioden 1870-1980 - dog med hovedvxgten lagt på tiden 1870-1950. Der er altså
tale om en gruppe industriarbejderfamilier. Det specielle ved disse industriarbejdere er imidlertid, at de lever i et agrart milj0, hvor der er mufighed for selv at
holde gris, gå på fiskeri etc. Der er altså mulighed for forrådshusholdning.
Samtidigt er der nogle begrxnsninger, fordi de stedlige indkObsmuligheder udelukker visse luksusprodukter. »DrOmmen om overflod på madbordet« går på
fede kOdprodukter, sukker etc, og på at mindske andelen af kornprodukter.
Virkeligheden for Stockaarbejderfamilierne er, at de faktisk efter industrialiseringen i lwngere tid har kostforhold, som en del ligner den fOrindustrielle situation. Denne situation og de xndringer, omleegningen af landbruget samt industrialiseringen bet0d, redegOr Fjellström meget fint for i kapitel 3. Dette kapitel
må bestemt blive et »opslagsmust« for flere faggrupper.
Christina Fjellström stiller enkle, vwsentlige spOrgsmål, som er komplicerede
at besvare: Hvad har bevirket, at kostvanerne i Stocka har skiftet så bemxrkelsesvxrdigt gennem de sidste 100 år? Fik f. eks. arbejderne i urbane eller rurale
miljOer samt overklassen og middelklassen samme kost gennem de sidste 100 år?
Hvilke faktorer har influeret på folks valg af f0demidler?
I kap. 2 har Fjellström en fremragende udredning af på hvilken måde utopierne
- fra oplysningstidens filosoffer over 1800-tallets socialisters fremtidsvisioner har haft betydning for troen på det effektive og rationelle og »drOmmen om det
gode liv«. Det, som faktisk startede med en fremtidsvision, en drOm om lykke,
blev måske knust i den centralstyring, som måtte vxre nOdvendig, hvis de
visionwres drOm skulle opfyldes? Arbejdernes »drOm om det gode liv« måtte
tage egne veje.
Et av Fjellströms vigtigeste rinder er at fastslå de vxrdier, »manden på
gulvet« har tillagt sin kost og kostvanerne. Har de haft indflydelse på hans
bestrxbelser på at opnå en bestemt livskvalitet: hans »drOm om det gode liv«?
Dette er et klart etnologisk spOrgsmål, som sOges besvaret med brug af redskaber
lånt fra både etnologi og flere samfundsvidenskaber. Dette giver, synes jeg,
vxrket en ekstra spxndvidde, men samtidig kan det ind imellem fOles som en lidt
for stor udfordring til lxseren - i hvert fald til denne lxser!
Selv om det tvxdaglige perspektiv kan synes nyt, når vi ser det i lyset af de
sidste 20-30 års svenske kostforskning, er der for mig at se også en cadeau til
gamle svenske kostforskere i det, som ikke må overses. Dette skal ikke forstås
negativt. De fxrreste tror vel på en evolutionwr linie mod det perfekte. Det gOr
heller ikke Norbert Elias! Det er naturligvis ingen tilfxldighed, at Fjellström
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netop har forholdt sig til Elias' civilisationsteori (Elias, N.: Sedernas historia,
Stockholm 1989). Elias ser civilisationsprocessen som udvikling, hvor menneskenes personlighedsstruktur xndres med de overgribende strukturelle endringer i samfundet. Fjellströms brede kulturbegreb (hun opfatter kultur som det
totale livsmOnster) betyder, at socio-Okonomiske omstwndigheder og individets
kognitive indretning er vxvet så tt ind i hinanden, at de ikke kan adskilles.
Dette passer så perfekt sammen med Elias' teorier, at det nxsten kan synes at
vxre et uundgåeligt valg at forholde sig til disse.
Den franske kultursociolog Pierre Bourdieu (Bourdieu, P.: Distinction. Routledge & Keagan 1979) er Fjellströms anden meget vigtige teoretiske hjwlper.
Bourdieu opererer med begrebet habitus. Habitus produceres af forskellige
materielle og eksistentielle livsbetingelser. De praksis'er, der genereres af de
forskellige habitus'er kan opfattes som hOrende hjemme i forskellige »sociale
rum«. Det sociale rum, der rummer begrebet »smag« (med smag menes både
smag for mad, kunst, tyä og andet, som har med hvad vi plejer at kalde stetik at
gOre), kalder Bourdieu for »livsstilenes rum«.
Det er altså habitus, der bestemmer individets livsmOnster (og dermed ffig. det
kultursyn, Fjellström reprxsenterer, dets kultur). Den forskel, man kan konstatere i konsumptionen henfOrer Bourdieu til modsxtningen mellem smagen for
luksus eller frihedens smag, der er karakteristisk for en klasse, der kan karakteriseres ved, at den tager afstand fra nOdvendighed. Arbejderklassens smag deflneres som nOdvendighedens smag. Alle individer har imidlertid en symbolsk kapital, og dette betyder, at man ikke ubetinget er fange i et snxvert system. Faktisk
kan det lade sig gOre at wndre på livskvaliteten ved hjx1p af den symbolske
kapital.
Netop den symbolske kapital (den rurale forrådshusholdning m. v.) får betydning for Stockaboernes kostvaner, der udviklede sig i en anden takt end urbane
industriarbejderes. I slutningen af 1800-tallet prOvede man fra centralt hold at ra
arbejderne tu at leve både Okonomisk og sundt. K0d, fedt, sukker og det hvide
hvedemel blev betragtet som egnet til at give arbejderklassen energi. Imidlertid
var disse kosteemner dyre for arbejderne. Okonomisk var derimod groft mel,
sild, svinek0d og kartofler — og det vii sige den kost Stockaboerne spiste lxngere
oppe i tiden end deres urbane kolleger på grund af Stockaboernes placering i det
rurale milj0 med ringe muligheder for at bruge penge på det, man anså for det
virkeligt vxrdifulde.
Den svenske arbejderklasse nåede efterhånden at få opfyldt sin &Om om »det
gode liv», hvor den var knyttet til forestillingen om »overflodsbordet«, men i
mellemtiden skiftede synet på, hvad der var sundt for det hårdt arbejdende
individ, og samtidig blev arbejderens job mindre fysisk krxvende. Det tog
arbejderne mindst et halvt århundrede at opnå den madkultur, de strwbte efter.
Da de nåede den, var den officielle kostpropaganda allerede et helt andet sted!
At dette kan medfOre dårlig samvittighed og skyldfOlelse hos individet, ser vi
mange steder i den vestlige verden i dag. Christina Fjellström mener ikke derfor,
at kostoplysningen er overflOdig — det er vigtigere at mane til et forebyggende
arbejde, der tager hensyn til individets totale livsmOnster, individets kultur. Så
indlysende dette end kan synes, er kostpropagandaen stadig et Ont punkt (også i
Danmark).
Christina Fjellströms afhandling er meget speendende og er desuden med den
rigdom af empiri, som også fremlxgges, en fm indgang tu svensk madkultur i de
sidste 100 år. Netop denne svenskhed er afhandlingens styrke — men den har
måske også en lille ulempe? Uanset, at Fjellström henholder sig til intemationale
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teorier udformet af Norbert Elias og Pierre Bourdieu, er der med hensyn til mere
specifikke kostteorier ingen henvisninger til intemationale forskere. Dette skyldes utvivlsomt den tvarfaglige indfaldsvinkel. Det gOr imidlertid afhandlingen
svar at lase for en udenlandsk etnolog, der er vant til at få serveret et bredere
spekter af henvisninger til europaiske kostforskere. Denne indvending er nok en
smule egoistisk. Under alle omstandigheder er Christina Fjellströms afhandling
et vardifuldt arbejde, som tilftbrer flere facetter til svensk kostforskning.

Edith Mandrup ROnn
SUMMARY
In her doctoral thesis, Christina Fjellström, who is both a dietitian and an
ethnologist, studies the dietary habits of the population around Stocka sawmill in
Hälsingland between 1870 and 1980, with the emphasis on the period 1870-1950.
The group of industrial workers concerned are special in that, living in a rural
environment, they are able to lay up stores of food etc.
Fjellström seeks to establish why dietary habits have changed so significantly
over the last one hundred years. She also poses questions about the differences
in eating habits between industrial workers in urban and rural environments and
between the working class and the middle and upper classes.
An essential question examined is what values the 'man on the factory floor'
has associated with his food and eating habits. Have these things had an
influence on the attainment of a particular quality of life, represented by his
'dream of the good life' ? Fjellström shows how this dream took a course of its
own among the Stocka workers, and when the dream of `plenty on the table' was
finally fulfilled, the view of what constituted good, healthy eating had changed.
Christina Fjellström looks closely at the factors that have influenced dietary
ideals and diet propaganda in Sweden. As far as the historical process is
concerned, she draws on Norbert Elias's theory of civilization, while her discussion of the question of lifestyle is underpinned by the thinking of Pierre Bourdieu. The thesis does not build to any very great extent on specific theories of
diet, but its wealth of exciting empirical evidence and its interdisciplinary
approach make it an important contribution to Swedish dietary research.

Giinter Johannes Stipa, Finnisch-ugrische Sprachforschung von der
Renaissance bis zum Neupositivismus. Redaktionelle Bearbeitung und
Zusammenstellung der Bibliographie Klaas Ph. Ruppel. (Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mmoires de la Soci& Finno-Ougrienne,
vol. 206.) Helsinki 1990. 437 s. ISSN 0355-0230, ISBN 951-9403-34-5
(inb.), 951-9403-35-3 (brosch.).
Giinter Stipa är professor emeritus vid Georg-August-Universität i Göttingen och
har gjort sig känd framför allt genom sina arbeten om mordvinska och permiska
språk. Titeln på hans gradualavhandling var Die russischen Lehnwörter im
Mokschamordwinischen (1949) och med monografin Funktionen der Nominalformen des Verbs in den permischen Sprachen (1960) förvärvade han sin docentkompetens. På senare tid har Stipa i flera smärre arbeten behandlat olika
problem i den uraliska språkforskningens historia och därvid gärna uppehållit sig
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vid de äldsta språkminnesmärkena. Den imposanta volym som nu föreligger
synes vara det logiska resultatet av hans mångåriga uppenbara intresse för sitt
ämnes historia. Hans framställning är inte det första försöket att i bokform
sammanfatta uralistikens historia — redan Otto Donner publicerade 1872 en sådan
monografisk översikt, avfattad på svenska, och 1937 gav Miklös Zsirai ut ett
motsvarande ungerskt verk — men det säger sig självt att vår kunskap om
uralistikens historia vuxit en hel del sedan Donners och Zsirais dagar. Det var
därför på tiden att ämnet fick en aktuell lärdomshistoria avfattad på ett mer
allmänt känt språk. Jag vill förutskicka att Stipa enligt mitt förmenande åstadkommit en mycket bra sådan, mycket tack vare det faktum att han valt den
mödosamma men säkerligen mycket inspirerande vägen att i stor utsträckning
studera källorna på ort och ställe, vilket inneburit talrika studieresor till bibliotek
och arkiv i olika länder.
Författaren har gett sitt verk titeln Finnisch-ugrische Sprachforschung. Denna
titel är missvisande. Korrekt titel hade varit Uralische Sprachforschung, eftersom framställningen inkluderar samojediska språk; de finsk-ugriska och samojediska språken tillsammans utgör som bekant den uraliska språkfamiljen. Stipa är
emellertid inte alldeles ensam om denna eftergift för traditionen — de flesta
lärostolar i världen som kallas finsk-ugriska befattar sig rätteligen med uralistik.
Men är det något som är näst intill hopplöst att försöka ändra på så är det invand
(om än mindre korrekt) terminologi. Låt därför mitt påpekande bli ytterligare en
droppe som förhoppningsvis skall bidra till att urholka stenen (för ytterligare
droppar mot samma sten se exempelvis min recension av Valev Uibopuus verk
Meie ja meie höimud (Vi och våra fränder) i Fenno-Ugrica Suecana nr. 8, 1986,
lk. 175-182, liksom Lars-Gunnar Larssons recension i denna årgång av Svenska
landsmål av den svenskspråkiga versionen av samma verk).
Stipas bok omspänner en tidsrymd som sträcker sig från medeltiden och fram
till slutet av det föregående seklet (med vissa små avstickare in i det innevarande
seklet — de språkforskare som var verksamma under 1800-talets sista år upphörde ju inte med sin verksamhet efter sekelskiftet). Verket omfattar förord, fyra
huvudkapitel som vart och ett behandlar de perioder som verket täcker, från
renässans och reformation (kap. 1) över upplysning (kap. 2), nyhumanism och
romantik (kap. 3) till positivism (kap. 4). Verket rundas av med en utblick in i
1900-talet, slutord, bibliografi, personregister, bildförteckning och kartbilaga.
Varje kapitel i boken inleds med en skildring av samtidens idé- och lärdomshistoriska strömningar. Därefter kommer den uraliska delen, som vanligen följer
den hävdvunna språkgruppsindelningen: östersjöfinska, samiska, volgaiska, permiska, ugriska och samojediska. Särskilt framträdande personligheter och intressanta företeelser ägnas egna avsnitt. Den presumtive läsaren behöver inte frukta
för att konfronteras med en bedövande uppräkning av namn, verk och årtal:
Stipas framställning är klar, redig och ingalunda svårläst.
I början av varje nytt avsnitt finner läsaren hänvisningar till relevant litteratur.
Hänvisningarna är numrerade med en överkantssiffra, och i den löpande texten
refererar författaren till litteraturen i ämnet med hjälp av dessa siffror. Själva
hänvisningarna består av författarnamn och utgivningsår för det ifrågavarande
arbetet. De fullständiga bibliografiska uppgifterna står sedan att finna i den
litteraturförteckning som återfinns i slutet av boken. Det vid första påseendet
kanske något omständliga referenssystemet möjliggör för läsaren att snabbt
skaffa sig en överblick över den litteratur som gäller en viss fråga eller person,
t. ex. olika lärdas (inklusive karolinska krigsfångars) forskningsresor till det inre
av Ryssland och Sibirien i början av 1700-talet, den ungerska språkförnyelsen ett
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sekel senare eller Georg Stiernhielms fennougristiska insatser. Verket kan således med fördel begagnas som handbok, och inget hindrar den läsare som exempelvis är särskilt intresserad av samiska att läsa endast de samiska avsnitten;
dessa hittas lätt med hjälp av innehållsförteckningen. Därtill rar läsaren adekvata
litteraturhänvisningar som för den verkligt nyfikne vidare in i ämnet.
Första kapitlet är det mest varierade, vilket säkerligen beror på att den tid det
täcker också är lång och skiftande: från medeltiden till och med 1600-talet.
Denna tid såg de första skriftliga omnämnandena av uralier i arabiska, persiska,
byzantinska, klassiska och andra reseskildringar, krönikor och liknande källor,
liksom de tidigaste karteringarna av områden som bebo(tt)s av uralier. De äldsta
uraliska språkminnesmärkena kom på pränt (den äldsta längre bevarade texten
på något uraliskt språk är ett liktal på ungerska som dateras till slutet- av
1100-talet) och de tidigaste ansatserna att utforska språken gjordes genom att de
första ordlistorna, ordböckerna och grammatikorna sammanställdes. Grunderna
till de äldsta uraliska skriftspråken (i första hand det ungerska och syrjänska, i
andra hand det estniska och finska) lades. I de tidigaste försöken att på basis av
mer eller mindre fantasieggande indelningsgrunder klassificera och sammanställa
Europas språk återfinns även finskan och ungerskan.
Andra kapitlet ägnas upplysningen, den tid då den uraliska språkforskningens
pionjärer verkade. Ett framträdande namn under denna tid är Gottfried Wilhelm
Leibniz, som väl i första hand är känd som filosof och matematiker men som
också intresserade sig för språkens ursprung och inbördes förhållanden. Genom
att närma sig språken historiskt och genom att planmässigt, med hjälp av
frågelistor, samla språkmaterial gav han studiet av språket en vetenskaplig
grund. Leibniz intresserade sig aktivt för de uraliska språken, inte minst för
frågan om ungerskans ursprung, och han försökte även lära sig detta språk. I
hans ägo skall bland annat en svensk-ungersk-estnisk ordlista liksom översättningar av fader vår till olika språk ha funnits. Han insåg att finskan var släkt med
samiskan och att ungerskan hörde samman med dessa språk. Vid Volga skall det
också, menade Leibniz, bo folk vars språk han karakteriserade som »nästan
finska». Vidare förmodade han att ester, liver och samojeder hörde till samma
»finska stam».
Under 1700-talet kommer Sibirien i blickpunkten genom forskningsresor och
missionsverksamhet. Den drivande kraften bakom dessa var Peter I:s strävan att
utvidga Ryssland till att i öster gränsa mot Kina. Tsar Peters initiativ följdes
senare av Katarina II som anordnade en stor Sibirienexpedition 1768-1774 och
föranstaltade om att jämförande flerspråkiga ordlistor skulle sammanställas,
bl. a. biskop Damaskins ordbok över språken i Volgaområdet (1785) och S. P.
Pallas' berömda Vocabularia Comparativa (1787-89). De tre ledande forskningscentra för uralistik från denna tid är vetenskapsakademien i S:t Petersburg
(grundad 1725), Uppsala universitet och universitetet i Göttingen. I Uppsala
företräddes uralistiken främst av Johan Ihre och dennes tilltänkta efterträdare J.
Thunman(n). Den senare avled beklagligtvis helt ung i lungsjuka, och eftersom
ingen lärd axlade den fallna manteln kom ämnet att i Uppsala ligga nere fram till
Karl Bernhard Wiklunds dagar halvtannat sekel senare. I det nygrundade universitetet i Göttingen var det August Ludwig Slözer som framemot slutet av seklet
framstod som den store impulsgivaren. Själv nämnde han G. W. Leibniz och Carl
von LimA som sina två läromästare; av Linné skall han ha lånat principen att
indela djur och växter efter yttre kännetecken och applicerade denna på språken.
Grunderna till sin vetenskapsuppfattning förvärvade Slözer som ung besökare
hos Ihre i Uppsala 1755/56, och bland annat genom sina sju år som professor vid
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vetenskapsakademien i S:t Petersburg under 1760-talet fick han upp ögonen för
de tre vetenskaper han med framgång kom att företräda när han sedermera
återkom till Göttingen: nordöstra Europas historia, slavistik och uralistik.
Slözers inflytande gjorde sig gällande en bra bit in på 1800-talet. Fortfarande
stod frågan om språkens inbördes förhållanden i centrum för den vetenskapliga
diskussionen. Upptäckten av sanskrit och den därpå följande banbrytande metodutvecklingen inom det indoeuropeiska området genom Franz Bopp och särskilt Rasmus Rask fick återverkningar inom uralistiken. 1800-talet upplevde
också de första någorlunda fullständiga och i modern mening vetenskapliga
grammatikorna och ordböckerna över de mer betydelsefulla uraliska språken,
nya forskningscentra tillkom, språkvetenskapliga serier, tidskrifter och lärda
samfund grundades. Samtidigt utkämpas en kamp för språkens samhälleliga
ställning: ungerskan inom Habsburgmonarkin, finskan och estniskan i Tsarryssland. Intresset för de östliga språkfränderna tilltog åter. Framför allt finska och
ungerska lärda gav sig iväg på ofta strapatsrika forskningsresor i det inre av
Ryssland och det ogästvänliga Sibirien och förde med sig hem ovärderliga
språkprov i ljudskrift, etnografiska skildringar, fotografier och annat material.
Under 1800-talet gjorde de första inhemska forskarna ur de östliga uraliernas led
entré, framför allt syrjäner, i någon mån även votjaker, tjeremisser och
mordviner. Utvecklandet av skriftspråk bromsades emellertid av myndigheternas undertryckande av de icke-ryska minoriteterna. Här och var lyckades man
publicera folkdikter och sagor på det egna språket men på det hela taget är bilden
tämligen dyster. Det är först på 1900-talet som de mer betydelsefulla uraliska
språken i det ryska imperiets inre får sina skriftspråk, men den historien faller
utanför ramarna för Stipas bok.
Om man skall döma av antalet sidor som Stipa ägnar vart och ett av de fyra
kapitlen så avtar hans intresse ju närmare sin samtid han kommer: första kapitlet
sträcker sig över hela 130 sidor, det andra är 85 och det tredje 72 sidor långt,
medan fjärde kapitlet omfattar endast 44 sidor. Vid första påseende kan detta
synas överraskande och möjligen väcka misstankar om tilltagande ytlighet eller
brist på intresse för det modernare hos författaren, men så är knappast fallet.
Stipa påpekar själv att han medvetet valt att endast antyda de språkspecifika
filologiernas (hungarologins, fennistikens osv.) framväxt. Gränsdragningen mellan särspråklig filologi och uralistik blir ofta riktigt knivig: de gammalsyrjänska
språkminnesmärkena (grovt sett från 1300- till 1600-talet) är ju faktiskt en angelägenhet såväl för uralistiken som helhet som för den syrjänska språkforskningen,
eftersom dessa alster kronologiskt sett är de näst äldsta nedteckningar på något
uraliskt språk som vi ännu så länge känner till. Stipas tillvägagångssätt att för de
äldre perioderna omfatta allt och sedan bli allt mer restriktiv och koncentrera sig
på jämförande uralistik måste anses vara rimlig.
Stipa rör sig med säkerhet över ett brett fält, och han drar sig inte för att här
och var komma med små tillrättalägganden när han finner det vara befogat, även
då dessa drabbar riktigt stora namn. Som exempel på detta kan anföras påståendet att det var den store tjeckiske humanisten Jan ikmos Komensky (Comenius)
som har äran av att ha upptäckt den finsk-ugriska språksläktskapen genom att
han i ett arbete från 1657 sammanställde ungerskans och finskans ord för
'huvud', fö respektive pää. Påståendet skall härröra från G. W. Leibniz och har
upprepats gång på gång ända in i vår tid. Men den noggranna läsning av
Comenius' text som Stipa genomför på s. 139 visar, att Comenius i själva verket
avsåg motsatsen, det vill säga att visa hur olika finskan och ungerskan var.
Några smärre förbiseenden som Stipa gjort sig skyldig till har jag noterat här
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och var. Sålunda omtalar han i sitt avsnitt om tidiga karteringar (s. 32-37) inte
den kommenterade världskarta som den arabiske geografen al-Idrisi (eller el-Edrisi) 1154 framställde på befallning av kung Roger II av Sicilien och som innehåller uppgifter om Estland (Astlanda) och Tallinn (Koluvan; jfr ryska källors
Kolyvan; namnet tros hänga samman med genitivformen Kalevan eller Kalövan).
Likaså förbigås den påvliga legaten Antonio Possevinos skildring av Estland från
slutet av 1500-talet medan samme mans beskrivning av Finland ägnas ett särskilt
avsnitt. Possevinos skrift om Estland finns utgiven av förlaget Maarjamaa i Rom
i en sympatisk utgåva från 1973 med italiensk originaltext och estnisk översättning parallellt uppställda. Troligen är det här fråga om ett beklagligt förbiseende
från Stipas sida, eftersom en annan skrift som utgivits senare i samma serie som
Possevinos lilla bok återfinns i litteraturlistan. Korrekt är inte heller antagandet
att delningen av det estniska språkområdet i ett nordligt och ett sydligt guvernement (varvid det sydliga dessutom omfattade huvuddelen av lettiskt språkområde) efter det nordiska kriget var ett ryskt påfund, vilket Stipas formulering (s. 81)
låter påskina (denna delning anses ha bidragit till att konservera dialektskillnader
mellan nord och syd och bromsade försöken att ena de två estniska skriftspråken). Den olycksaliga indelningen i två administrativa enheter är faktiskt betydligt äldre än så och om någon makt skall utpekas som särskilt skyldig i detta
sammanhang så är det Sverige. 1561 kom som bekant norra Estland under
svensk krona och fick status av eget furstendöme. Först efter upprepade krig
med Polen kunde det svenska landinnehavet utsträckas i sydlig riktning. Det
nyförvärvade området söder om furstendömet Estland utgjorde under 1600-talet
en egen provins, Livland (som inte skall förväxlas med det medeltida Livland
som omfattade hela norra Baltikum). — Ett verk som Stipa absolut borde ha
nämnt är den rysk-vepsiska ordlista av polismästare Larionov i Vytegra från
1848 som A. P. Barancev analyserat i första numret av Fenno-ugristica (Tartu,
1975). Denna till omfånget tämligen oansenliga ordlista (531 ord och räkneorden
från ett till tusen) är anmärkningsvärd i så måtto att vepsiska veterligen saknar
äldre skriftliga minnesmärken. De rysk-vepsiska och vepsisk-ryska ordsamlingar
man tidigare känt till publicerades så sent som 1913, 1924 och 1936, och ett
vepsiskt skriftspråk tilläts existera mellan 1932 och 1937.
Något som faller läsaren i ögonen är att Stipa ibland har svårt för namnformer.
Den svenske kungen Johan III framträder i finsk form (Juhana III) på sidorna 41,
42 och 114, medan Karl IX fått behålla sin svenska form (s. 113); på finska kallas
han Kaarle IX (samme regent påstås för övrigt på s. 119 ha flytt till Turkiet under
nordiska kriget; förhoppningsvis är ordningstalet ett tryckfel). Riktigt förundrad
blir man när Stipa talar om den nordlettiska flod som på lettiska heter Gauja och
som på estniska även är känd som Koiva; Stipa använder (s.46) den tyska
namnformen Aa med det estniska Koiva inom parentes men struntar helt i den
lettiska namnformen. Fler inkonsekvenser kan påpekas: Stipa skriver Turku i
stället för eller hellre jämte Åbo (s. 111), Viipuri i stället för Wiborg (s. 113),
Pärnu i stället för Pernau (s. 115), men Dorpat i stället för Tartu (s. 118).
I en handbok som denna intar bibliografin en central ställning. Den omspänner
inte mindre än 66 sidor och upptar inte enbart de arbeten som Stipa hänvisar till i
sin text utan i viss utsträckning också andra för den uraliska forskningshistorien
relevanta publikationer. Forskningshistoriska verk och bibliografier är markerade med särskilda tecken, varför dessa med lätthet särskiljs från övriga arbeten.
Det är inte särskilt svårt att föreställa sig vilken möda som ligger bakom bibliografins fullbordan. Trots nitiskt sökande har jag inte kunnat uppdaga några
allvarligare brister, vilket länder Klaas Ph. Ruppel som sammanställt bibliografin
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till heder. De enda påpekanden som jag skulle vilja göra är att standardverket om
jesuiternas verksamhet i Dorpat i slutet av 1500-talet är en rejäl monografi av
Vello Helk som utkom på Odense universitets förlag 1977 (Ruppels bibliografi
upptar endast två tidiga artiklar i samma ämne och av samme författare, den ena
på estniska (1962) och den andra på tyska (1963), av vilka den ena inte tycks
omnämnas i Stipas text). Två förkortningar uttyds inte i litteraturlistan: KKS
(s. 51) och SBL (s. 386 s. v. Holm) och hänvisning 5 på s. 128 saknas. Likaså blir
hänvisningen Quadrantinus (1901) på s. 125 hängande i luften, eftersom någon
sådan författare inte förekommer i bibliografin.
Giinter Stipa är värd en eloge för att han lyckats åstadkomma en så välavvägd
och ledigt skriven teckning av hela ämnesområdet och för att han låtit de östliga
(volgaiska, permiska, obugriska och samojediska) språkgrupperna komma till sin
rätt. Risken för att något speciellt språkområde skulle ha tillåtits dominera är
annars långt ifrån obefintlig; exempel på detta är dessvärre inte svåra att finna i
uralisk handbokslitteratur. Avslutningsvis vill jag citera den bergsbestigarregel
som Stipa själv anför i sitt slutord: »Schau immer wieder mal auf die zuriickgelegte Strecke! Geniesse den mit jedem Schritt sich erweiternden Anblick des
Ganzen!» och jag skyndar mig att tillägga att Giinter Stipas bok är ett verk som
varmt kan rekommenderas de företrädare för granndiscipliner som önskar vidga
sina vyer i uralistisk riktning.

Raimo Raag
SUMMARY
This review is devoted to a comprehensive history of Uralic learning written by
Giinter Johannes Stipa, formerly a professor at the University of Göttingen,
Germany. This well-written work extends over a considerable period of time,
ranging from the Middle Ages to the end of the 19th century, and offers the
reader an adequate and absorbing record of the early beginnings and the gradual
maturation of Uralic linguistics. The reviewer is highly appreciative of the
author's effort to provide scope for Uralic languages spoken in the interior of
Russia and in Siberia. Stipa's monograph is thus a well-proportioned scholarly
contribution that greatly deserves to be read even outside the circle of Uralic
linguists.

Ord & Sag 10. Udgivet af Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning
(Aarhus Universitet) 1990. Red. Viggo SOrensen. 60 s. Ill. ISSN
0108-8025.
Talatrosten 1990. Skrifter frå MålfOrearkivet. Oslo. 42 s. 111. ISSN
0546-3564.
Våra systerarkiv i Århus och i Oslo gläder oss varje jul med en hälsning i form av
ett egenproducerat häfte med skiftande innehåll. Karaktären av julhälsning
framgår tydligast i Talatrosten, som bl. a. brukar innehålla en troskyldig teckning
av barnet i lcrubban. I den danska skriften meddelas generöst att den som är
intresserad kan rekvirera skriften gratis »så lxnge oplag haves», en julklapp så
god som någon.
Den tionde årgången av Ord & Sag inleds med en kortfattad redogörelse för
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det gångna årets arbete med Jysk Ordbog, skriven av dess chef Ove Rasmussen.
Liksom vid det närmast jämförbara — om än avsevärt bredare upplagda — svenska
företaget, Ordbok över Sveriges dialekter, har datoriseringen gjort sitt inträde i
det lexikografiska arbetet. Bl. a. har ett kartläggningsprogram utvecklats, vilket
blivit ett smidigt och användbart hjälpmedel i redigeringen.
De danska dialekterna har (till skillnad alltså från de svenska) delats upp på två
ordboksredaktioner. Ömålsordboken har sitt säte vid Institut for dansk dialektforskning (IDD) i Köpenhamn och även dess medarbetare medverkar i Ord &
Sag. Inge Lise Pedersen inleder med en spirituellt skriven artikel om grovkorniga
namn på finbröd, betitlad Fra klenodie til pisallik. Hennes bidrag är ett svar på
och ett komplement till en artikel av Ove Rasmussen i Ord & Sag 9. Genom
forskning i ordböcker på olika språk och från olika tider plus genomgång av
IDD:s samlingar har Pedersen samlat ihop en rad mer eller mindre vulgära
benämningar på bakverk och hon redogör för sina tankar om deras ursprung. De
kan förvisso ge sken av att vara skapade i drängkammaren. Men kanske är det en
villfarelse att tro att kvinnor alltid talar »finare» än män? Förf, tvivlar själv på att
det i det gamla bondesamhället var särskilt stor skillnad på mäns resp. kvinnors
uttrycksformer.
I den längsta artikeln presenterar Karen Margrethe Pedersen och Viggo SØrensen ord på -t0j ur de båda danska dialektordböckernas samlingar under rubriken
Leget0j, syltet0j, troldt0j og andet tOjeri — om en sproglig joker i vore dialekter. I
danskt riksspråk har simplex Oj — liksom tyg i svenskt riksspråk — numera en
ganska begränsad betydelse. I stort sett betyder det 'kläde' e. d. I dialekterna har
en äldre bredd i betydelsen behållits och på vissa punkter har denna t. o. m.
utvidgats ytterligare. Så illustreras exempelvis den trefaldiga betydelsen hos
ordet arbeidstOf åskådligt på fotografier: 'arbetsredskap', 'arbetskläder' och
'seldon (hos arbetshästar)'. Den exakta betydelsen hos -t0j i det enskilda fallet
framgår av den aktuella situationen. »Jokern» Oj begagnas också nedsättande,
ett bruk som har sin utgångspunkt i den kollektiva betydelsen hos ordet. Ord
som wo,/ 'skadedjur i allmänhet', k/00j 'utslag', tiggert0j, troldt0j o. d. har ju i
regel också motsvarigheter i svenskan. Å andra sidan finns det uppgifter från
öarna (inkl. Bornholm) om att oj också kan användas positivt. Den ledigt
skrivna artikeln avrundas med en historia om hur tvetydigheten hos ordet
brcendevinst0j — 'hembränningsapparat' resp. 'starkvaror' — blev räddningen för
en man som fick ovälkommet besök av tullkontrollörer.
Asgerd Gudiksen jämför bruket av adjektivsuffixen -et och -ig i jylländska och
riksdanska. Det förra är det vanligaste i riksspråket och är det enda som där är
produktivt. I jylländska dialekter är det tvärtom. Förf. beskriver huvudtyperna
av adjektiven i fråga och analyserar förhållandet mellan de båda suffixen, vilkas
uttal har lagts in på en karta. Det visar sig att detta på Jylland sammanfaller i
dialekterna längst i norr och längst i söder. Bildningarna på -et och -ig ställs
slutligen i relation till motsvarande avledningar på -vorn, vilken var en av de
avledningsändelser som förf. redogjorde för i ett uppskattat föredrag vid dialektologkonferensen i Askov 1990.
JOrn Nielsen är namnet på Jysk Ordbogs meddelare i HOjer, en bygd som i
flera århundraden varit trängd av den tyska expansionen. Han har givit en
tidsskildring av förhållandena mellan de tyska ockupanterna, danskarna och
»hjemmetyskerne» i HOjer under kriget. Texten är skriven på dialekt med en
tydlig och typografiskt tilltalande finfonetisk skrift på vänstersidorna och med
parallell översättning till danskt riksspråk på högersidorna. Därefter redogör
Viggo SOrensen för karakteristiska drag i HOjermålet. Han berör exempelvis
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fenomenet »st0d», som på vissa punkter skiljer sig från riksspråkets och där
Nielsen påvisat generationsskillnader i bruket. Närheten till det tyska språk- och
kulturområdet visar sig inte oväntat främst i ordförrådet.
Ytterligare ett par korta bidrag ingår i häftet. Arne Espegaard redogör för sitt
arbete med en beskrivning av några dialekter i nordligaste Jylland och presenterar som exempel på två kartor det skiftande uttalet av konsonanten resp. vokalen
i verbet gö. Slutligen beskriver Torben Arboe Andersen hur en betydelseskridning kan gå till. Den ursprungliga betydelsen hos det frisiska lånordet låning är
'dike' eller 'vall'. Från R0m0 och enstaka andra håll i sydväst finns emellertid
uppgifter om att det betyder 'takhalm' e. d. Förf. tycker sig se nyckeln till en
förklaring i en uppteckning från Brarup (strax söder om gränsen mot Tyskland)
från 1859, där det framgår att jordvallarna som byggdes mot havet, täcktes eller
förstärktes med takhalm. I en annan R0m0-uppteckning meddelas att låningen,
halmen, används för att dämpa sandflykt. Utbredningen — både söder och norr
om riksgränsen — av den ursprungliga betydelsen 'dike, vall, ev. beklätt/beklädd
med halm' och den sekundära 'takhalm', har lagts in på en karta. En symbol i
kartlegenden har blivit ofullständig. Det är det enda negativa jag har att säga om
det läsvärda lilla häftet.
Talatrosten har betydligt fler år på nacken. Tyvärr har den inget 'årgångsnummer,
men den har existerat åtminstone sedan 1967. Vad som från början var en enkel
stencil i A 4-format har numera ett mer professionellt utseende, även om typsnitt
och rubrikstilar ännu inte är fullt enhetliga.
1990 års utgåva av Talatrosten inleds med två språkprov från Elgå'a, en by på
Femundens östra strand i Engerdal herred (gränsande till Idre i norra Dalarna).
Från denna trakt är det ont om tryckt dialektmaterial. Joleik Overby, hemmahörande i Tylldalen, har gjort utskrifterna efter en bandinspelning från 1968, och i
en beledsagande kommentar redogör han för Elgåmålets särdrag och dialektgeografiska ställning. Den fonetiska beteckning Overby använder ser vid första
anblicken kanske mer avancerad ut än den i själva verket är med fraseringsbågar
och tecken för palatala konsonanter. — Häftet innehåller också tre mycket korta
historier på dialekt upptecknade i Råde i Ostfold.
Namnforskaren Kristoffer Kruken behandlar det för svenska öron egendomligt klingande mansnamnet Margido, som har sina flesta bärare i TrOndelagen,
främst på Fosen och i Trondheimsbygden. Förf. försöker spåra dess ålder och
härkomst. Det saknas i gamla källor. Han tror sig ha funnit den förste namnbäraren, en köpman Borthen från Kristiansund, född år 1837. Med hjälp av trädscheman som visar namngivningsvanorna i släkten i fråga, klarlägger han på ett
övertygande sätt bakgrunden till namnet. Gossen Johan Margido fick sitt första
namn efter fadern och sitt andra efter modern. Det var kvinnonamnet Margrete
som på detta sätt ombildades till ett gångbart mansnamn.
Ord & Sag bjöd som nämnts på bakverk. Också den norska julhälsningen
innehåller delikatesser. Det är Gudrun Kjelsberg Borg som, inspirerad av Inger
Larssons avhandling om tätmjölk, surmjölk m. m., skrivit en artikel om användningen av råmjölk i det norska allmogehushållet. Hon presenterar en mängd
benämningar på råmjölksprodukter från olika delar av landet, hämtade såväl ur
Aasens och Ross' ordböcker som framför allt ur frågelistsvar och andra uppteckningar i MålfOrearkivet. Många gånger beskriver hon också tillagningen, t. ex. av
din, kjelost, lyktöste, råmj01kmunk och kalvkippa, så att det riktigt vattnas i
munnen på läsaren.
Lars Hellemo bidrar med en redogörelse för dialekt och traditionsmaterial hos
poeten Gabriel Bakka. Dennes två diktsamlingar, publicerade 1943 och 1946,
12—Sv. Landsmål 1991
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omfattar bl. a. långa episka dikter som skildrar arbetsliv och natur i Suldal i
nordöstra Rogaland. Bakka skriver på en nynorska som är starkt färgad av hans
dialekt. Hellemo anför några karakteristiska former i målet och presenterar
därefter Bakkas poesi — idag oförtjänt bortglömd — med hjälp av rikliga citat och
ordförklaringar. Också vissa stilistiska drag påpekas i sammanhanget.
Med melodinoter (av Leif SkOien) och ordförklaringar anförs en visa av Kai
Hunstadbråten om sju sexradiga strofer. Den bär titeln Båttål, vilket är namnet
på en ås i Modum (i nedre Buskerud); den liknar — att döma av ett foto som
fogats till ordförklaringarna — kanske mest en s. k. getrygg men också kölen på en
båt. Substantivet ål lär kunna betyda 'köl' i Modumsmålet.
För sin korta artikel, rubricerad Frå skinnbrev-tid til rabnabrudlaup, har Johan
A. Schulze hämtat material ur Kjell Venås' 635 sidor digra bok från 1990, Den
fyrste morgonblånen. Den innehåller bygdemålstexter främst på vers men också
på prosa från perioden 1525 till 1814 och ger värdefulla upplysningar om språkförhållanden i äldre tid. Schulze kommenterar vissa skrivningar, bl. a. i 1500-talsdiplom och i den lustiga visan Rabnabrudlaup i Kråkelund, nedskriven år 1647 på
Vestlandsdialekt.
Häftet avrundas av Arve Borg, som reder ut genus och pluralböjning hos hov
(på häst). Enligt Aasen är ordet oftast mask. men »Afvig. Hov f.» har påträffats i
Hallingdal. Ross' ordbok kompletterar med uppgifter om feminint genus på båda
sidor av Oslofjorden. Olav T. Beitos forskningar som resulterade i standardverket Genusskifte i nynorsk (1954) visar att den feminina böjningen är betydligt
mer spridd än så. Pluralis har omljud på samma sätt som typen boklbOker. I de
dialekter där hov är mask., finns både omljudda och oomljudda pluralformer.
Borg redogör för utbredningen av resp. former; här hade man gärna önskat sig en
karta. I nynorsk rättstavning och nynorska ordböcker bortses från den av Aasen
anförda »avvikelsen»; mask. är således fortfarande den enda vedertagna formen
i nynorsk skrift. Borg anser med all rätt att böjningen hos hov bör omprövas.
Dokumentationen från MålfOrearkivet har mer än väl visat att det finns sakligt
underlag för att låta ordet alternativt få feminin böjning.
Med denna anmälan har jag velat fästa uppmärksamheten på ett par till det
yttre anspråkslösa alster som lätt kommer i skuggan av mer pretentiösa skrifter.
Innehållet i dem har under årens lopp genomgående varit mycket läsvärt.
Maj Reinhammar

SUMMARY
The reviewer wishes to draw attention to two publications which are usually
distributed as a yuletide greeting by the Århus and Oslo dialect institutes. The
Danish publication, Ord & Sag (Word and object'), appeared for the tenth time
at Christmas 1990, while the Norwegian one, Talatrosten (literally, 'The songthrush'), has been going for roughly a quarter of a century. The two cover a wide
variety of subject-matter, Ord & Sag reflecting in particular the fact that it is
published by a team of lexicographers. Both series include—among many other
things—transcribed samples of dialect and lexical studies, some of them with an
ethnological dimension, such as an account of vulgar Danish terms for cakes and
pastries and a study of Norwegian terminology relating to beestings products.
Despite their modest exterior, these slim volumes are always of interest and weil
worth reading.
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Hugo Enström och Sven Söderström, Enångersmålet. Ordlista över en
dialekt i Hälsingland. Uppsala 1990. 123 s. (Skrifter utgivna genom
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A:16.) ISSN 0348-4475.
ISBN 91-85540-50-1.
Dialektinsamlandets tid är ännu inte förbi. På många håll i Sverige finns fortfarande människor som dagligen talar dialekt. Åtminstone hos de yngre generationerna rör det sig då i allmänhet om s. a. s. modern dialekt, dvs. en språkart som
avlägsnat sig betydligt från den dialekt som talades kanske ännu för femtio år
sedan av den då äldre generationen. Bl. a. har ordförrådet delvis starkt förändrats. Från riksspråket har i samband med den tekniska och ekonomiska utvecklingen och en kraftigt utökad skolgång m. m. en stor mängd nya ord trängt in i
dialekterna. Härtill kommer att många genuina dialektord på grund av bl. a.
ändrade arbetsmetoder och levnadsförhållanden blivit föråldrade eller t. o. m.
helt gått ur bruk. I andra miljöer har den gamla dialekten starkt utjämnats eller
lagts bort, men det finns även där fortfarande människor som en gång talat
dialekt eller åtminstone haft en dialekttalande omgivning. Hos dem finns i
växlande grad kunskaper om den tidigare dialekten. Personer som endast
»minns» att de dialekttalande sade så och så och alltså bär med sig »språkliga
folkminnen», kan givetvis i enstaka fall ge värdefulla upplysningar om den en
gång levande dialekten, men generellt är uppgifter som kommer den vägen att
betrakta som osäkra och de bör naturligtvis verifieras, innan de godtas.
Emellertid finns det pålitlighetsproblem även när det gäller personer som
fortfarande talar dialekt. Jag tror att man vanligen inte gjort klart för sig, att nu
levande, dialekttalande personer, födda t. ex. på 1920-talet utöver sitt vardagsspråk (som alltså är deras eget språk, om vilket de bör kunna yttra sig med
sakkunskap) i många fall har reminiscenser från ett språk som talades av farföräldragenerationen och som utformats i ett nu inte längre existerande samhälle
med från nutidens förhållanden avvikande arbetsliv, kultur, värderingar etc. Vad
personer i denna senare grupp från sin barndom minns att de gamla sade, bör
också behandlas som språkliga folkminnen. En försiktig inställning måste man
också ha inför ord som blott mera slumpvis snappats upp. Att en person själv
talar dialekt, gör honom alltså inte automatiskt till en över lag pålitlig dialektkälla. Man måste räkna med att där finns ett passivt ordförråd, som han kanske
endast delvis nödtorftigt behärskar.
Om en sådan person utan åtskillnad eller upplysande kommentarer lägger ihop
sitt aktiva och sitt passiva ordförråd till en ordsamling, kommer denna att bestå
av uppgifter av varierande värde — somt pålitligt, annat mer eller mindre osäkert.
En utomstående har där små möjligheter att avslöja vilka uppgifter som snarast
är folkminnen och således kan vara mindre säkra. Därför är det angeläget att
unga dialektuppgifter underkastas prövning, innan de publiceras. Av inledningen
framgår att i Enångersmålet finns många ord som enligt ovan borde betraktas
som folkminnen.
Den infödde enångersbon Hugo Enström (född 1924 och med en bakgrund som
jordbruks-, skogs- och fabriksarbetare, kolare och fiskare) sammanställde åren
1981-86 en ordlista med dialektformerna i grov beteckning och med enkla
betydelseuppgifter men utan böjningsuppgifter. Denna ordlista finns hos
Enångers hembygdsförening; ULMA har en kopia (acc. 33776; kopian omfattar
endast partiet a — y). Söderström som var väl medveten om att behovet av
uppteckningar från Hälsingland inte är tillräckligt tillgodosett, fann ordlistan
värdefull och värd att utveckla. Han besökte till den ändan kring mitten av
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åttiotalet i tjänsten flera gånger Enström och spelade in hans uppläsning av
ordlistan jämte ett antal förtydliganden och kompletteringar. Liknande fåltinsatser av arkivfolk har beklagligtvis varit sällsynta.
Med inspelningarna som grund skrev Söderström ut en ordsamling i sedes, där
dialektformerna återges med landsmålsalfabetet (ULMA 34306:1). Det är denna
ordsamling som nu getts ut under Enströms medverkan bl.a. vid korrrekturet.
Söderström är känd bl. a. som utgivare av Evert Larssons Ordbok över
Hössjömålet. I det fallet förelåg ett i stort sett färdigt lappmanuskript. Söderström är där i huvudsak utgivare. Det framgår ovan, att Enångersmålet tillkommit på annat sätt. Söderström spelar här en betydligt viktigare roll. Det är han
som gett amatöruppteckningarna vetenskaplig och lexikalisk form. Han har
också skrivit en inledning (inklusive en kort avdelning böjningsmönster) samt
står för den offsetförlaga, som legat till grund för utgåvan.
Söderströms intresse för att via ordbehandlare framställa s. k. heloriginal för
tryckning sträcker sig åratals tillbaka och bottnar väl i hans vid olika tillfällen
uttalade motvilja mot maskinskrivna heloriginal. Han har här lagt ned ett berömvärt utvecklingsarbete, bl. a. i fråga om typografien. Det ordbehandlingsprogram han använt för utgåvan har dock sina begränsningar. Kravet på rak
högermarginal har haft den störande effekten, att uppslagsorden ofta uppträder
med spärrad stil, med ibland t. o. m. stark spärr (så t. ex. bär, damm s.1).
I utgåvan har ordsamlingens ljudbeteckning förenklats för att passa en större
publik. Den utgörs av det vanliga kursivalfabetets gemena bokstäver, kompletterade med tre tecken ur landsmålsalfabetet (a, Z, 5) samt ö (för landsmålsalfabetets
a). I ett antal fall, där Söderström ansett det lämpligt, lämnas också uttalsuppgifter med landsmålsalfabetet. Även kvantitetsbeteckningen är förenklad; vid behov används kolon för att utmärka vokallängd. Huvudtryck och starkt bitryck
anges.
Med det grova beteckningssättet försvinner självfallet finare distinktioner.
Målets tje-ljud »som normalt saknar t-förslag», återges med tf, tecknen a, e och u
används vartdera för flera olika kvaliteter osv. Målets enda sje-ljud (s. k.
fors-ljud saknas) återges med 5, som i utgåvan har en något klumpig form. Då
ljudbeteckningen i övrigt är förenklad, hade det smidigare f av typografiska skäl
varit att föredra.
Enångersmålet innehåller uppskattningsvis inemot 3 500 artiklar; många är
dock endast hänvisningar. Enånger är en kustsocken. Fisket har vid sidan av
jordbruk och boskapsskötsel spelat en viktig roll. Boken innehåller också en stor
mängd hithörande ord; betydligt färre ord redovisas från områdena skogsbruk
och kolning.
Enströms ordlista (se ovan) ger inte intryck av att ha tillkommit genom en
systematisk uppteckning av ordförrådet. Jag förmodar att E. i synnerhet intresserat sig för från riksspråket avvikande ord, uttalsformer eller betydelser, alltså
för »märkvärdigheter». I så fall följer han en gammal tradition som bl. a. Rietz
omfattade.
Sannolikt har E. inte i någon större utsträckning inhämtat uppgifter från andra
enångersbor utan i huvudsak nöjt sig med att nedteckna ord som han själv känt
till, men han har möjligen haft tillgång till något slags uppteckningar, vilket skulle
kunna förklara några märkliga uppgifter i boken (se nedan angående ben-kylta).
Allt i Enångersmålet kan väl inte betraktas som egentlig dialekt. Många av
dagens dialekttalande tycks ha svårt att hålla isär dialekt och mera sällan hörda
ord i rikstalspråk. En del riksspråksord har därför slunkit med i utgåvan (även
om några rensats ut före utgivningen), t. ex. amsaga, unghink, otidig, reveny.
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Är Enångersmålet en ordlista eller en ordbok, kan läsaren med rätta fråga sig,
då titelbladet talar om ordlista men ryggtrycket om ordbok. Titelbladets benämning är naturligtvis den som bör gälla. Man kan förstå Söderströms ambivalens.
Avsikten har väl varit att göra en ordbok. Boken innehåller ju en stor mängd
betydelseuppgifter (det är man tacksam för!) och är därför inte i vedertagen
mening en ordlista, men samtidigt saknas betydelseuppgifter i sådan utsträckning, att man inte kan tala om en ordbok.
Angående betydelseuppgifterna heter det i inledningen: »Om en annan betydelse är belagd hos dialektordet än hos dess riksspråkliga motsvarighet, följs
dialektordet av en översättning.» Förord och inledningar skrivs nästan alltid
efter den egentliga framställningen. Om principerna inte i förväg varit klart
utformade — och tillämpade — kan naturligtvis bristande överensstämmelse mellan uppgifter i inledning och tillämpning förekomma. I Enångersmålet finns
någon gång betydelseuppgift även vid ord som har samma betydelse i rikspråk
och dialekt, så under det entydiga braxen. En s. a. s. överflödig uppgift har man i
detta sammanhang lätt att överse med. Annorlunda ställer det sig vid frånvaron
av faktiska betydelseuppgifter. Om vi tar artikeln bröst, så innehåller den ingen
betydelseuppgift. Enligt den formulerade regeln skall då dialektordet ha samma
betydelser som riksspråkets bröst. Men hur förhåller det sig med den saken? Har
i detta tämligen okomplicerade fall — det rör sig om ett sakligt konkretum — och i
andra, ej fullt så enkla, verkligen frågan om riksspråkets och dialektens betydelser penetrerats så grundligt, att man kan lita på den formulerade regeln? Svenska
Akademiens Ordbok (SAOB) delar upp bröst i fem betydelser. Finns alla dessa i
dialekten? Och för bryta v. tar SAOB upp inte mindre än 37 betydelser eller
användningar av ordet. Det är inte alls troligt, att enå'ngersmålet känner alla
dessa. Men frågan är: vilken eller vilka av dessa betydelser/användningar (eller
möjligen andra!) har ordet i dialekten? Då några uppgifter därom inte meddelas,
är artikeln bryta (och många liknande fall) i Enångersmålet närmast ointressant —
den upplyser visserligen om att ordet finns i dialekten och om dess former men
inte om betydelser och användning. Det är beklagligt. Det finns redan förut ett
övermått av belägg i det upptecknade dialektmaterialet, där ordens form
— utanverket — redovisas men ordens innehållssida nonchalerats.
Jag har svårt att förstå Söderströms motvilja mot att redovisa substantivens
genus. I Hössjömålet slopade han upptecknarens genusuppgifter. I Enångersmålet har han heller inte meddelat sådana. Att dialekten — som väntat — har det
vanliga tregenussystemet, framgår av avsnittet Böjningsmönster, som också
visar den regelbundna ordböjningen. Formredovisningen i artiklarna rörande
substantiven hade (på motsvarande sätt som beträffande adjektiven och första
konjugationens verb) med en generell hänvisning till Böjningsmönster kunnat
förenklas betydligt genom att genusuppgifter satts ut. Att i artikel efter artikel i
stället skriva ut både obestämd och bestämd form singularis av regelbundet
böjda ord, syns mig vara en ganska onödig exercis.
Jag vill här också ta upp en annan grammatisk fråga. Under Ljudbeteckning
och Böjningsmönster (s. 8 under e resp. s. 11) ger Söderström upplysningar om
adjektiv med ändelse motsvarande riksspråkets -ig. Som exemplen visar, avses
emellertid i stället ord på -hg. De två suffixen är som bekant inte besläktade. De
uppför sig också olika i dialekten) Endast -hg-orden kan ha -en vid predikativ
användning.

I

De förra kan ha -e (kåre) men har i flera fall -ig

odygdig, otidig).
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Jag övergår nu till att behandla innehållet för övrigt. Först något om uppslagsorden till artiklarna.
Söderström skriver i inledningen att han haft stor hjälp av Ordbok över
Sveriges dialekters (OSD:s) samlingar vid utformandet av uppslagsorden. Man
får därav inte förledas tro, att utgåvans uppslagsord alltid överensstämmer med
OSD:s. Inte sällan har utgåvan andra uppslagsord. I allmänhet beror detta väl på
att Söderström inte sökt orden i fråga på rätt ställe i OSD:s samlingar. Några
exempel: Gillermjölke ji'llermjå'Zka 'mjölke, Epilobium angustifolium'. Enånger
syns vara ensamt i Hälsingland om uddljudande j-; för övrigt används förledsformer som ille(r)- e. d. Uppslagsordets g- saknar täckning.2 Hya
hy'a 'roa,
underhålla; bestå med mat och dryck'. Här rör det sig om ett äldre hyggja, som
är väl belagt i Hälsingland med former som hyggja, hyja, hya. Angående formutvecklingen hyggja till hya jämför by'a Bollnäs och Hanebo, by'4a Arbrå, Forsa
m. fl. 'bygga'. (Utvecklingen har varit byggia > byddja etc.) Uppslagsformen
borde varit hygga. Enångers by'gga 'reparera (skötar el. nät)' syns tyda på annan
utveckling, men formen torde vara ung, riksspråkspåverkad. Sambandet hya —
hygga har inte varit bekant; ordet har därför klarat sig från s. k. korrektion.
Samma hygga föreligger också, trots den uppgivna skillnaden i fråga om konjugation, i hya sig v.2 'söka sig (till dåligt sällskap)' .3 Enligt OSD:s material riktigare:
'ty sig, hylla sig'; enångersformerna hydde, hytt röjer påverkan från riksspråkets
ty sig. Hydlig adj. hy'ele (väl neutr.?) 'trevlig, underhållande, angenäm' och
motsatsen ohydlig adj. o'hy'elen innehåller självfallet samma stam som föregående; den formella riksspråkliga motsvarigheten är således hygglig etc. Ordens
släktskap framgår inte av uppslagsorden i Enångersmålet. Ett icke etymologiskt
-d- finns också i reda v. räl& 'kivas, leka hårdhänt'. Den riktiga uppslagsformen
är reja; ordet är enl. SAOB bildat till medellågtyskt rei(e) e. d. 'dans(upptåg),
stridslarm' från fornfranskt raie 'dans'. Hässlig kan formellt inte ligga till grund
för hit55e1e 'bra, trevlig'. Här föreligger väl snarast häddig (-ske- > -stje- > -je-,
varav efter substitution -§e-). Juten (i svordomen) ju`ten to'ger. Här avses inte
juten (från Jylland) utan den lede, djävulen; juten är en substantivering av ett ljut
adj. 'ful' m. m., således ett ljuten. Motsvarigheten till juten finns i dalmål. Jä'jja
kan formellt inte vara gyttja. Det är utan tvivel samma ord som jAsåa Bollnäs
(liknande i Ovanåker), dvs. görka (<gyrkja). Litslen adj. lä`hllen 'mjuk, len, god
(om barn)' borde ha uppslagsformen lättlig; ordet är väl belagt från bl. a. Hälsingland men i betydelser som 'gladlynt, lätt att umgås med'. (Man kan ifrågasätta,
om 'mjuk, len' etc. är helt pålitligt.) Lägn längn. Uppslagsordet bör vara längd.
Det rör sig här om en i vissa dialekter förekommande »övergång» av d> n efter
äng-ljud (och m). Dialekten har också längd, som eventuellt är en yngre form.
Malent mala' ng 'sjuk, dålig' (väl hellre: opasslig e.d.). Den franska ändelsen
är en konstruktion. Formen bör hållas ihop med malank, malakk o. d. i andra

2 För mjölkörten finns en stor mängd dialektala benämningar; se Lars-Erik Edlund, Några
svenska och norska namn på mjölkörten, Chamaenerion angustifolium. Namngivningsmotiv och några etymologier (i: Om växtnamn. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå
6-7 december 1988. Utgivna av Sigurd Fries. Umeå 1990.)
3 Wennbergs ordbok (s. 29) har en liknande uppgift. Gissningsvis är det den som går igen i
Enångersmålet. I materialet för övrigt finns ingen begränsning till »dåligt» sällskap; jfr
SAOB hygga v.1 4. Wennbergs betydelseuppgift (liksom den uppsnyggade formen hyda)
hänger väl ihop med att han kopplar samman verbet med hyde 'pack'. Men hyda (sig) kan
av lätt insedda skäl inte vara en avledning till hyde.
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dialekter. Dialektens py'ntja på'-ssä 'klä sig i opassande kläder' motsvarar
formellt inte ett pynta utan ett pynkja; uppslagsordet borde vara pynka. Årsmote,
halvå'rsmote: någon anledning att ansätta -mote i stället för väntat -mot finns inte.
Av hänvisningen från -mot till årsmot framgår att uppslagsformen ändrats under
arbetets gång, troligen utifrån språkprovet under årsmote, där emote felaktigt
tolkats som obest. sing. Samma slags feltolkning har lett till konstruktionen
norrleda för norrled. Åtstrippt a' tstrifft 'hårt åtdragen' hör givetvis till verbet
strypa stripa.
Betydelseuppgifterna är i många iakttagna fall diskutabla eller mindre tillförlitliga. Här kan blott några fall anföras. Paret balla 'testikelpung' och ballbrytning
'erektion' vill jag sätta ett frågetecken för. Förleden i det senare ordet bör av
betydelseskäl inte vara balla. En bengalare är knappast 'rakkniv' rätt och slätt
utan en 'rakkniv av märket Bengall, tillverkad i Sheffield av T. R. Cadman &
Sons' — ett märke med högt anseende. Blaggarn uppges betyda 'blåtyg'. Om
därmed avses 'blåtvills', måste det vara en ung betydelse; man väntade sig 'väv
av blångarn', som förr ju användes till arbetskläder bl. a. i Hälsingland. Bleke
'lingarn som läggs ut att blekas'. Jfr härmed språkprovet under greda ut: hon
gredde ut line i bletje (där greda ut uppges betyda 'reda ut, breda ut' — således:
hon bredde ut linet i lingarnet som lagts ut för blekning?). Breda 'sträng av
hopräfsat hö'. Det låg där e stora brea. Som framgår av språkprovets stora
föreligger här den vanliga betydelsen 'på marken (för torkning) utbrett hö'
(således ej 'sträng' = till en »sträng» hopräfsat hö). Bråddöd 'död gm självmord'.
Uppgiften är tvivelaktig; ordet har annars överallt betydelsen 'hastig död'. Båd
176 'bål (kroppsdel)'. »Båd» betyder allmänt 'bål (på skjorta, lintyg e. d. — till
skillnad från ärmar och krage)'; denna betydelse förekommer i ordlistans yllebåd
liksom utan tvivel i språkprovet under nåk. I Enströms ordlista finns uppgiften:
Bön = Frampå bröstet. Den syns få sin förklaring i Arvid Enqvists ordsamling
från Enånger (ULMA sedes acc. 2415:1), där det meddelas, att ordet även
kommit att användas om löst skjortbröst. Dammpipa har förts som sammansättning till damm 'stoftpartiklar' . Här föreligger dock en annan betydelse i förleden,
närmast 'ånga' (det är denna som leds bort genom pipan); ordet är i Hälsingland
belagt endast i sammansättningen kalldamm 'kall dimma som medför frost på
säd' (Carl Säve, Bjuråker 1851). Flank 'skrovlig kalkbildning på havsbottnen'.
Man kunde fastna i den med skötarna och riva sönder dem. vi feck söm e flank så
vi feck traser på 5ötane. Den angivna betydelsen passar inte ihop med språkprovet. Söm uttrycker väl något slags likhet eller en jämförelse — det var inte en
flank utan något som kunde liknas vid en sådan. Vad flank egentligen betyder,
upplyser artikeln inte om. Hetta 'den del av milan där kolningen pågår' stämmer
inte med språkprovet nä hettan inte jeck koncentriskt osv.; är det inte 'kolningsprocessen' som avses? Hugsa 'önska'. Väl hellre 'åstunda, önska sig; tycka om'?
Juckled 'höfter'. ja ha så ont i jucklen. Rimligen hellre om den »led» som tillåter
»juckning», dvs, en viss del av kors- eller ländryggen. Enström betecknar ordet
(enligt Söderströms ordsamling) som »slangord»; frågan är om det skall betraktas som äkta dialekt. Lemfrödd 'som har en lem skadad genom förfrysning'.
Formellt rör det sig väl om en korrumperad form av lömfrödd; betydelsen syns
ha »abstraherats» ur formen; den är uppenbart opålitlig. Lomfrö däremot är
säkerligen genuint, men betydelseuppgiften 'förfrysa, skada en kroppsdel gm
förfrysning' är knappast träffande. Målet har frö' sä 'förfrysa sig' och motsvarande är allmänt i bl. a. övriga Hälsingland. Prefixet lom- bör uttrycka en
modifiering. Från andra håll i landskapet uppges, att det rör sig om lättare
förfrysning (sådan som yttrar sig i ömhet). Denna betydelse måste ordet antas ha
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även i Enånger. Locka in idka i' n skall betyda 'röja upp jord (odla) på' (ett
ställe); väntat: 'inhägna (och kultivera?)' e. d. Nedandel 'nedre del (av t. ex.
kjol)'. Enligt samstämmiga uppgifter från bl. a. Hälsingland används nedandel
endast om den nedre delen av en särk (ett lintyg; av grövre material än den övre
delen, »båden»). Oxna upp 'åtra sig (särskilt om ko som vill tillbaka till tjuren)' .
Är inte 'löpa om' det riktiga uttrycket? 'Åtra sig' (om det nu rör sig om även
människor) bör vara en (skämtsam?) överförd användning. Pissmyra och pissmör
uppges betyda blott 'myra'. Av sammansättningarna till det senare (genuinare)
ordet framgår, att det rör sig om den vanliga stackmyran. Flygpissmyra skall
emellertid betyda 'hästmyra med vingar'. Rimligen har dialekten skilt mellan
olika myrarter och inte kallat alla för »pissmyror»; därtill: även hos andra myror
än hästmyran förekommer som bekant vingar. Rumhalsad 'som är vid i svalget';
såvitt jag förstår, används ordet inte i denna konkreta innebörd utan mera bildligt
om en person som inte är kräsen eller som har stark aptit. Slagfat 'litet träfat att
äta ur'. Den allmänna betydelsen i bl. a. Hälsingland (även Enånger enligt
Enqvists ordsamling) är 'förvaringskärl bestående av två mot varandra lagda
tråg'. Snäppare och knäppare skall båda betyda 'bösslås vars fjäder användes vid
åderlåtning' (vore inte »koppning» riktigare?); betydelseuppgiften ter sig dubiös.
Svallbränd 'bortbränd av tjäle (om gräs)'. Tjäle har som bekant inte så förödande
inverkan på växtligheten. Det är i stället marktäckande is, svall, som dödat
gräset; jämför SAOB isbränd, isbränna. Tjurpes tju'rpe's 'tjurpenis'. Användes
som batong. Väl hellre: som karbas? Tunna 'ett mått på 80 liter' förefaller vara
ett ovanligt litet tunnmått. Det motsvaras på andra håll av spann eller halv
tunna. Att en tunnsäck (120 liter) skulle rymma så mycket mera än en tunna,
förvånar. Utskov 'reservdamm dit vattnet tappas när huvuddammen är full'. I
Enströms ordlista under skibo4 syns betydelsen 'utsläpp (av vatten ur damm)'
föreligga. Riktigare torde dock vara 'öppning i en damm, genom vilken man ger
överflödigt vatten utlopp' (Multrå i Ångermanland, 1870-talet); jämför härmed
'uti en såg- eller kvar[n]damm befintlig lucka som öppnas vid öfverflödigt vatten'
(Bergsjö i Hälsingland, senast 1902). Åka 'avkok av ull'. Man väntade sig att
även i Enånger betydelsen skulle vara 'orenlighet i ull'. Åttung 'en åttondels
fjärding'. Ett så litet mått (2,5-3 liter) kan det inte vara frågan om. Man väntade
sig 'en halv fjärding'.
Andra uppgifter som man har anledning att ställa sig frågande till är bl. a.:
Dyng-dragen part. adj. neutr. dy'ngdräjje 'belagt med spilning (om väg)': dä
jeck sö tongt fö de va dyngdräjje. Jag betvivlar starkt formuppgiften, som saknar
motsvarighet på andra håll. I åtminstone Jämtland, Ångermanland, Medelpad
och Uppland finns däremot ett substantiv motsvarande ett dyngdra get, som
används i fråga om den hästspillning som på vårvintern (sedan en del av snön
tinat bort) brukade täcka åtminstone mittpartiet på en under vintern livligt
trafikerad skogsväg. Jämför t. ex. he e tuyyföt i dyyydraji Östervåla, Uppland,
ha ä dynjedragä nu Selånger, Medelpad. (Språkproven återges här med något
förenklad ljudbeteckning.) Enångersmålets dyngdräjje torde vara ett på något
stadium korrumperat »dyngdraget» bf. sg. neutr. Eftergästbud ä' ttjä'sp, -e 'fest
efter det egentliga kalaset' (rättare väl 'bröllopet'?); -jäsp syns vara en konstruerad form — man väntade sig -jäspe. Uttalsuppgiften a5o' n under auktion är
säkerligen felaktig; under stegra finns den väntade formen akjon. Järpe uppges
vara mask., men i art. lättskjuten finns bf. pl. jafpene, dvs, en fem. form. Hag
'tunn flisa, flaga; tjärved som skada i tall' anges vara fem. I Söderströms
ordsamling är ordet neutrum, men i plur. uppges Mgar; det meddelas där vidare
särskilt att Enström spontant sagt et f4ag. Endast neutrum är för övrigt känt i
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Hälsingland. Artikeln innehåller såvitt jag kan bedöma utom flag neutr. (ej fem.)
även uppgifter som hör till flaga fem. Språkprovet dä va e flag i tallen har i
ordsamlingen lydelsen da va Mgar (i en tall) 'det var skador, begynnande fetved
i en tall'. Jämför härmed f4åga fem. 'flisa, uppfläckt stycke av trä(d)' Hassela
(1932). I belysning av det belägget ter sig språkprovet i Enångersmålet dubiöst;
däremot torde det ovan citerade språkprovet i ordsamlingen vara korrekt — men
blott till formen! Betydelseuppgiften där, men i synnerhet i trycket, visar enligt
min mening, att Enström inte känt till den egentliga betydelsen utan fastnat för
det spektakulära, att kåda trängt ut på skadade ställen; det är alltså inte tjärveden
som är den avsedda skadan. Under killa v. tje'la 'killa, få killingar' finns
språkprovet va jetta feler, hon älsker bäcken män inte tjeler, där tjeler felaktigt
tolkats som verb. (Om talesättet är genuint, innehåller det ett »tjela», som väl är
äldre än det redovisade tje'lling.) Liksrat adj. ksrat 'lika (varandra)', de dä
bara döm ä liksrat. Uppgiften är helt säkert ej att lita på. Formellt kunde det
påstådda adjektivet vara en verbförbindelse »likser åt». 'Frö 'underlag för spåntak' är Enström ensam om. Allmänt i bl. a. Hälsingland i samma betydelse är tro;
enligt Enströms ordlista skall Enånger ha synonymerna tro el. trä, så ock enligt
Söderströms ordsamling. I Enångersmålet syns dock en (skenbar) betydelseskillnad föreligga, i det tro uppges betyda 'bräda som underlag för spåntak'. Jag
bedömer trä som opålitligt. Artikeln ben-kylta be'nky'hlta 'gråsugga' är ett för
trovärdigheten allvarligt fall. Redan det oförmjukade k-et borde väcka misstanken att uppgiften är suspekt (detsamma gäller också artiklarna kylta s. resp. v.).
Vidare är gråsuggans ben inte alls påfallande. En sammansättning till ben är
därför knappast sakligt motiverad. För att genomskåda och avslöja formen
behövs vissa kunskaper om dialektalt ordförråd. Utan tvivel är det här frågan om
ett korrumperat bänkgylta, väl belagt från Hälsingland (känt bl. a. från Enångers
grannsocken Norrala). Det är orimligt att anta, att bänkgylta i talat språk
förvandlats till benkylta. Bakom den uttalsuppgiften bör ligga någon blott
skriven (och dåligt stavad) form med benk-. Den har sedan feltolkats och
olyckligtvis framställts som en äkta dialektform. Frågan är väl om inte även
le:'gna (under lägna) skall förstås som enbart läsuttal; man väntade sig län gna.
(Betydelseuppgiften avviker också från en rad andra källors, som uppger att det
är mjölk, kött, fläsk, fisk som »lägnar», inte »t. ex. ägg», som Enångersmålet
uppger.)
Ett antal mindre väl motiverade hänvisningar finns, t. ex. från rasant adj. till
grassant, från odiös till onjös, från magdömor till å- (dvs, till artikeln åmagdömer), från bår till kullbår, där det i sin tur hänvisas till kullborr (fem rader
ovanför), från boren och båren till buren, där det i sin tur hänvisas till oburen,
från rånad till råme.
Under arbetet har uppslagsord ibland ändrats utan att konsekvenserna uppmärksammats. Så it. ex. obonslig; jfr härmed: bondslig adj. Jfr o-. I andra fall har
artiklar strukits, så ohamsig, ohjälplig men hänvisningarna från hamsig resp.
hjälplig kvarstår.
Det arbete jag lagt ned på Enångersmålet har säkerligen varit betydligt mer
ingående än vad som brukar läggas ned på recensioner. Anledningen är denna: I
mitt arbete vid OSD har jag sedan årtionden kritiskt granskat dialektmaterial,
tryckt eller otryckt, för att pröva dess tillförlitlighet och i möjligaste mån
förhindra, att felaktiga eller osäkra uppgifter inflyter i ordboken. Detta arbete har
alltså i första hand haft ett internt ändamål. Enångersmålet är en ung källa,
tillkommen i en brytningstid, där den gamla dialekten är på väg ut. Det har känts
angeläget för mig att undersöka boken utifrån den aspekten för att utröna dess
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värde som källskrift för OSD. Men resultatet kan förväntas också intressera en
vidare krets än redaktionen — därför denna anmälan.
Slutomdömet blir, att Enångersmålet — trots vad jag ovan anfört — innehåller en
mängd bra uppgifter och sammantaget är ett värdefullt arbete, inte minst för att
det representerar en del av Hälsingland, som varit relativt missgynnad i fråga om
dialektuppteckningar. Det är tacknämligt att en modern »ordbok» över ett
hälsingemål nu fmns tillgänglig. Boken lär ha blivit något av en försäljningssuccé.
Det är en värdemätare så god som någon. Det intresse boken väckt bland
allmänheten, är uppmuntrande för alla som arbetar med dialekter och inser det
stora värde de har, socialt och kulturellt.
Slutligen vill jag uttrycka en förhoppning, att Sven Söderström som tagit det
berömvärda initiativet till Enångersmålet, inte skall förtröttas i att redigera och
ge ut lexikaliskt värdefulla ordsamlingar i ULMA. Det är ett rikt arbetsfält, där
mycket ännu återstår att göra.
Vidar Reinhammar
SUMMARY

The former director of the Institute of Dialect and Folklore Research, Sven
Söderström, has brought the methods of dialect scholarship to bear on a collection of words from Enånger, assembled by amateur collector Hugo Enström
between 1981 and 1986, and has published the results under the title Enångersmålet. Ordlista över en dialekt i Hälsingland (`The dialect of Enånger. A
vocabulary of a Hälsingland dialect'). According to the reviewer, this is not a
vocabulary or glossary in the normal sense of the word, but rather something
halfway between a vocabulary and a dictionary. Dialect forms are rendered in a
simplified phonetic notation. Details of the declension/conjugation of words are
given, while gender is only indirectly indicated by the inflected forms. Many of
the words included relate to fishing and to arable and livestock farming.
The reviewer points out that many present-day dialect speakers, for example
those in later middle age, have in addition to their active vocabulary a passive
vocabulary consisting of words which they remember older people using in their
childhood. Such words, he believes, should be regarded as linguistic folk relics'.
In principle, they are not entirely to be relied on and need to be verified before
they are published. In Enångersmålet there seem to be a good many such
`relics'.
Many of the entries do not include definitions. This is supposed to indicate
that the words concerned have the same meanings as in standard Swedish. As an
example, the reviewer considers the verb bryta; it is not at all likely that this
dialect word has as many senses as standard Swedish bryta has according to the
Swedish Academy Dictionary (SAOB). The entry bryta and many similar ones in
this work are of virtually no interest, in the reviewer's opinion, since we are told
nothing about the meanings and usage of the words concerned.
Some of the headwords are examined and a number of inaccuracies rectified.
The reviewer' s detailed scrutiny of this book should be seen in the light of his
many years of source critical work on the Ordbok över Sveriges dialekter (`The
Swedish Dialect Dictionary'). Enångersmålet is a recent dialect source, originating in a time of transition between the older and the more modern dialect; the
reviewer felt it was important to determine its usefulness as a source for the
Dialect Dictionary. Despite the various criticisms, his final verdict is that this
work is of much value.
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Om växtnamn. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå den 6-7
december 1988. Umeå 1990. 184 s. ill. Utgivna av Sigurd Fries. (Nordsvenska 6. Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Umeå
universitet.) ISSN 0282-7182. ISBN 91-7174-451-7.
Det inledande föredraget som publiceras i boken är av Sigurd Fries och har titeln
Växtnamn eller växtbeteckning. En terminologisk betraktelse. Förf. framhåller
här, att termen växtnamn har använts i språkvetenskaplig litteratur alltifrån
äldsta tid och dessutom har en grundlig folklig förankring, något som växtbeteckning inte har. Dessutom är växtnamn smidigare i sammansättningar än växtbe-

teckning.
I artikeln Växtnamnsvariation i ett gotländskt sockenmål granskar Ulla Ekvall
växtnamn i socknarna Lau och När, framför allt Mathias Klintbergs samling från
början av 1900-talet. I synnerhet diskuterar hon hur vanliga synonymer är och
hur man skall förklara dem. Namnen är till stor del gemensamma för båda
socknarna, men för många växter uppges mer än ett namn.
Växterna har uppdelats i tre grupper: Nyttiga, skadliga och övriga, och det
framgår, att synonymer förekommer mera sällan inom gruppen nyttiga växter än
inom de andra. Orsakerna till namnvariationer behandlar Ekvall utförligt under
rubriker som Växternas kommunikationsvärde, Känslovädjan, Lån, Folklig systematisering och Skillnader mellan informanterna ifråga om växt- och namnkännedom.
Galium verum, gulmåra, i litteratur och tradition är namnet på Inger Larssons
bidrag. En granskning av Galium verum-namn i örte- och läkeböcker från
1600-talet och framåt tycks visa, att växten använts som löpe vid ystning, något
som dock inte bevisats. Men namnet Galium, som är mer än 1000 år gammalt och
kommer av grekiska galeon 'löpe', har kanske gett upphov till översättningslån i
flera språk. Gulmåran har även använts som färgväxt.
Egendomligt är, att gulmåran använts både som abortmedel och afrodisiacum
och dessutom ansågs skapa osämja, något som Linné framhåller i sin Öländska
resa. I Skånska resan uppger han namnet klammerris.
Stagg, Nardus stricta, är ett gräs, som i hög grad skiljer sig från andra
gräsarter. Om namnen på detta gräs skriver Margareta Svahn, och hon delar in
dem i tre grupper: 1. Namn som är äldre. 2. Yngre namn. 3. Namn som är
mycket sparsamt belagda. Hon pekar på hur ljudkombinationer i namnen är
affektiva uttrycksmedel och hur förleden i sammansatta namn i regel har en
pejorativ prägel.
Maskrosen, som har fått många namn alltifrån det medeltida presthekrone,
vilket väl är ett översättningslån, behandlas av Mats Rydén i artikeln Namnet
maskros och dess väg till riksgiltighet. Det är tydligen först i början av 1800-talet
som namnet maskros blev mer allmänt vedertaget. Det segrade över ca hundratalet från litteraturen kända svenska namn på växten.
Jan Nilssons Växtnamnet smäre en gång till är ett komplement till en tidigare
artikel i festskriften till Sigurd Fries 1984.
Några svenska och norska namn på mjölkörten, Chamaenerion angustifolium.
Namngivningsmotiv och några etymologier. Det är titeln på Lars-Erik Edlunds
bidrag. Han visar hur de flesta av växtens hundratals namn i Skandinavien kan
föras tillbaka på några få karakteristika som blommornas färg, växtens form,
växtplatsen m. m., och de två element som i regel ingår i namnen — ensamma
eller tillsammans — är *melukia > milke 'mjölk' och *alan 'föda, uppföda'.
Lennart Elmeviks bidrag har titeln Växtnamnet dylla 'Sonchus arvensis'.
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Namnet med biformer är välbelagt i norska dialekter, och i västra Sverige och i
Norrland finns belagda formerna dinnel, dindel. Elmevik ställer samman namnet
med isländska och färöiska ord som betyder 'kort svans, få'rsvans'.
Viljo Erkamo kunde inte närvara vid symposiet, men han hade skickat manus
till sitt föredrag, som lästes upp: Finska växtnamn och deras anknytning till
grannländerna. Bara några få namn anges i texten.
I sitt föredrag gav Ove Arbo 110eg Intrykk og erfaringer fra norsk folkebotanikk gjennom syv desennier. Det var på 1920-talet som han fick sin första
kontakt med etnobotaniken, ett område som han sedan ägnat sig åt och som bl. a.
1974 resulterade i verket Planter og tradisjon. I-10egs föredrag är en levande
skildring av framför allt hans insamlingsarbete.
Varje föredrag följdes av diskussion, och även dessa återges i förkortad form. I
slutdiskussionen framförde Sigurd Fries några synpunkter på hur en växtnamnsordbok bör läggas upp: Skall det latinska (vetenskapliga) eller det folkliga
namnet vara uppslagsord? Vidare diskuterades databehandling av växtnamnsmaterialet, undersökning av enstaka växtnamn, tvärvetenskaplig forskning m. m.
Sten-Bertil Vide
SUMMARY
This book contains abridged transcripts of ten papers that were presented at a
symposium on plant names in Umeå, 6-7 December 1988, and of the ensuing
discussions. One question examined is whether the expression plant name or
plant designationiterm should be used. The book also deals with various aspects
of plant name research, such as etymology, plant name geography, the origins of
standard Swedish plant names, and the earliest sources.

Från arkivens verksamhet 1989/90

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. 018/1563 60.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL),
Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046/107470.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG),
Vallgatan 22, 411 16 Göteborg, tel. 031/13 8871.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM),
Jägarvägen 18, Box 4056, 904 03 Umeå, tel. 090/13 58 15.
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 eller
förändringar 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 1989/90 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Margareta Källskog tillträdde den 1 januari 1990 en tjänst som förste arkivarie
vid språkliga avdelningen.
Av trycket har utgivits: Levandert—Björklund, Ordbok över folkmålen i övre
Dalarna, h. 29, illustrationer till band 3; A. Lilja, Dialekt- och folkminnesarkivets
frågelistor 1914-1989; Svenska landsmål och svenskt folkliv 1989, årg. 112 (h.
315).
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå
Av trycket har utgivits C. Johansson, Mujto. Minnen från jägar- och fiskartiden
och den gamla renkonstens dagar.
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 1989-90. The detailed official reports of the institutes can
be obtained from the respective institutes (for addresses see above).
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Erik Olof Bergfors, f. 1921, fil. dr, docent i nordiska språk, f. d. chef för
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Nils-Arvid BrinOus, f. 1926, fil, dr, teol. kand., professor emeritus i
etnologi, särskilt europeisk, vid Lunds universitet.
Matilda Burman, f. 1966, fil. kand., finsk-ugriska institutionen vid Uppsala universitet.
Katarina Ek-Nilsson, f. 1948, fil. kand., förste intendent vid Tekniska
Museet, Stockholm.
Staffan Fridell, f. 1952, pol. mag., fil. kand., bibliotekarie vid Högskolan
i Växjö.
Sigurd Fries, f. 1924, fil, dr, professor emeritus i nordiska språk vid
Umeå universitet.
Karin Halkn, f. 1943, fil. mag., arkivarie vid Ordbok över Sveriges
dialekter, Uppsala.
Folke Hedblom, f. 1908, fil. dr, docent i nordiska språk, professor, f. d.
chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Ann-Marie Ivars, f. 1941, fil. dr, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet.
Hugo Karlsson, f. 1929, fil. lic. i nordiska språk, chef för Dialekt-,
ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.
Margareta Källskog, f. 1941, fil. dr i nordiska språk, förste arkivarie vid
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Lars-Gunnar Larsson, f. 1947, fil. dr, professor i finsk-ugriska språk vid
Uppsala universitet.
Agneta Lilja, f. 1950, fil. kand., arkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Edith Mandrup ROnn, mag. art., forskningsstipendiat, Institut for europeisk folkelivsforskning, KObenhavns universitet.
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Raimo Raag, f. 1953, fil, dr, docent i finsk-ugriska språk, högskolelektor
i finsk-ugriska språk, särskilt estniska, vid Uppsala universitet.
Maj Reinhammar, f. 1935, fil, dr, docent i nordiska språk, chef för
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Vidar Reinhammar, f. 1925, fil. dr, docent i nordiska språk, chef för
Ordbok över Sveriges dialekter, Uppsala.
Nils Storå, f. 1933, fil, dr, professor i nordisk etnologi, föreståndare för
Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi.
Sten-Bertil Vide, f. 1915, fil, dr i nordiska språk, f.d. arkivarie vid
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.
Claes Åneman, f. 1935, fil. dr, docent och universitetslektor i nordiska
språk vid Uppsala universitet.
Översättningar till engelska har gjorts av translator Martin Naylor, Uppsala.

r ål..4._ -

i.

,, •

-„

-'•

,,..-,-,4,......-,.... — -•='•
_.:.,.___,,,‹4'4'71
.. i.;;
;,''0,
,,4 H7L-41
. ,,',7,..2-il
±,-:-,--, ' , p ,.-.4' - '4,— ,
.,,N, -, , —' ' -:, , v,
, , i 4.,1

•

gilki5, .'. '

, ,,.. ,
;1z:,,,
:kytit7,--#
.:-

--,

,,....

9:At4,14,..,,,•,,k,

_
•

.rf.,

t

is

ST:i' \"1:
-.Pj "4;', ':', R Z•i'

,

".'f I . -_ -.!....,-,-,3(..tAi, 5 b

re

,,

-,;

• ,

,,

'ill, '-•

sf

.r1. 'ii: .., t•-.,-,p-r-

,, ,,,,,1'1: -u
''''0, -„1,Ml
,,61
,i
.r...

..

,

.-.4234ifä, 'rcrF
,
gn_lr.c.

"I

-.,

• K, i '•

4.k4f,,,117
, „- ..

-7

•

,

;

i 11j ' 1 ,

• ,
141'

17

1

41fi4

11

44163

654

,•••

jt

,71 4
Il
ht.
3 !

•
iI "

•• P
s

i„17.;r•,.;•

i t«tIr •

,

G, •
t•

5

14.

:Fp

(#.

!!'
II _

7
se•

å i.
-

SVENSKA LANDSMÅL
OCH SVENSKT FOLKLIV 1991
Innehåll Contents
Staffan Fridell, Ron, roning och ro(e). Några småländska dialektord och ortnamnselement
7
Karin Hallå], Lånordet estimera i svenska dialekter. Utbredning,
former och betydelser
23
Ann-Marie Ivars, Studier i nutida Överkalixmål
56
Claes ',Uteman, Om utvecklingen av gammalt uddljudande wr i
nordiska, särskilt svenska, dialekter
69
Nils-Arvid Bringe5us, »Röda boken» påträffad. Ett meddelande . 89
Agneta Lilja, Det forskningsbara som problem. Stadsundersökningarna vid Dialekt- och folkminnesarkivet på 1940-talet . . . . 92
Nils Storå, Vinterns tjänliga isar. Om isen som resurs
115
Hugo Karlsson, Ture Johannisson 1903-1990
134
Litteratur. Av Erik Olof BergfOrs, Matilda Blirinall, Katarina EkNilsson, Sigurd Fries, Folke Hedblom, Margareta Kiillskog,
Lars-Gunnar Larsson, Agneta Lilja, Edith Mandrup ROnn, Raimo Raag, Maj Reinhammar, Vidar Reinhammar och Sten-Bertil
Vide
140
Från arkivens verksamhet
193
Författare i denna årgång
194
Abonnemang på tidskriften kan tecknas genom hänvändelse till Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala (tel. 018-15 63 60). Priset är för denna årgång 120
kronor. Äldre årgångar kan i mån av tillgång köpas till reducerat pris.
Bidrag avsedda att införas i tidskriften kan insändas till
Svenska landsmåls redaktion
Dialekt- och folkminnesarkivet
Box 1743
751 47 Uppsala
PM om manuskript kan erhållas från redaktionen.

ISSN 0347-1837

